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Mulai hari ini hingga Senin, Denpasar 
bakal menerima kedatangan tamu 
sekurang-kurangnya 17 Kepala Negara 
dari seluruh dunia yang bakal 
menghadiri 
sidang KTT 
G20. Niat 
Indonesia 
dimana 
Presiden Joko 
Widodo selaku 
Presiden G20 
sekaligus tuan 
rumah KTT itu, 
bahwa di 
Indonesia 
pelaksanaan 
KTT yang 
dilaksanakan 
15-16 November ini  bisa menciptakan 
perdamaian dunia. Selangkah lagi, 
Indonesia akan membawa arah baru 
dalam G20, melalui Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) yang akan dihadiri oleh 17 

kepala negara. Sebanyak 12.750 orang 
mulai dari delegasi, pebisnis hingga 
lembaga swadaya masyarat akan 
menghadiri pertemuan ini pada 15-16 

November 
2022. "Ada 
begitu banyak 
kepala negara 
yang ingin 
melakukan 
pertemuan 
bilateral 
dengan 
Presiden 
Jokowi dan 
permintaan 
presiden agar 
segera 
mengatur 

pertemuan-pertemuan bilateral," ujar 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 
dikutip melalui siaran pers Kemenko 

  Hasil Riset UI 
        
Pengeluaran 
para Tamu G20 
Menghasilkan 10 
Triliun

Hasil Riset UI :

Pengeluaran Para Tamu G20
Menghasilkan Rp 10 Triliun
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Marves, Minggu (13/11/2022). Indonesia 
memilki peran strategis dalam 
percaturan global dan menjadi tempat 
investasi yang sangat strategis. 
Sehingga membawa Indonesia menjadi 
salah satu kekuatan baru ekonomi 
dunia. Kegiatan ini akan memberi 
dampak bukan hanya kepada ekonomi 
nasional tetapi juga kepada 
perekonomian Provinsi Bali secara 
khusus. Kontribusi G20 diperkirakan 
mencapai 533 juta dollar AS atau 
sekitar Rp 7,4 triliun terhadap produk 
domestik bruto (PDB) Indonesia pada 
tahun ini. Sebagian besarnya akan 
berdampak bagi perekonomian Bali. 
Konsumsi domestik yang di dorong oleh 
rangkaian forum G20 diperkirakan naik 
mencapai Rp 1,7 triliun, serta menyerap 
tenaga kerja hingga 33.000 orang. 
Terutama tersebar ke sektor 
transportasi, akomodasi, usaha mikro 
kecil menengah (UMKM) dan MICE 
atau meeting, incentive conference 
exhibition. Riset Ekonom Universitas 
Indonesia (UI) menunjukkan, para tamu 
negara yang menghadiri G20 
diperkirakan menghabiskan belanja 
untuk berbagai keperluan hingga Rp 10 
triliun. Pertemuan para kepala negara 
ini memberi dampak yang jauh lebih 
besar dibanding perhelatan lainnya, 
seperti pertemuan tahunan Bank Dunia, 
International Monetary Fund (IMF), dan 
Asian Games. Ekonom UI Fithra Faisal 
Hastiadi mengatakan, dengan adanya 
belanja sekitar Rp 10 triliun di berbagai 
sektor tersebut, kehadiran para tamu 
negara G20 ini akan menggerakkan 
perekonomian nasional untuk jangka 
pendek. Sementara untuk jangka 
menengah dan panjang, pertemuan ini 
diharapkan dapat menjadi peluang 
untuk masuknya investasi asing ke 
Indonesia. Kinerja investasi sebagai 
motor penggerak perekonomian 
diharapkan mampu meningkatkan 
kontribusinya bagi produk domestik 
bruto (PDB) hingga tiga tahun 
mendatang. Bagi masyarakat Bali 
sendiri, pemerintah menyadari kegiatan 
ini akan berdampak terhadap kegiatan 
sehari-hari masyarakat dalam beberapa 
kedepan. "Kepada warga Bali, saya 

mohon maaf apabila dalam beberapa hari 
aktivitasnya terdampak, kami 
membutuhkan dukungan semua pihak 
supaya kegiatan ini berlangsung dengan 
sukses," ucap Luhut. Pemerintah Daerah 
Pulau Dewata ini telah mengeluarkan 
imbauan agar masyarakat mengurangi 
kegiatan keluar rumah selama 
berlangsungnya KTT. Namun bukan 
berarti masyarakat tidak bisa keluar 
rumah. Kegiatan yang bisa dilakukan di 
rumah seperti kegiatan sekolah, akan 
dilakukan secara daring. Untuk karyawan 
dapat terus beraktivitas dari rumah atau 
work from home (WFH). Presiden Joko 
Widodo akan bertolak ke Bali pada 
Minggu (13/11/2022) siang dalam rangka 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. 
Dilansir dari siaran pers Sekretariat 
Presiden, Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi 
berangkat ke Bali dari Bandara 
Internasional Phnom Penh, Kamboja. 
Presiden dan rombongan direncanakan 
akan mendarat di Bandara Internasional I 
Gusti Ngurah Rai, Bali. "Saya akan tiba di 
Bali, insya Allah, tanggal 13 November 
dan langsung melakukan kegiatan terkait 
G20," ujarnya pada 9 November lalu. 
Sementara itu, Menteri Luar Negeri 
(Menlu) Retno Marsudi mengatakan, 
berdasarkan data Kemenlu hingga 11 
November, sudah ada konfirmasi 
kehadiran langsung 17 pemimpin G20 
pada saat KTT di Bali pada 15-16 
November 2022. Sementara itu, total 
kehadiran para pemimpin dunia, termasuk 
Presiden Joko Widodo adalah 36 orang 
dari total 41 peserta. Adapun 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. Tiga kepala negara anggota G20, 
yakni Rusia, Brasil dan Meksiko tidak 
hadir di Bali saat pelaksanaan Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 
November 2022. Hal tersebut 
diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) 
Retno Marsudi saat menjelaskan tentang 
kepastian kehadiran para kepala negara 
untuk KTT G20. "Dari negara G20, 
Presiden Meksiko (Andres Manuel Lopez 

Obrador) yang tidak dapat hadir di Bali 
akan diwakili oleh Menlu Meksiko 
(Marcelo Ebrard)," ujar Retno dilansir 
dari siaran pers di laman resmi 
Sekretariat Kabinet, Minggu 
(13/11/2022). Kemudian, Presiden 
Brasil direncanakan akan hadir secara 
virtual. "Selain itu, Kemenlu telah 
menerima nota diplomatik dari 
Kedutaan Besar Rusia di Jakarta yang 
menyampaikan Presiden Vladimir Putin 
tidak dapat hadir di Bali secara 
langsung," ungkap Retno. Selain 
negara anggota G20, Indonesia selaku 
presidensi juga mengundang sejumlah 
negara lain, di antaranya Ukraina dan 
Fiji. Retno mengungkapkan, Presiden 
Ukraina Volodymyr Zelensky akan 
mengikuti KTT G20 secara virtual. "Dari 
pihak undangan, Pemerintah Fiji yang 
sedang menjalani pemilihan umum 
mengirimkan utusan khusus (special 
envoy). Sedangkan Presiden Ukraina 
akan berpartisipasi secara virtual," 
tuturnya. Retno melanjutkan, 
berdasarkan data Kemenlu hingga 11 
November, sudah ada konfirmasi 
kehadiran langsung 17 pemimpin G20 
pada saat KTT. Sementara itu, total 
kehadiran para pemimpin dunia, 
termasuk Presiden Joko Widodo adalah 
36 orang dari total 41 peserta. 
"Kehadiran 18 pemimpin G20, termasuk 
Indonesia, ditambah 8 dari 10 negara 
undangan dan pemimpin 10 organisasi 
internasional merupakan tingkat 
kehadiran yang sangat tinggi dan 
mencerminkan komitmen bersama 
untuk memastikan G20 tetap efektif di 
tengah situasi yang sangat sulit saat 
ini," kata Retno. Dia menuturkan, dalam 
kondisi normal pun tidak setiap 
pelaksanaan KTT G20 dapat dihadiri 
oleh semua pemimpin negara 
undangan. "Dalam kondisi normal, 
enggak ada perang, enggak ada apa-
apa, karena kan masing-masing kepala 
negara juga memiliki kegiatan yang 
mungkin tidak bisa ditinggalkan di 
dalam negerinya, dan sebagainya," 
lanjut Retno. "Jadi kalau dulu enggak 
semua leaders hadir di dalam kondisi 
normal, kalau sekarang ada minus satu, 
minus dua, it’s okay,” tambahnya. 

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto 
Kristiyanto berharap ada keajaiban 
agar Presiden Rusia Vladimir Putin 
dapat menghadiri secara fisik di KTT 
G20 Indonesia. Namun, Hasto 
berharap, meski tak hadir fisik, Putin 
bisa tetap hadir secara online atau 
dalam jaringan (daring). "Zaman 
modern ini kan kehadiran tidak hanya 
dalam fisik, tapi kehadiran-kehadiran 
dalam ide, gagasan, apalagi untuk 
G20," kata Hasto saat ditemui di 
Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 
(12/11/2022). Hasto masih berharap, 
Putin dapat mengikuti agenda G20 
secara daring dengan menyampaikan 
pidato. Menurut dia, penting bagi Putin 
untuk menyampaikan pidatonya 
sebagai bagian dari keikutsertaan 
G20. "Sehingga, kehadiran Presiden 
Putin dengan menyampaikan speech 
secara daring pun itu sudah 
mempresentasikan gagasan-gagasan 
dari Rusia sebagai anggota dari G20," 
ucapnya. Lebih lanjut, Hasto 
memahami alasan Putin jika tak bisa 
hadir dalam G20. Pasalnya, ia 
mengatakan bahwa setiap pemimpin 
negara pasti memiliki agenda nasional 
masing-masing. Ia juga tak 
sependapat jika tidak hadirnya Putin di 
G20 karena alasan adanya tekanan 
dari sejumlah pihak. "Bukan, karena 
mungkin terkait situasi Rusia Ukraina 
kan sedang kondisi berperang, dan 
kita mendorong agar tercapai upaya 
perdamaian yang mungkin karena 
faktor politik domestik, mungkin juga 
geopolitik di regional Rusia yang 
menyebabkan Presiden Putin tidak 
hadir," jelasnya. Sebelumnya 
diberitakan, Juru bicara Kremlin Dmitry 
Peskov pada Jumat (11/11/2022) 
menyampaikan, alasan Presiden Rusia 
Vladimir Putin tidak hadir di KTT G20 
Indonesia adalah karena komitmen 
penjadwalan. "Ini keputusan kepala 
negara, mengingat jadwalnya dan 
perlunya dia tinggal di Federasi Rusia," 
kata Peskov, dikutip dari kantor berita 
AFP. Pernyataan Peskov disampaikan 
sehari setelah Menteri Luar Negeri 
Sergei Lavrov dipastikan mewakili 
Rusia pada KTT G20 di Bali. KTT G20 
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Minggu (13/11/2022) siang dalam rangka 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. 
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Presiden dan rombongan direncanakan 
akan mendarat di Bandara Internasional I 
Gusti Ngurah Rai, Bali. "Saya akan tiba di 
Bali, insya Allah, tanggal 13 November 
dan langsung melakukan kegiatan terkait 
G20," ujarnya pada 9 November lalu. 
Sementara itu, Menteri Luar Negeri 
(Menlu) Retno Marsudi mengatakan, 
berdasarkan data Kemenlu hingga 11 
November, sudah ada konfirmasi 
kehadiran langsung 17 pemimpin G20 
pada saat KTT di Bali pada 15-16 
November 2022. Sementara itu, total 
kehadiran para pemimpin dunia, termasuk 
Presiden Joko Widodo adalah 36 orang 
dari total 41 peserta. Adapun 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. Tiga kepala negara anggota G20, 
yakni Rusia, Brasil dan Meksiko tidak 
hadir di Bali saat pelaksanaan Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 
November 2022. Hal tersebut 
diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) 
Retno Marsudi saat menjelaskan tentang 
kepastian kehadiran para kepala negara 
untuk KTT G20. "Dari negara G20, 
Presiden Meksiko (Andres Manuel Lopez 

Obrador) yang tidak dapat hadir di Bali 
akan diwakili oleh Menlu Meksiko 
(Marcelo Ebrard)," ujar Retno dilansir 
dari siaran pers di laman resmi 
Sekretariat Kabinet, Minggu 
(13/11/2022). Kemudian, Presiden 
Brasil direncanakan akan hadir secara 
virtual. "Selain itu, Kemenlu telah 
menerima nota diplomatik dari 
Kedutaan Besar Rusia di Jakarta yang 
menyampaikan Presiden Vladimir Putin 
tidak dapat hadir di Bali secara 
langsung," ungkap Retno. Selain 
negara anggota G20, Indonesia selaku 
presidensi juga mengundang sejumlah 
negara lain, di antaranya Ukraina dan 
Fiji. Retno mengungkapkan, Presiden 
Ukraina Volodymyr Zelensky akan 
mengikuti KTT G20 secara virtual. "Dari 
pihak undangan, Pemerintah Fiji yang 
sedang menjalani pemilihan umum 
mengirimkan utusan khusus (special 
envoy). Sedangkan Presiden Ukraina 
akan berpartisipasi secara virtual," 
tuturnya. Retno melanjutkan, 
berdasarkan data Kemenlu hingga 11 
November, sudah ada konfirmasi 
kehadiran langsung 17 pemimpin G20 
pada saat KTT. Sementara itu, total 
kehadiran para pemimpin dunia, 
termasuk Presiden Joko Widodo adalah 
36 orang dari total 41 peserta. 
"Kehadiran 18 pemimpin G20, termasuk 
Indonesia, ditambah 8 dari 10 negara 
undangan dan pemimpin 10 organisasi 
internasional merupakan tingkat 
kehadiran yang sangat tinggi dan 
mencerminkan komitmen bersama 
untuk memastikan G20 tetap efektif di 
tengah situasi yang sangat sulit saat 
ini," kata Retno. Dia menuturkan, dalam 
kondisi normal pun tidak setiap 
pelaksanaan KTT G20 dapat dihadiri 
oleh semua pemimpin negara 
undangan. "Dalam kondisi normal, 
enggak ada perang, enggak ada apa-
apa, karena kan masing-masing kepala 
negara juga memiliki kegiatan yang 
mungkin tidak bisa ditinggalkan di 
dalam negerinya, dan sebagainya," 
lanjut Retno. "Jadi kalau dulu enggak 
semua leaders hadir di dalam kondisi 
normal, kalau sekarang ada minus satu, 
minus dua, it’s okay,” tambahnya. 

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto 
Kristiyanto berharap ada keajaiban 
agar Presiden Rusia Vladimir Putin 
dapat menghadiri secara fisik di KTT 
G20 Indonesia. Namun, Hasto 
berharap, meski tak hadir fisik, Putin 
bisa tetap hadir secara online atau 
dalam jaringan (daring). "Zaman 
modern ini kan kehadiran tidak hanya 
dalam fisik, tapi kehadiran-kehadiran 
dalam ide, gagasan, apalagi untuk 
G20," kata Hasto saat ditemui di 
Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 
(12/11/2022). Hasto masih berharap, 
Putin dapat mengikuti agenda G20 
secara daring dengan menyampaikan 
pidato. Menurut dia, penting bagi Putin 
untuk menyampaikan pidatonya 
sebagai bagian dari keikutsertaan 
G20. "Sehingga, kehadiran Presiden 
Putin dengan menyampaikan speech 
secara daring pun itu sudah 
mempresentasikan gagasan-gagasan 
dari Rusia sebagai anggota dari G20," 
ucapnya. Lebih lanjut, Hasto 
memahami alasan Putin jika tak bisa 
hadir dalam G20. Pasalnya, ia 
mengatakan bahwa setiap pemimpin 
negara pasti memiliki agenda nasional 
masing-masing. Ia juga tak 
sependapat jika tidak hadirnya Putin di 
G20 karena alasan adanya tekanan 
dari sejumlah pihak. "Bukan, karena 
mungkin terkait situasi Rusia Ukraina 
kan sedang kondisi berperang, dan 
kita mendorong agar tercapai upaya 
perdamaian yang mungkin karena 
faktor politik domestik, mungkin juga 
geopolitik di regional Rusia yang 
menyebabkan Presiden Putin tidak 
hadir," jelasnya. Sebelumnya 
diberitakan, Juru bicara Kremlin Dmitry 
Peskov pada Jumat (11/11/2022) 
menyampaikan, alasan Presiden Rusia 
Vladimir Putin tidak hadir di KTT G20 
Indonesia adalah karena komitmen 
penjadwalan. "Ini keputusan kepala 
negara, mengingat jadwalnya dan 
perlunya dia tinggal di Federasi Rusia," 
kata Peskov, dikutip dari kantor berita 
AFP. Pernyataan Peskov disampaikan 
sehari setelah Menteri Luar Negeri 
Sergei Lavrov dipastikan mewakili 
Rusia pada KTT G20 di Bali. KTT G20 
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Bahkan Luhut menyampaikan, apa 
yang dihasilkan dari pertemuan 
tersebut jika dilihat dari segi ekonomi 
nilainya fantastis. "Banyak hal yang 
saya kira lebih dari 361 titik yang kita 
hasilkan berbagai macam dan itu bilion 
of dollars kalau dihitung dari segi 

dinilai tidak akan menghasilkan 
komunike (Pernyataan 
bersama/komitmen bersama terkait 
isu-isu global) para pemimpin negara. 
Mengingat, situasi geopolitik beberapa 
negara tegang karena adanya perang 
Rusia-Ukraina. Terkait hal itu, Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 
mengatakan tak masalah jika pada 
perhelatan tersebut tidak menghasilkan 
komunike para pemimpin negara. 
Pasalnya penyelenggaraan KTT G20 
di Bali dalam kondisi yang kompleks. 
"Sebenarnya kalau kita jujur belum 
pernah G20 dalam situasi dunia 
sekompleks sekarang ini, kalau pada 
akhirnya tidak melahirkan komunike, 
leader komunike menurut saya, ya 
sudah enggak apa-apa," katanya ujar 
Luhur saat Konfrensi Pers:Sambut G20 
yang dipantau secara virtual, Sabtu 
(12/11/2022). Meski tidak menghasil 
komunike pada G20, namun Luhut 
mengatakan banyak yang dapat 
dihasilkan dari pertemuan tersebut. 
"Leaders komunike itu sangat penting, 
tetapi lebih penting lagi yang kongkrit 
yang bisa kita lihat hasilnya dari 
pertemuan negara negara anggota 
G20 ini," katanya. 

Lebih banyak para politisi negara masing-
masing, terutama negara-negara kuat 
ekonomi dan persenjataan, tidak ingin 
merasa dikalahkan. Yang diharapkan dari 
KTT itu, ialah upaya bagaimana saling 
menghargai serta terlebih mengangkat 
derajat kehidupan manusia dinegara-
negara berkembang atau lemah. Kalau 
saja harapan-harapan seperti itu tercapai, 
itu hebat.  

perekonomian," katanya. "Baik itu dalam 
bidang kesehatan, maupun dalam bidang 
dekarbonisasi, banyak hal lain yang kita 
capai, misalnya membangun mangorve 
restorasi, banyak area lain yang kira kita 
cover di sini," lanjutnya. Apapun yang 
bakal dihasilkan dari KTT nanti, bahwa 
pada pinsipnya sebagai bangsa Indonesia 
kita berharap bisa terwujudnya hal-hal 
yang prinsipil, yakni tercapainya 
perdamaian dunia. Yang penting bagi 
masyarakat dunia apapun hasilnya jangan 
sampai terjadi perpecahan atau perang 
yang akan menghancurkan dunia. Pendek 
kata, kalaulah bisa tercapai kesepakatan 
global yang intinya guna mencapai 
perdamaian dunia saja, serta memastikan 
bahwa keputusan itu bisa dipatuhi oleh 
setiap anggota G20, berarti merupakan 
sukses hasil KTT G20 di Bali itu. Itu bisa 
dianggap hebat. Kondisi politik 
internasional sekarang rata-rata bersifat 
"keras". 

Gaung pulau Bali bukan sekedar sebagai 
pulau wisata, tetapi juga punya gaung 
dalam percaturan politik internasional. Bali 
akan lebih terkenal sebagai pulau 
perdamaian bagi seluruh dunia.
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Hunt saat ini sedang mencoba 
memulihkan kredibilitas Inggris 
dikalangan investor lewat rencana 
anggaran pertama sejak Rishi Sunak 
menggantikan Liz Truss sebagai Perdana 
Menteri Inggris pada bulan lalu.
“Ini akan menjadi sebuah momen 

Menteri Ekonomi Inggris Jeremy Hunt 
mengumumkan rencana untuk 
menaikkan sejumlah pajak pada pekan 
depan sebagai upaya untuk memperbaiki 
keuangan negara itu dan mengurangi 
sebuah potensi resesi yang panjang.

Inggris Akan Menaikkan Pajak

Selain menaikkan pajak, Hunt dalam 
wawancara itu juga mengungkap 
pihaknya akan memangkas lebih 
banyak anggaran pengeluaran. Hunt 

penentuan soal pilihan bagi negara 
dan kami akan menempatkan 
masyarakat Inggris sesuai ideologi. 
Anda akan melakukan apa yang benar 
bagi negara dan kondisi yang sedang 
dihadapi saat ini, sayangnya itu 
termasuk dengan menaikkan sejumlah 
pajak,” kata Hunt dalam wawancara 
dengan surat kabar Sunday Times.

Dikutip dari laman rnz.co.nz, Minggu, 13 
November 2022, Presiden AS Joe Biden 
mengaku sangat senang atas 
kemenangan Demokrat. Menurut Biden, 
ini adalah waktu bagi Republik untuk 
memutuskan "siapa sebenarnya mereka 
itu."

Hasil pemilu paruh waktu kali ini disebut-
sebut sebagai performa terbaik dari 
partai berkuasa di AS dalam 20 tahun 
terakhir.

tokoh Partai Republik yang didukung 
mantan presiden Donald Trump.

Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) 
merebut kendali Senat setelah menang 
dalam pemilu paruh waktu di negara 
bagian Nevada. Senator Catherine 
Cortez Masto diproyeksikan 
mengalahkan Adam Laxalt,

Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat, 
Chuck Schumer, mengatakan bahwa 
hasil pemilu paruh waktu kali ini 
menunjukkan tekad masyarakat AS 
untuk menentang "retorika kekerasan" 
Partai Republik.
Demokrat kini akan memiliki 50 kursi di 
Senat AS, sementara Republik 49.
Kursi tersisa di negara bagian Georgia 
belum dapat dipastikan karena pemilu 
paruh waktu di sana berlanjut ke putaran 
dua pada 6 Desember mendatang. 
Namun bagi Demokrat, kalah atau 
menang di Georgia tidak akan terlalu 

Demokrat Rebut Kembali Kursi Senat

Republik masih berpotensi menguasai 
Dewan Perwakilan Rakyat AS seiring 
masih dihitungnya surat suara di 
beberapa distrik sejak berlangsungnya 
pemilu paruh waktu pada Selasa 
kemarin.

berpengaruh karena adanya Wakil 
Presiden Kamala Harris.
Saat jumlah kursi Senat AS imbang 50-
50 antara Demokrat dan Republik, 
Harris dapat menggunakan suaranya 
untuk memecah kebuntuan sesuai 
dengan konstitusi. Harris adalah 
politikus Demokrat.

Jika Republik berkuasa di DPR AS, 
maka partai tersebut masih dapat 
"mengganggu" sebagian agenda-
agenda Biden.

Saya sangat senang. Saya rasa ini 
merupakan refleksi dari kualitas 
kandidat kami," tutur Biden di sela KTT 
ASEAN di Kamboja.
Hasil pemilu paruh waktu di Nevada 
dan sejumlah negara bagian lainnya 
merupakan pukulan telak bagi 
Republik, yang sempat mengharapkan 
adanya "gelombang merah" dalam 
pemungutan suara tahun ini.

"Saya tidak terkejut dengan tingkat 
partisipasi warga. 

 Merah merupakan warna yang 
diasosiasikan dengan Republik, 
sementara Demokrat adalah biru.
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dan Sunat sedang mencoba 
mempersiapkan Partai Konservatif 
menghadapi kenaikan pajak, yang bisa 
menyalakan kembali ketegangan di 
Partai berkuasa tersebut, yang 
sebelumnya mendepak Truss dan 
mengizinkan Sunak menjadi Perdana 
Menteri Inggris keempat dari Partai 
Konservatif sejak 2016.
Dalam wawancara dengan Sunday 
Times, Hunt juga mengutarakan 
rencana mengatasi kebocoran 
anggaran Inggris sebesar 55 miliar GBP 
(Rp 1.007 triliun) dengan cara 
membekukan ambang batas dan 
tunjangan pajak pendapatan, asuransi 
nasional, pajak warisan dan dana 
pensiun sampai dua tahun ke depan.
Suday Times mewartakan Hunt juga 
berencana mengurangi separuh 
tunjangan bebas pajak untuk pajak 
capital gains dan menurunkan ambang 
batas agar bisa menurunkan tarif 
tambahan pajak penghasilan menjadi 

“Apa yang bisa saya janjikan pada 
masyarakat adalah saya akan bersikap 
jujur mengenai skala masalahnya dan 
bersikap adil dalam cara saya mengatasi 
masalah-masalah tersebut. Itu artinya, 
kelompok pengusaha papan atas akan 
menanggung beban yang lebih berat,” 
kata Hunt.

125 ribu GBP dalam setahun, yang 
sebelumnya 150 ribu GBP.

Rencana anggaran pengeluaran yang 
akan diungkap pada Kamis, 17 November 
2022, diperkirakan bakal sama dengan 
yang dipaparkan oleh Bank Sentral 
Inggris (BoE) pada awal bulan lalu, yang 
memperingatkan akan ada resesi panjang 
ke depan.
“Saya rasa (rencana kami dengan Bank 
Sentral Inggris) kurang – lebih akan 
sama. Pertanyaannya, bukan apakah kita 
benar-benar akan berada dalam resesi, 
namun apa yang bisa kita lakukan untuk 
membuat resesi itu lebih singkat dan 
dangkal,” kata Hunt.

Partai yang dipimpin Prabowo Subianto 
ini memberi sinyal kuat untuk 
mendukung karir politik Gibran 
selanjutnya.
Gerindra bahkan secara blak-blakan 
mengakui memiliki hubungan emosional 
dengan Gibran, 
bahkan kedekatan terjalin jauh sebelum 
Gibran terpilih menjadi Wali Kota Solo.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPC 
Partai Gerindra Solo Ardianto 
Kuswinarno. 
Kedekatan tersebut bermula saat masa 
Pilkada 2020 di mana partai besutan 
Prabowo tersebut mengusung nama 
Gibran sebagai calon wali kota.

Dukungan sejumlah partai politik agar 
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka maju di pemilihan gubernur 
(Pilgub) Jateng semakin menguat. 
Pertama adalah Partai Gerindra. 

Ketika ditanya mengenai dukungan 
partainya terhadap Gibran, 
Ardianto mengaku Gerindra belum 
memiliki bakal calon yang akan diusung 

Deretan Parpol Yang Dukung Gibran

di Pilgub Jateng pada 2024. Namun 
kondisi politik yang dinamis,
 mungkin saja muncul calon dari DPP 
yang diturunkan untuk bertarung di Pilgub 
Jateng, baik sebagai cagub maupun 
cawagub.

Tapi untuk kedekatan khususnya, 
kedekatan emosional dengan Mas Wali, 
saya berharap nantinya ada sinyal sinyal 
ke beliau. 

Ketika itu baik saya katakan baik, 
lanjutkan. 

Dukungan yang diberikan terhadap 
Gibran bukan tanpa alasan.

Karena kan saya cukup senang dengan 
gerak-gerak langkah beliau yang 
sistematis di Kota Solo," ucapnya.

"Kita secara pribadi, karena saya ketua 
fraksi selalu memberikan masukan. 

 Gibran dinilai sukses dalam memajukan 
Kota Bengawan dalam dua tahun 
kepemimpinannya di Kota Solo.

"Untuk struktur 35 kabupaten kota belum 
diarahkan menuju ke siapa yang akan kita 
dukung. 

Tapi kalau kurang baik ya kita kritisi agar 
ke depannya lebih baik," ungkapnya.

Bertempat di Loji Gandrung pada Jumat 
(21/10), Giring didampingi Sekjen 
Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Dea 
Tunggaesti.
"Saya sowan lah ke beliau. Dalam 
beberapa hari ini di Solo sama sekjen 
DPP PSI. 

Dukungan juga datang dari Ketua Umum 
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring 
Ganesha yang menyambangi Gibran di 
Solo beberapa waktu lalu. 

Inilah yang kita dambakan, kita impikan. 
Kalau misal lebih banyak lagi anak muda 
seperti mas Gibran yang punya kinerja 
luar biasa ya harus kita support," 
katanya.

Hal ini telah diungkapkan oleh Ketua 
Harian DPD Partai Golkar Solo, Bandung 
Joko Suryono. 

Sementara pada akhir Oktober kemarin, 
DPP Partai Golkar Kota Solo telah 
mencantumkan nama Gibran sebagai 
kandidat Gubernur Jawa Tengah tahun 
2024. 

banyak progres yang dilakukan Gibran 
dalam memimpin dan membenahi Kota 
Solo. 

kita siap, selalu all out untuk mas 
Gibran," ujar Giring seusai pertemuan.

Sejak dirinya pertama kali menemui 
putra sulung Presiden Jokowi itu pada 
Februari lalu hingga saat ini, sudah 
banyak perkembangan.

Satu temu kangen sama mas Gibran, 
pingin update-update aja. Juga sebagai 
sahabat, mas Gibran mau ke mana pun, 
Jawa Tengah apa DKI, 

Menurut penilaiannya, 

"Sesama anak muda kita harus 
mendukung anak muda yang 
berprestasi. 

Selain Gibran, dari internal Partai Golkar 
diusulkan nama Ketua DPD Partai 
Golkar Jateng, Panggah Susanto.

Ia mengaku pihaknya sudah melakukan 
penyaringan nama kandidat calon 
gubernur Jawa Tengah.

Giring juga menambahkan, bahwa 
dukungannya terhadap Gibran lantaran 
Wali Kota Solo itu merupakan anak 
muda yang sangat potensial menjadi 
pemimpin ke depan.

DPD Partai Golkar Kota Surakarta 
telah mengadakan Rapat Pengurus 
Harian terbatas pada hari Rabu 
tanggal 26 Oktober 2022. Hasilnya 
diusulkan dari unsur internal partai 
yaitu Bapak Ir. Panggah Susanto, dan 
dari unsur eksternal Mas Gibran 
Rakabuming Raka yang saat ini 
menjabat Wali Kota Surakarta," ujar 
Bandung, Senin (31/10).

Bandung mengatakan, pemilihan nama 
Gibran berdasarkan sejumlah 
pertimbangan. 

"Untuk menindaklanjuti penugasan 
tersebut, 

Penyaringan tersebut atas perintah 
dari DPP Partai Golkar yang 
dimaksudkan untuk menyusun nama-
nama fungsionaris bakal calon kepala 
daerah dan bakal calon legislatif.

Menurut Rudy, Gibran layak untuk ikut 
kontestasi di Pilgub Jateng. Dirinya 
juga mengklaim bahwa selama ini 
partainya sukses memunculkan kader 
kader terbaiknya menjadi kepala 
daerah.
"Iya, kita ngajarinnya kan begini. 
Berjuang meraih sebuah kekuasaan 
sebesar besarnya untuk kesejahteraan 
rakyat. 

Di sisi lain, Ketua DPC PDI Perjuangan 
Solo FX Hadi Rudyatmo 
mengapresiasi akan munculnya 
berbagai dukungan tersebut. 

Pasti rakyat akan menilai, gitu lho," 
pungkasnya.

Putra sulung Presiden Jokowi itu 
dipandang memiliki kemampuan yang 
luar biasa dalam mengemban amanah 
sebagai Wali Kota Solo pada saat ini di 
antaranya penanganan pandemi 
Covid-19 yang sangat baik, dan sukses 
melakukan percepatan pemulihan 
ekonomi Kota Solo paska Covid-19.

"Itu berarti kader PDI Perjuangan itu 
payu (laku) gitu lho. 
Dinilai baik oleh partai lain. Namun 
semua kan ketua umum yang 
menentukan," katanya,

Menanggapi dukungan yang semakin 
bermunculan bahkan dari berbagai 

Hal itu menandakan jika kader PDI 
Perjuangan laku.
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batas agar bisa menurunkan tarif 
tambahan pajak penghasilan menjadi 

“Apa yang bisa saya janjikan pada 
masyarakat adalah saya akan bersikap 
jujur mengenai skala masalahnya dan 
bersikap adil dalam cara saya mengatasi 
masalah-masalah tersebut. Itu artinya, 
kelompok pengusaha papan atas akan 
menanggung beban yang lebih berat,” 
kata Hunt.

125 ribu GBP dalam setahun, yang 
sebelumnya 150 ribu GBP.

Rencana anggaran pengeluaran yang 
akan diungkap pada Kamis, 17 November 
2022, diperkirakan bakal sama dengan 
yang dipaparkan oleh Bank Sentral 
Inggris (BoE) pada awal bulan lalu, yang 
memperingatkan akan ada resesi panjang 
ke depan.
“Saya rasa (rencana kami dengan Bank 
Sentral Inggris) kurang – lebih akan 
sama. Pertanyaannya, bukan apakah kita 
benar-benar akan berada dalam resesi, 
namun apa yang bisa kita lakukan untuk 
membuat resesi itu lebih singkat dan 
dangkal,” kata Hunt.

Partai yang dipimpin Prabowo Subianto 
ini memberi sinyal kuat untuk 
mendukung karir politik Gibran 
selanjutnya.
Gerindra bahkan secara blak-blakan 
mengakui memiliki hubungan emosional 
dengan Gibran, 
bahkan kedekatan terjalin jauh sebelum 
Gibran terpilih menjadi Wali Kota Solo.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPC 
Partai Gerindra Solo Ardianto 
Kuswinarno. 
Kedekatan tersebut bermula saat masa 
Pilkada 2020 di mana partai besutan 
Prabowo tersebut mengusung nama 
Gibran sebagai calon wali kota.

Dukungan sejumlah partai politik agar 
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming 
Raka maju di pemilihan gubernur 
(Pilgub) Jateng semakin menguat. 
Pertama adalah Partai Gerindra. 

Ketika ditanya mengenai dukungan 
partainya terhadap Gibran, 
Ardianto mengaku Gerindra belum 
memiliki bakal calon yang akan diusung 

Deretan Parpol Yang Dukung Gibran

di Pilgub Jateng pada 2024. Namun 
kondisi politik yang dinamis,
 mungkin saja muncul calon dari DPP 
yang diturunkan untuk bertarung di Pilgub 
Jateng, baik sebagai cagub maupun 
cawagub.

Tapi untuk kedekatan khususnya, 
kedekatan emosional dengan Mas Wali, 
saya berharap nantinya ada sinyal sinyal 
ke beliau. 

Ketika itu baik saya katakan baik, 
lanjutkan. 

Dukungan yang diberikan terhadap 
Gibran bukan tanpa alasan.

Karena kan saya cukup senang dengan 
gerak-gerak langkah beliau yang 
sistematis di Kota Solo," ucapnya.

"Kita secara pribadi, karena saya ketua 
fraksi selalu memberikan masukan. 

 Gibran dinilai sukses dalam memajukan 
Kota Bengawan dalam dua tahun 
kepemimpinannya di Kota Solo.

"Untuk struktur 35 kabupaten kota belum 
diarahkan menuju ke siapa yang akan kita 
dukung. 

Tapi kalau kurang baik ya kita kritisi agar 
ke depannya lebih baik," ungkapnya.

Bertempat di Loji Gandrung pada Jumat 
(21/10), Giring didampingi Sekjen 
Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Dea 
Tunggaesti.
"Saya sowan lah ke beliau. Dalam 
beberapa hari ini di Solo sama sekjen 
DPP PSI. 

Dukungan juga datang dari Ketua Umum 
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring 
Ganesha yang menyambangi Gibran di 
Solo beberapa waktu lalu. 

Inilah yang kita dambakan, kita impikan. 
Kalau misal lebih banyak lagi anak muda 
seperti mas Gibran yang punya kinerja 
luar biasa ya harus kita support," 
katanya.

Hal ini telah diungkapkan oleh Ketua 
Harian DPD Partai Golkar Solo, Bandung 
Joko Suryono. 

Sementara pada akhir Oktober kemarin, 
DPP Partai Golkar Kota Solo telah 
mencantumkan nama Gibran sebagai 
kandidat Gubernur Jawa Tengah tahun 
2024. 

banyak progres yang dilakukan Gibran 
dalam memimpin dan membenahi Kota 
Solo. 

kita siap, selalu all out untuk mas 
Gibran," ujar Giring seusai pertemuan.

Sejak dirinya pertama kali menemui 
putra sulung Presiden Jokowi itu pada 
Februari lalu hingga saat ini, sudah 
banyak perkembangan.

Satu temu kangen sama mas Gibran, 
pingin update-update aja. Juga sebagai 
sahabat, mas Gibran mau ke mana pun, 
Jawa Tengah apa DKI, 

Menurut penilaiannya, 

"Sesama anak muda kita harus 
mendukung anak muda yang 
berprestasi. 

Selain Gibran, dari internal Partai Golkar 
diusulkan nama Ketua DPD Partai 
Golkar Jateng, Panggah Susanto.

Ia mengaku pihaknya sudah melakukan 
penyaringan nama kandidat calon 
gubernur Jawa Tengah.

Giring juga menambahkan, bahwa 
dukungannya terhadap Gibran lantaran 
Wali Kota Solo itu merupakan anak 
muda yang sangat potensial menjadi 
pemimpin ke depan.

DPD Partai Golkar Kota Surakarta 
telah mengadakan Rapat Pengurus 
Harian terbatas pada hari Rabu 
tanggal 26 Oktober 2022. Hasilnya 
diusulkan dari unsur internal partai 
yaitu Bapak Ir. Panggah Susanto, dan 
dari unsur eksternal Mas Gibran 
Rakabuming Raka yang saat ini 
menjabat Wali Kota Surakarta," ujar 
Bandung, Senin (31/10).

Bandung mengatakan, pemilihan nama 
Gibran berdasarkan sejumlah 
pertimbangan. 

"Untuk menindaklanjuti penugasan 
tersebut, 

Penyaringan tersebut atas perintah 
dari DPP Partai Golkar yang 
dimaksudkan untuk menyusun nama-
nama fungsionaris bakal calon kepala 
daerah dan bakal calon legislatif.

Menurut Rudy, Gibran layak untuk ikut 
kontestasi di Pilgub Jateng. Dirinya 
juga mengklaim bahwa selama ini 
partainya sukses memunculkan kader 
kader terbaiknya menjadi kepala 
daerah.
"Iya, kita ngajarinnya kan begini. 
Berjuang meraih sebuah kekuasaan 
sebesar besarnya untuk kesejahteraan 
rakyat. 

Di sisi lain, Ketua DPC PDI Perjuangan 
Solo FX Hadi Rudyatmo 
mengapresiasi akan munculnya 
berbagai dukungan tersebut. 

Pasti rakyat akan menilai, gitu lho," 
pungkasnya.

Putra sulung Presiden Jokowi itu 
dipandang memiliki kemampuan yang 
luar biasa dalam mengemban amanah 
sebagai Wali Kota Solo pada saat ini di 
antaranya penanganan pandemi 
Covid-19 yang sangat baik, dan sukses 
melakukan percepatan pemulihan 
ekonomi Kota Solo paska Covid-19.

"Itu berarti kader PDI Perjuangan itu 
payu (laku) gitu lho. 
Dinilai baik oleh partai lain. Namun 
semua kan ketua umum yang 
menentukan," katanya,

Menanggapi dukungan yang semakin 
bermunculan bahkan dari berbagai 

Hal itu menandakan jika kader PDI 
Perjuangan laku.
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partai, Gibran mengucapkan rasa 
terima kasihnya dan mengaku masih 
ingin fokus terhadap tugasnya sebagai 
Wali Kota Solo. Apalagi pelaksanaan 
pilkada masih jauh, yakni digelar 
serentak tahun 2024.

Gibran juga menegaskan belum 

"Saya belum monitor beritanya, masih 
lama kok. 
Saya fokus dulu di Solo, terima kasih 
untuk doanya," ujar Gibran kepada 
merdeka.com di sela pengambilan 
gambar program DTalks di Pura 
Mangkunegaran, Kamis (20/10).

Saya kan juga belum memutuskan apa 
apa. 

memutuskan apapun tentang desas-
desus pencalonannya sebagai calon 
gubernur.

Tunggu aja," katanya.

"Ya sudah, yawis to. 
Tapi saya harus menyelesaikan pekerjaan 
dulu di Solo. Durung (belum) genap 2 
tahun," jelasnya.

Namun, jika pencalonan tersebut atas 
perintah langsung dari Ketua Umum DPP 
PDIP Megawati Soekarnoputri, Gibran 
mengaku pasrah.

"Dulu kami mengimpor 90% barang 
untuk kebutuhan pemerintah dan 
BUMN, sekitar US$ 110 miliar per 
tahun. Kalau kami bisa melakukan 
pengadaan secara lokal, misalnya 
separuhnya saja, artinya US$ 50 miliar 
per tahun, itu bisa digunakan untuk 
investasi," kata Luhut dalam 
BloombergNEF Summit di Nusa Dua, 
Bali, Sabtu (12/11).

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan 
Investasi (Menko Marves) 

di atas proyeksi saat ini 5,2-5,3%. 
Sehingga pengadaan barang secara 
lokal akan menjadi dorongan yang 

Dia menambahkan bahwa Rp 400 
triliun menurut data BPS dapat 
menciptakan 2 juta lapangan kerja 
baru, dan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi 1,72% 

Indonesia terus berupaya untuk 
meningkatkan penggunaan produk 
lokal, 
salah satunya dalam proses pengadaan 
(procurement) barang dan jasa 
pemerintah dan badan usaha milik 
negara (BUMN).

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan 
belanja negara untuk pengadaan 
barang dan jasa ini setiap tahunnya 
mencapai sekitar US$ 85 miliar atau 
sekitar Rp 1.317 triliun (dengan kurs 
saat ini Rp 15.495/US$), sedangkan 
BUMN mencapai US$ 25 miliar atau Rp 
387 triliun.

Luhut  : Kami Meniru Anda

Luhut pun bercerita,

Kenapa Anda mengeluarkan produk 
Amerika dari e-katalog Anda'," kisah 
Luhut.

Karena saya setuju dengan presiden 
kalian karena itu kami mengikutinya.' Jadi 
mohon maaf untuk teman kami Amerika," 
kata Luhut.
Menurut Luhut, pandemi Covid-19 yang 
menyadarkan Indonesia atas pentingnya 
produk lokal. 

Karena presiden kalian berkata America 
First. 

sangat penting bagi perekonomian.

"Saya jawab, saya minta maaf untuk ini 
tapi kalian (Amerika) yang mengajarkan 
kami untuk melakukan itu. 

Lalu pertanyaan itu ia jawab bahwa 
Indonesia belajar dari Amerika dengan 
kebijakan "America First"-nya. Indonesia 
setuju dengan kebijakan yang menjadi 
doktrin kebijakan luar negeri resmi 
pemerintahan Presiden Donald Trump.

jadi jangan marah. 
Jadi sekarang Indonesia First,

 kalau kebijakan pemerintah ini 
mendapatkan protes dari Duta Besar 
Amerika yang menanyakan kenapa 
produk-produknya dikeluarkan dari e-
katalog pengadaan barang dan jasa 
pemerintah.
"Suatu hari duta besar Amerika, teman 
baik saya, datang ke kantor saya dan 
bertanya 'ada apa Pak Luhut? 

Dan ini sangat gila, negara sebesar 
Indonesia tidak memiliki industri 
parasetamol dan harus impor," ujarnya.

Bahkan mulai bulan depan Indonesia 
akan memproduksi vaksin 100 juta dosis 
per tahun dengan teknologi RMNA.
"Jadi Covid-19 juga menjadi wake up 
call untuk Indonesia. 

"Karena saat terjadi Covid, India 
lockdown, kita tidak bisa impor apapun, 
walau hanya parasetamol. 

Kami belajar, jika kami bisa me-manage 
Covid, kami bisa me-manage 
semuanya," tukasnya.

Namun, saat ini sudah terjadi perbaikan. 
Sekarang 45-50% kebutuhan farmasi 
sudah diproduksi di Indonesia. 

Sebelumnya Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah (LKPP) membekukan 

Sebab di saat pandemi, negara-negara 
melakukan penguncian wilayah atau 
lockdown, Indonesia kesulitan untuk 
mengimpor produk penting, terutama 
yang belum diproduksi di dalam negeri.

13.600 produk impor pada e-katalog 
pemerintah untuk mendorong 
penggunaan produk lokal. Hal tersebut 
sesuai dengan arahan Presiden Joko 
Widodo.

Ia memastikan, tren pembekuan 
produk impor akan terus meningkat. 
Saat ini LKPP sedang 
mengembangkan sistem bersama PT 
Telkom.

"Yang sudah ada subsitusinya kita 
bekukan alias tidak bisa beli di e-
katalog," kata Kepala LKPP Abdullah 
Azwar Anas di Kantor Presiden, 
Jakarta, Kamis (25/8).

Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional Suharso Monoarfa 
mengatakan pemerintah 
mengutamakan produk dalam negeri 
dengan Tingkat Kandungan Dalam 
Negeri (TKDN) yang tinggi. 
"Bukan barang impor hanya diganti 
bungkusnya misalnya 1% lalu dibilang 
produk dalam negeri," ujar dia.
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partai, Gibran mengucapkan rasa 
terima kasihnya dan mengaku masih 
ingin fokus terhadap tugasnya sebagai 
Wali Kota Solo. Apalagi pelaksanaan 
pilkada masih jauh, yakni digelar 
serentak tahun 2024.

Gibran juga menegaskan belum 

"Saya belum monitor beritanya, masih 
lama kok. 
Saya fokus dulu di Solo, terima kasih 
untuk doanya," ujar Gibran kepada 
merdeka.com di sela pengambilan 
gambar program DTalks di Pura 
Mangkunegaran, Kamis (20/10).

Saya kan juga belum memutuskan apa 
apa. 

memutuskan apapun tentang desas-
desus pencalonannya sebagai calon 
gubernur.

Tunggu aja," katanya.

"Ya sudah, yawis to. 
Tapi saya harus menyelesaikan pekerjaan 
dulu di Solo. Durung (belum) genap 2 
tahun," jelasnya.

Namun, jika pencalonan tersebut atas 
perintah langsung dari Ketua Umum DPP 
PDIP Megawati Soekarnoputri, Gibran 
mengaku pasrah.

"Dulu kami mengimpor 90% barang 
untuk kebutuhan pemerintah dan 
BUMN, sekitar US$ 110 miliar per 
tahun. Kalau kami bisa melakukan 
pengadaan secara lokal, misalnya 
separuhnya saja, artinya US$ 50 miliar 
per tahun, itu bisa digunakan untuk 
investasi," kata Luhut dalam 
BloombergNEF Summit di Nusa Dua, 
Bali, Sabtu (12/11).

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan 
Investasi (Menko Marves) 

di atas proyeksi saat ini 5,2-5,3%. 
Sehingga pengadaan barang secara 
lokal akan menjadi dorongan yang 

Dia menambahkan bahwa Rp 400 
triliun menurut data BPS dapat 
menciptakan 2 juta lapangan kerja 
baru, dan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi 1,72% 

Indonesia terus berupaya untuk 
meningkatkan penggunaan produk 
lokal, 
salah satunya dalam proses pengadaan 
(procurement) barang dan jasa 
pemerintah dan badan usaha milik 
negara (BUMN).

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan 
belanja negara untuk pengadaan 
barang dan jasa ini setiap tahunnya 
mencapai sekitar US$ 85 miliar atau 
sekitar Rp 1.317 triliun (dengan kurs 
saat ini Rp 15.495/US$), sedangkan 
BUMN mencapai US$ 25 miliar atau Rp 
387 triliun.

Luhut  : Kami Meniru Anda

Luhut pun bercerita,

Kenapa Anda mengeluarkan produk 
Amerika dari e-katalog Anda'," kisah 
Luhut.

Karena saya setuju dengan presiden 
kalian karena itu kami mengikutinya.' Jadi 
mohon maaf untuk teman kami Amerika," 
kata Luhut.
Menurut Luhut, pandemi Covid-19 yang 
menyadarkan Indonesia atas pentingnya 
produk lokal. 

Karena presiden kalian berkata America 
First. 

sangat penting bagi perekonomian.

"Saya jawab, saya minta maaf untuk ini 
tapi kalian (Amerika) yang mengajarkan 
kami untuk melakukan itu. 

Lalu pertanyaan itu ia jawab bahwa 
Indonesia belajar dari Amerika dengan 
kebijakan "America First"-nya. Indonesia 
setuju dengan kebijakan yang menjadi 
doktrin kebijakan luar negeri resmi 
pemerintahan Presiden Donald Trump.

jadi jangan marah. 
Jadi sekarang Indonesia First,

 kalau kebijakan pemerintah ini 
mendapatkan protes dari Duta Besar 
Amerika yang menanyakan kenapa 
produk-produknya dikeluarkan dari e-
katalog pengadaan barang dan jasa 
pemerintah.
"Suatu hari duta besar Amerika, teman 
baik saya, datang ke kantor saya dan 
bertanya 'ada apa Pak Luhut? 

Dan ini sangat gila, negara sebesar 
Indonesia tidak memiliki industri 
parasetamol dan harus impor," ujarnya.

Bahkan mulai bulan depan Indonesia 
akan memproduksi vaksin 100 juta dosis 
per tahun dengan teknologi RMNA.
"Jadi Covid-19 juga menjadi wake up 
call untuk Indonesia. 

"Karena saat terjadi Covid, India 
lockdown, kita tidak bisa impor apapun, 
walau hanya parasetamol. 

Kami belajar, jika kami bisa me-manage 
Covid, kami bisa me-manage 
semuanya," tukasnya.

Namun, saat ini sudah terjadi perbaikan. 
Sekarang 45-50% kebutuhan farmasi 
sudah diproduksi di Indonesia. 

Sebelumnya Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah (LKPP) membekukan 

Sebab di saat pandemi, negara-negara 
melakukan penguncian wilayah atau 
lockdown, Indonesia kesulitan untuk 
mengimpor produk penting, terutama 
yang belum diproduksi di dalam negeri.

13.600 produk impor pada e-katalog 
pemerintah untuk mendorong 
penggunaan produk lokal. Hal tersebut 
sesuai dengan arahan Presiden Joko 
Widodo.

Ia memastikan, tren pembekuan 
produk impor akan terus meningkat. 
Saat ini LKPP sedang 
mengembangkan sistem bersama PT 
Telkom.

"Yang sudah ada subsitusinya kita 
bekukan alias tidak bisa beli di e-
katalog," kata Kepala LKPP Abdullah 
Azwar Anas di Kantor Presiden, 
Jakarta, Kamis (25/8).

Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional Suharso Monoarfa 
mengatakan pemerintah 
mengutamakan produk dalam negeri 
dengan Tingkat Kandungan Dalam 
Negeri (TKDN) yang tinggi. 
"Bukan barang impor hanya diganti 
bungkusnya misalnya 1% lalu dibilang 
produk dalam negeri," ujar dia.
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Keputusan Partai NasDem 
mendeklarasikan Anies Baswedan 
sebagai calon presiden atau capres 
2024 dinilai sebagai musibah alih-alih 
berkah. 
Hal ini dikatakan oleh pengamat politik 
Ari Junaedi.

Ternyata Anies Musibah Bukan Berkah Untuk NasDem

Dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu 
(12/11/2022), chief Information Security 
Officer Twitter Lea Kissner, Chief 
Privacy Officer Damien Kieran, dan 
Chief Compliance Officer Marianne 
Fogerty juga ikut mundur dari Twitter 
bergabung dengan yang lainnya.

pihaknya mengungkap, Twitter kini 
telah kehilangan dua eksekutif senior di 
bidang pengiklan yakni, Yoel Roth dan 
Robin Wheeler.

"Kami kekhawatiran tentang 

"Masa-masa sulit di depan, tidak ada 
cara untuk menutupi pesan tentang 
prospek ekonomi perusahaan."

Tanda-tanda bakal menghadapi kondisi 
tersebut pun satu persatu mulai terlihat 
saat ini.

Terlebih saat ini Twitter tengah 
mengalami kemunduran pendapatan 
pasca akuisisi. 
Tercatat setidaknya Twitter telah 
kehilangan lebih dari 4 juta dolar AS per 
hari.

Melalui panggilan telepon yang 
dilakukan Musk pada Kamis 
(11/11/2022), 

Seperti di antaranya dengan ditinggal 
para pengiklan besar, hingga resignnya 
satu persatu petinggi di Twitter.

Pernyataan tersebut dia sampaikan 
setelah sejumlah eksekutif senior 
hengkang dari Twitter.

Twitter disebut saat ini sedang berada 
di ambang kebangkrutan meski sudah 
diambil alih pemilik Tesla Group, Elon 
Musk.

Aksi hengkang tersebut mereka 
lakukan setelah Elon Musk resmi 
menjadi pemilik baru Twitter.

Bahkan si pemilik baru, Elon Musk 
memperkirakan jika Twitter bisa 
bangkrut pada 2023.
Elon Musk mengungkapkan Twitter kini 
berpotensi mengalami kebangkrutan.

Hengkangnya orang-orang penting ini 
membuat Musk khawatir apabila 
perusahaan barunya akan mengalami 
penurunan kinerja sehingga dapat 
memicu cash flow negatif.

Elon : Twitter Bangkrut Tahun Depan

Menurut miliarder kondang ini, cara 
yang diterapkannya ini dapat 
memulihkan pendapatan Twitter 
secara perlahan.

Meski kebijakan yang diambil Musk 
mendapat banyak respon negatif dari 
para karyawan dan investor, namun 
hal tersebut tak menggoyahkan 
rencana Musk.

Elon Musk juga turut 
memperkenalkan perubahan dramatis 
pada layanan berlangganannya.

Mengingat saat ini Twitter masih 
memiliki utang pembayaran denda 
karena pelanggaran, dengan total 1,2 
miliar Dollar AS yang harus dibayar 
selama 12 bulan ke depan.

Sejumlah cara kini mulai dilakukan 
Musk untuk memacu kinerja 
perusahaan.

Kondisi tersebut yang membuat Elon 
Musk yakin apabila perusahaan 
barunya berpotensi dilanda 
kebangkrutan pada 2023.

Namun imbas dari kebijakan tersebut, 
Twitter justru mulai ditinggal para 
pengiklan besar lantaran kehilangan 
kepercayaan investor.

Bahkan pembayaran tersebut 
melebihi arus kas Twitter yang hanya 
berjumlah 1,1 miliar Dollar AS pada 
akhir Juni 2022.

Salah satunya dengan mewajibkan 
semua karyawannya untuk 
melakukan kerja di kantor setidaknya 
40 jam per minggu.

Sebelum sinyal kebangrutan melanda 
Twitter, 

kemampuan perusahaan untuk 
menjaga platformnya tetap aman dan 
mematuhi aturan peraturan” ujar 
Musk.

miliarder kondang ini diketahui telah 
memangkas setengah staf untuk 
meredam pengeluaran perusahaan.

Salah satunya pada fitur centang biru.

Kebijakan baru tersebut diambil Musk 
untuk mempercepat kinerja Twitter 
dalam meluncurkan berbagai inovasi 
baru.
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Suara.com, 

Keputusan Partai NasDem 
mendeklarasikan Anies Baswedan 
sebagai calon presiden atau capres 
2024 dinilai sebagai musibah alih-alih 
berkah. 
Hal ini dikatakan oleh pengamat politik 
Ari Junaedi.

Ternyata Anies Musibah Bukan Berkah Untuk NasDem
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memperkirakan jika Twitter bisa 
bangkrut pada 2023.
Elon Musk mengungkapkan Twitter kini 
berpotensi mengalami kebangkrutan.

Hengkangnya orang-orang penting ini 
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pada layanan berlangganannya.

Mengingat saat ini Twitter masih 
memiliki utang pembayaran denda 
karena pelanggaran, dengan total 1,2 
miliar Dollar AS yang harus dibayar 
selama 12 bulan ke depan.

Sejumlah cara kini mulai dilakukan 
Musk untuk memacu kinerja 
perusahaan.

Kondisi tersebut yang membuat Elon 
Musk yakin apabila perusahaan 
barunya berpotensi dilanda 
kebangkrutan pada 2023.

Namun imbas dari kebijakan tersebut, 
Twitter justru mulai ditinggal para 
pengiklan besar lantaran kehilangan 
kepercayaan investor.

Bahkan pembayaran tersebut 
melebihi arus kas Twitter yang hanya 
berjumlah 1,1 miliar Dollar AS pada 
akhir Juni 2022.

Salah satunya dengan mewajibkan 
semua karyawannya untuk 
melakukan kerja di kantor setidaknya 
40 jam per minggu.

Sebelum sinyal kebangrutan melanda 
Twitter, 

kemampuan perusahaan untuk 
menjaga platformnya tetap aman dan 
mematuhi aturan peraturan” ujar 
Musk.

miliarder kondang ini diketahui telah 
memangkas setengah staf untuk 
meredam pengeluaran perusahaan.

Salah satunya pada fitur centang biru.

Kebijakan baru tersebut diambil Musk 
untuk mempercepat kinerja Twitter 
dalam meluncurkan berbagai inovasi 
baru.
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“Perusahaan telah memproses 
penarikan sekitar US$700 juta dalam 24 
jam dan tidak ada kendala, 

Nilai kripto sendiri dipengaruhi banyak 
hal seperti masalah makroekonomi dan 
lainnya.

Jika aset ini terus ambruk dan menjadi 
nol seperti LUNA, maka tidak ada 
kepastian bahwa Bitcoin pada protokol 
ini dapat ditarik kembali dan jutaan 
dollar yang ada di dalamnya bisa hilang 
begitu saja.

Berdasarkan data Coinmarketcap, 
perusahaan besar yang memakai FTX 
harus membuktikan kemampuan 
likuiditasnya.

Sistem keuangan ternyata lebih 
tangguh terhadap pasar kripto selama 
12 bulan terakhir. 

Layaknya kripto lain yang terpuruk, 
Tether juga mengalami hal yang sama. 
Stablecoin dengan nilai US$70 milyar 
ini terlepas dari ‘pasaknya’ dan 
diperdagangkan pada US$0,98.

Nah, Bagaimana dengan Pasar Kripto 
Secara Umum?

Contohnya saja Solana yang 
bergantung pada nilai FTX. 

kami tetap lanjutkan,” ujar Paolo 
Ardoino, CTO Tether, dikutip dari The 
Guardian.

Angka ini merupakan yang terendah 
sejak 2020.

Sebenarnya, pasar keuangan global 

Setelah FTX ambruk, 

bagaimana dampak runtuhnya dinasti 
Sam Bankman-Fried terhadap pasar 
kripto?

harga Bitcoin ikut merosot yang 
sebelumnya di kisaran US$20.000 
menjadi US$16.500 dan sempat di 
US$15 ribuan. 

Pasca pemberitaan perihal bursa kripto 
FTX diakuisisi oleh Binance, mencuat 
pertanyaan: 

Melansir Blockchainmedia.id, menurut 
Carol Alexander, Profesor di Universitas 
Sussex berpendapat, industri kripto 
akan mengalami musim dingin lebih 
lama karena hal ini.

Pakar : Industri Kripto Akan Krisis Lebih Lama

FTX merupakan salah satu crypto 
exchange terbesar yang berkantor induk 
di Bahamas,

Di AS ada juga FTX US yang beroperasi 
di beberapa negara bagian.

karena memroses mayoritas transaksi 
kripto di dunia.

yang ingin mencari keuntungan lebih dari 
investasi konvensional saat suku bunga 
sedang tinggi,

Walaupun keduanya mengikuti regulasi 
dari AS tetapi sebagian besar uang yang 
masuk ke pembukuannya tidak dibatasi 
oleh persyaratan tersebut.
Krisis ini memuncak saat Changpeng 
Zhao memutuskan untuk menjual FTT 
senilai US$500 juta karena

FTX beserta pesaingnya (Binance) 
memiliki peran cukup penting, 

 “kasus krisis likuiditas keuangan FTX 
baru-baru ini.”

 seperti yang sedang terjadi saat ini. 

Namun, masalah FTX di pasar kripto 

Baik itu Binance dan FTX, merupakan 
platform yang bekerja secara 
internasional. Kripto ini setara dengan 
“casino lepas pantai”.

Efek negatif pun menembus ke segala 
arah. Harga FTT ambruk seketika dan 
pengguna FTX mulai menarik dananya 
dalam jumlah besar-besaran di atas batas 
kesanggupan sistem.

 merujuk pada masalah kredibilitas akan 
peristiwa FTX, ujar Carol Alexander, 
Profesor di Universitas Sussex.

“Industri kripto akan mengalami musim 
dingin lebih lama karena hal ini,”

“Lonjakan penarikan besar-besaran terjadi 
sebesar US$6 milyar untuk FTT dalam 

tidak mempengaruhi pasar tradisional. 
Karena sifat investor 

 FTX sendiri dikelola dari AS dengan 
kantor terbesarnya berada di Chicago dan 
Miami. 

juga mengalami krisis. Tapi hal ini lebih 
disebabkan oleh perang Rusia dengan 
Ukraina dan meningkatnya suku bunga.

Sebagai crypto exchange, fungsi utama 
FTX adalah membantu para pengguna 
untuk membeli dan jual aset kripto. 

tiga hari,” ujar Bankman-Fried, dikutip 
dari Reuters.
Sebelumnya Zhao ingin akuisisi FTX 
pada Selasa (8/11/2022), namun 24 jam 
setelahnya keputusan ini ditarik kembali.
“Masalah yang terjadi di luar kendali dan 

kemampuan kamu untuk menolong,” 
ujar Binance, 
mengutip dari penemuan atas uji 
tuntas yang dilakukan oleh investigasi 
pemerintah AS, dilansir dari The 
Guardian. 

Ternyata Anies Musibah Bukan Berkah Untuk NasDem

maka NasDem terancam tidak akan 
lolos ke Senayan.

Keputusan Partai NasDem 
mendeklarasikan Anies Baswedan 
sebagai calon presiden atau capres 
2024 dinilai sebagai musibah alih-alih 
berkah. Hal ini dikatakan oleh pengamat 
politik Ari Junaedi.

Surya Paloh, kata Ari, semakin gelisah 
dengan berbagai hasil survei yang 
menempatkan NasDem seolah dalam 
posisi jauh dari berkah. 
Pasalnya, alih-alih mendapat durian 
runtuh karena mendukung Anies, 
NasDem justru mendapat hasil tak baik.

“Surya Paloh menjadi kian gelisah 
seusai beberapa lembaga survei 
mengeluarkan hasil survei terbarunya 
pascapencapresan Anies," kata Ari 
dalam keterangan yang diterima, Minggu 
(13/11/2022)."Justru dengan 
pencapresan Anies, NasDem tidak 
mendapat berkah tetapi musibah. 
Diperkirakan suara NasDem akan 
melorot, bahkan terancam tidak lolos 
parlementary threshold," sambungnya.

Jika hasil survei tersebut terus bertahan 
hingga Pemilu 2024, 

Dalam kesempatan ini, Ari juga 
menyinggung hubungan NasDem 

Hal tersebut tak lain karena hasil 
sejumlah lembaga survei yang justru 
mengungkap penurunan elektabilitas 
NasDem. Pengamatan ini disampaikan 
Ari setelah melihat pidato Surya Paloh 
dalam acara HUT NasDem, Jumat 
(11/11/2022).

Mengutip Wartaekonomi.co.id jaringan 
Suara.com, Ari menilai bahwa sekarang 
ini, Surya Paloh selaku Ketua Partai 
NasDem, tengah mengalami kegalauan 
lantaran mendukung Anies di Pilpres 
2024. “Anies yang lekat dengan stigma 

politik identitas seperti yang terjadi di 
Pilgub DKI lalu dianggap antitesis 
Jokowi. Bahkan pandangan ini ikut 
disampaikan oleh kader NasDem yang 
telah dipecat, Zulfan Lindan,” ujar Ari.

Pertama soal tidak ada jaminan bahwa 
Anies akan melaju terus di Pilpres 
2024. Kedua terkait Paloh berjanji 
bakal mundur dari Ketua Umum 
NasDem jika sampai partainya tidak 
lolos ke parlemen.

“Ketidakhadiran Presiden Jokowi di 
HUT NasDem, 
sekali pun hanya ucapan ulang tahun, 
sudah lebih dari cukup memang 
NasDem menjadi pesakitan dari 
kondisi pascapencapresan Anies,” 
tambahnya.Dua pernyataan Paloh 
juga turut digarisbawahi oleh Ari. 

khususnya agar NasDem menarik 
menteri-menterinya dari kabinet.

“Menjadi sinyal kefrustasian level 
tinggi dari Surya Paloh. 
Bisa jadi pula ini langkah skak mak 
NasDem agar Demokrat dan PKS mau 
diatur dan jangan terlalu memaksakan 
AHY dan Aher sebagai pendamping 
Anies,” tandasnya.

Apalagi, Ari menilai selama ini sosok 
Anies sudah lekat dengan stigma 
politik identitas yang berkaca pada 
Pilgub DKI Jakarta lalu, 

dengan rekan sekoalisi, seperti PDIP 
dan partai lainnya yang mulai 
renggang. Ini karena NasDem dinilai 
nekat mencalonkan Anies tanpa 
mengikuti selera Jokowi.

di mana hal itu dianggap 
berseberangan dengan Jokowi.

Tak hanya itu, Ari juga menilai puncak 
kegamangan Surya Paloh tak terlepas 
dari desakan partai-partai koalisi 
pemerintah, 
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jam dan tidak ada kendala, 

Nilai kripto sendiri dipengaruhi banyak 
hal seperti masalah makroekonomi dan 
lainnya.

Jika aset ini terus ambruk dan menjadi 
nol seperti LUNA, maka tidak ada 
kepastian bahwa Bitcoin pada protokol 
ini dapat ditarik kembali dan jutaan 
dollar yang ada di dalamnya bisa hilang 
begitu saja.

Berdasarkan data Coinmarketcap, 
perusahaan besar yang memakai FTX 
harus membuktikan kemampuan 
likuiditasnya.

Sistem keuangan ternyata lebih 
tangguh terhadap pasar kripto selama 
12 bulan terakhir. 

Layaknya kripto lain yang terpuruk, 
Tether juga mengalami hal yang sama. 
Stablecoin dengan nilai US$70 milyar 
ini terlepas dari ‘pasaknya’ dan 
diperdagangkan pada US$0,98.

Nah, Bagaimana dengan Pasar Kripto 
Secara Umum?

Contohnya saja Solana yang 
bergantung pada nilai FTX. 

kami tetap lanjutkan,” ujar Paolo 
Ardoino, CTO Tether, dikutip dari The 
Guardian.

Angka ini merupakan yang terendah 
sejak 2020.

Sebenarnya, pasar keuangan global 

Setelah FTX ambruk, 

bagaimana dampak runtuhnya dinasti 
Sam Bankman-Fried terhadap pasar 
kripto?

harga Bitcoin ikut merosot yang 
sebelumnya di kisaran US$20.000 
menjadi US$16.500 dan sempat di 
US$15 ribuan. 

Pasca pemberitaan perihal bursa kripto 
FTX diakuisisi oleh Binance, mencuat 
pertanyaan: 

Melansir Blockchainmedia.id, menurut 
Carol Alexander, Profesor di Universitas 
Sussex berpendapat, industri kripto 
akan mengalami musim dingin lebih 
lama karena hal ini.

Pakar : Industri Kripto Akan Krisis Lebih Lama

FTX merupakan salah satu crypto 
exchange terbesar yang berkantor induk 
di Bahamas,

Di AS ada juga FTX US yang beroperasi 
di beberapa negara bagian.

karena memroses mayoritas transaksi 
kripto di dunia.

yang ingin mencari keuntungan lebih dari 
investasi konvensional saat suku bunga 
sedang tinggi,

Walaupun keduanya mengikuti regulasi 
dari AS tetapi sebagian besar uang yang 
masuk ke pembukuannya tidak dibatasi 
oleh persyaratan tersebut.
Krisis ini memuncak saat Changpeng 
Zhao memutuskan untuk menjual FTT 
senilai US$500 juta karena

FTX beserta pesaingnya (Binance) 
memiliki peran cukup penting, 

 “kasus krisis likuiditas keuangan FTX 
baru-baru ini.”

 seperti yang sedang terjadi saat ini. 

Namun, masalah FTX di pasar kripto 

Baik itu Binance dan FTX, merupakan 
platform yang bekerja secara 
internasional. Kripto ini setara dengan 
“casino lepas pantai”.

Efek negatif pun menembus ke segala 
arah. Harga FTT ambruk seketika dan 
pengguna FTX mulai menarik dananya 
dalam jumlah besar-besaran di atas batas 
kesanggupan sistem.

 merujuk pada masalah kredibilitas akan 
peristiwa FTX, ujar Carol Alexander, 
Profesor di Universitas Sussex.

“Industri kripto akan mengalami musim 
dingin lebih lama karena hal ini,”

“Lonjakan penarikan besar-besaran terjadi 
sebesar US$6 milyar untuk FTT dalam 

tidak mempengaruhi pasar tradisional. 
Karena sifat investor 

 FTX sendiri dikelola dari AS dengan 
kantor terbesarnya berada di Chicago dan 
Miami. 

juga mengalami krisis. Tapi hal ini lebih 
disebabkan oleh perang Rusia dengan 
Ukraina dan meningkatnya suku bunga.

Sebagai crypto exchange, fungsi utama 
FTX adalah membantu para pengguna 
untuk membeli dan jual aset kripto. 

tiga hari,” ujar Bankman-Fried, dikutip 
dari Reuters.
Sebelumnya Zhao ingin akuisisi FTX 
pada Selasa (8/11/2022), namun 24 jam 
setelahnya keputusan ini ditarik kembali.
“Masalah yang terjadi di luar kendali dan 

kemampuan kamu untuk menolong,” 
ujar Binance, 
mengutip dari penemuan atas uji 
tuntas yang dilakukan oleh investigasi 
pemerintah AS, dilansir dari The 
Guardian. 

Ternyata Anies Musibah Bukan Berkah Untuk NasDem

maka NasDem terancam tidak akan 
lolos ke Senayan.

Keputusan Partai NasDem 
mendeklarasikan Anies Baswedan 
sebagai calon presiden atau capres 
2024 dinilai sebagai musibah alih-alih 
berkah. Hal ini dikatakan oleh pengamat 
politik Ari Junaedi.

Surya Paloh, kata Ari, semakin gelisah 
dengan berbagai hasil survei yang 
menempatkan NasDem seolah dalam 
posisi jauh dari berkah. 
Pasalnya, alih-alih mendapat durian 
runtuh karena mendukung Anies, 
NasDem justru mendapat hasil tak baik.

“Surya Paloh menjadi kian gelisah 
seusai beberapa lembaga survei 
mengeluarkan hasil survei terbarunya 
pascapencapresan Anies," kata Ari 
dalam keterangan yang diterima, Minggu 
(13/11/2022)."Justru dengan 
pencapresan Anies, NasDem tidak 
mendapat berkah tetapi musibah. 
Diperkirakan suara NasDem akan 
melorot, bahkan terancam tidak lolos 
parlementary threshold," sambungnya.

Jika hasil survei tersebut terus bertahan 
hingga Pemilu 2024, 

Dalam kesempatan ini, Ari juga 
menyinggung hubungan NasDem 

Hal tersebut tak lain karena hasil 
sejumlah lembaga survei yang justru 
mengungkap penurunan elektabilitas 
NasDem. Pengamatan ini disampaikan 
Ari setelah melihat pidato Surya Paloh 
dalam acara HUT NasDem, Jumat 
(11/11/2022).

Mengutip Wartaekonomi.co.id jaringan 
Suara.com, Ari menilai bahwa sekarang 
ini, Surya Paloh selaku Ketua Partai 
NasDem, tengah mengalami kegalauan 
lantaran mendukung Anies di Pilpres 
2024. “Anies yang lekat dengan stigma 

politik identitas seperti yang terjadi di 
Pilgub DKI lalu dianggap antitesis 
Jokowi. Bahkan pandangan ini ikut 
disampaikan oleh kader NasDem yang 
telah dipecat, Zulfan Lindan,” ujar Ari.

Pertama soal tidak ada jaminan bahwa 
Anies akan melaju terus di Pilpres 
2024. Kedua terkait Paloh berjanji 
bakal mundur dari Ketua Umum 
NasDem jika sampai partainya tidak 
lolos ke parlemen.

“Ketidakhadiran Presiden Jokowi di 
HUT NasDem, 
sekali pun hanya ucapan ulang tahun, 
sudah lebih dari cukup memang 
NasDem menjadi pesakitan dari 
kondisi pascapencapresan Anies,” 
tambahnya.Dua pernyataan Paloh 
juga turut digarisbawahi oleh Ari. 

khususnya agar NasDem menarik 
menteri-menterinya dari kabinet.

“Menjadi sinyal kefrustasian level 
tinggi dari Surya Paloh. 
Bisa jadi pula ini langkah skak mak 
NasDem agar Demokrat dan PKS mau 
diatur dan jangan terlalu memaksakan 
AHY dan Aher sebagai pendamping 
Anies,” tandasnya.

Apalagi, Ari menilai selama ini sosok 
Anies sudah lekat dengan stigma 
politik identitas yang berkaca pada 
Pilgub DKI Jakarta lalu, 

dengan rekan sekoalisi, seperti PDIP 
dan partai lainnya yang mulai 
renggang. Ini karena NasDem dinilai 
nekat mencalonkan Anies tanpa 
mengikuti selera Jokowi.

di mana hal itu dianggap 
berseberangan dengan Jokowi.

Tak hanya itu, Ari juga menilai puncak 
kegamangan Surya Paloh tak terlepas 
dari desakan partai-partai koalisi 
pemerintah, 
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Politikus senior yang tadinya 
difavoritkan untuk kembali jadi capres 
Partai Republik pada pemilu 2024 
mendatang, kini justru dipandang 
sebagai beban partai.

Kenyataanya, orang-orang Trump 
justru memble di beberapa negara 
bagian penting.

Hasil pemilihan sela sebenarnya tidak 
terlalu buruk. Partai Republik hampir 
dipastikan mempertahankan mayoritas 
di DPR AS.

"Hasil ini mengindikasikan bahwa 
mendapat dukungan dari Trump dan 
menggunakan argumen MAGA sudah 
tidak menggugah pemilih seperti dulu 
dan dia (Trump) kini benar-benar 
terlihat seperti beban," kata Todd 
Landman, seorang profesor ilmu politik 
di University of Nottingham, seperti 
dikutip France24.com, Jumat (11/11).

Hanya saja, sebelum pemilihan, Trump 
sesumbar para kandidat yang 
disokongnya akan membawa partai 
berhaluan konservatif itu meraih 
kemenangan telak pada pemilihan 
anggota DPR, Senat dan gubernur.

Trump pun menyadari dia dalam 

Reputasi Donald Trump berbalik 180 
derajat setelah Partai Republik 
memperoleh hasil mengecewakan 
pada pemilihan sela Amerika Serikat.

Trump Ngamuk di Resor Mar-a Lago

"Trump marah, semua orang dibentak," 
kata penasihat Donald Trump itu kepada 
wartawan CNN Jim Acosta.

termasuk istrinya," cuit reporter New York 
Times Maggie Haberman.

Menurut sumber CNN, presiden ke-45 
Amerika Serikat itu mengamuk di resor 
pribadinya, Mar-a-Lago, sepanjang Rabu 
kemarin.

Reporter New York Times bahkan 
melaporkan mantan ibu negara, Melania, 
juga ikut kena damprat.

berhasil mengalahkan jagoan Trump, 
Doug Mastriano, dalam pemilihan 
gubernur.

masalah besar. Rencananya 
memanfaatkan momentum pesta 
demokrasi ini untuk meluncurkan 
kampanye pencapresan hancur sudah.

Di Negara Bagian Michigan dan 
Wisconsin, Demokrat juga sukses 
mempertahankan kursi gubernur dengan 
mengalahkan kandidat pro-Trump.

terutama tentang Mehmet Oz (kandidat 
senator Negara Bagian Pennsylvania 
yang dikalahkan politikus Demokrat John 
Fetterman) dan menyalahkan semua 
orang yang menasihatinya untuk 
mendukung Oz, 

Masih di Pennsylvania, kandidat dari 
Demokrat, Josh Shapiro 

"Trump memang sangat marah, 

Melansir dari laman Houston Methodist, 
simak beberapa red flag pada label 
makanan yang harus kamu perhatikan.

Suatu produk makanan atau minuman 
kemasan umumnya mengandung gula 
tambahan supaya rasanya lebih enak. 
Gula tambahan biasanya ditulis berupa 
sirup jagung tinggi fruktosa, isomalt, atau 
sorbitol.

Jadi untuk memastikan kamu membuat 
pilihan yang sehat, kamu harus cukup 
cerdas dalam membaca label informasi 
nilai gizi sebelum memutuskan untuk 
mengonsumsinya.

Padahal, banyak makanan, bahkan yang 
dipasarkan sebagai makanan sehat, 
ternyata mengandung bahan-bahan 
tambahan yang tidak dibutuhkan tubuh.

1. Gula Tambahan

Berbeda dengan gula alami dalam 
makanan utuh, manusia sebetulnya tidak 
butuh asupan gula tambahan. 
Sebab, itu merupakan kalori kosong yang 
berpotensi menyebabkan berat badan 

Sementara itu, mengutip Walker 
Methodist, pemanis buatan seperti 
aspartame, sucralose, dan sakarin 
mungkin memiliki lebih rendah kalori 
daripada gula alami. 
Tetapi karena kalorinya lebih rendah, 
beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
otak akan merespon kita untuk makan 
lebih banyak.

Ketika kamu membeli suatu produk 
makanan di supermarket, apakah kamu 
pernah membaca label nilai gizinya? 
Membaca label makanan merupakan 
salah satu cara untuk mengetahui nilai 
gizi makanan kemasan.
Namun sayang, banyak orang tidak 
melakukannya, entah karena malas atau 
pun tidak mengerti. 

Label Nutrisi Yang Harus Diperhatikan

Ahli gizi merekomendasikan untuk 
memilih makanan yang mengandung 
maksimal 5 gram gula tambahan per 
porsi.

Angela Snyder, ahli diet kesehatan di 
Houston Methodist menyebutkan, 
tujuannya bukanlah menghilangkan 
gula tambahan dalam makanan sehari-
hari. 

bertambah, obesitas, hingga risiko 
diabetes tipe 2.

Seseorang hanya perlu melihat label 
informasi nilai gizi supaya mereka bisa 
memastikan berapa banyak tambahan 
gula yang dikonsumsi.

Percaya atau tidak, lebih dari 70% 
asupan garam kita berasal dari 
natrium/sodium yang ditambahkan 
dalam makanan kalengan seperti 
kornet dan sarden atau makanan 
olahan berupa sosis dan nugget. 
Padahal, mengonsumsi terlalu banyak 
garam dari waktu ke waktu dapat 
menimbulkan masalah utama risiko 
tekanan darah tinggi.
US Food and Drug Administration 
(USDA) merekomendasikan untuk 
membatasi natrium pada makanan 
tidak lebih dari 140 miligram per porsi.

2. Natrium/Sodium

3. Lemak Trans

 Lemak trans banyak ditemukan dalam 
produk margarin, krimer non-diary, roti, 
biskuit, dan mi instan.
Lemak trans dinilai dua kali lebih 
berbahaya daripada lemak jenuh 
karena meningkatkan kolesterol LDL 
(kolesterol jahat) dan menurunkan 

Lemak trans adalah jenis lemak jenuh 
yang sering ditambahkan ke makanan 
untuk memperpanjang umur simpan 
dan mencegah makanan rusak.
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Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) resmi memblokir delapan 
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 
yang belum mendaftarkan usahanya, 
seperti Paypal, Yahoo, dan kawan-
kawannya.
Kedelapan PSE itu belum juga 
mendaftarkan usaha mereka hingga 
waktu yang ditetapkan, yakni 29 Juli 
2022 pukul 23.59 WIB.
"Iya (ada delapan yang diblokir)," kata 
Dirjen Aptika Kementerian Kominfo 
Semuel Abrijani Pangerapan, kepada 
CNNIndonesia.com, Sabtu (30/7).
Delapan PSE yang diblokir adalah: 
Yahoo Search Engine
 Steam
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4. Kalori

kolesterol HDL (kolesterol baik).
Meski begitu, tak jarang beberapa 
produsen hanya mencantumkan 
jumlah total lemak pada label, tanpa 
menyertakan informasi jumlah lemak 
jenuh atau lemak trans. 
Oleh karena itu, disarankan hindari 
makanan dengan kandungan lemak 
lebih dari 15 gram.

Sebagai aturan umum bagi kamu yang 
ingin menurunkan berat badan, kamu 
harus menjaga asupan 300-500 kalori 
dalam satu kali makan.
Setiap label makanan akan 
menunjukkan takaran saji atau ukuran 
porsi, yakni berapa banyak makanan 
atau minuman dalam satu porsi.

Kalori ialah jumlah energi yang 
dikonsumsi dalam seporsi makanan. 
Para ahli gizi menyarankan untuk 
perhatikan jumlah kalori dari lemak 
pada makanan. 

6. Daftar Bahan yang Panjang
Sebagai aturan umum, 

 Ini biasanya tertulis dalam ukuran buah, 
cup, butir, atau gramasi.
Bila jumlah porsimu berlipat ganda, 
maka jumlah takaran lemak jenuh, 
tambahan gula,
 dan garam yang kamu konsumsi juga 
berlipat ganda. Jadi, pastikan kamu 
mengecek informasi takaran saji karena 
terkait dengan jumlah kalori dan nutrisi 
yang masuk ke dalam tubuh.

daftar bahan makanan yang isinya terdiri 
dari lima bahan atau lebih sedikit akan 
cenderung lebih sehat, karena tandanya 
makanan tersebut melewati sedikit 
proses. 
Walau pun, ada juga beberapa makanan 
sehat yang menuliskan daftar bahan 
panjang karena mengandung banyak 
bumbu dan rempah-rempah. Namun, itu 
bisa menjadi sinyal bahwa pemeriksaan 
lebih dekat diperlukan.

Sebagai organ penting yang 
mendukung kesehatan tubuh secara 
menyeluruh, kesehatan jantung jelas 
jadi hal utama yang perlu diperhatikan. 
Pada dasarnya, bagian tubuh inilah 
yang berperan untuk memompa dan 
menyuplai darah ke seluruh tubuh. 
Jika kondisinya bermasalah, 
tentu bisa mengakibatkan kinerjanya 
terganggu, yang kemudian 
mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh 
secara menyeluruh.

Ternyata, gejala kondisi jantung yang 
nggak sehat itu bukan hanya ditandai 
dengan nyeri di bagian dada saja. 
Beberapa gejala ini juga wajib 
diwaspadai.

Rasa nyeri yang datang ini sifatnya 

Jadi, penting untuk terus memantau 
kesehatan jantung dan menjaganya 
lewat olahraga secara rutin. Jangan 
lupa kenali juga tanda awal jantung 
bermasalah. 

Salah satu tanda umum kalau jantung 
bermasalah adalah nyeri dada yang 
terasa menjalar. 

Kenali Tanda Jantung Tak Sehat
mirip seperti benda berat yang menekan 
di dada sebelah kiri sehingga terasa 
sesak dan sakit. 

eher, atau rahang. 

Pada kondisi ini, biasanya dada akan 
terus berdebar kencang tanpa sebab 
yang pasti.

Saat kondisi jantung bermasalah, 
gangguan irama jantung atau yang 
disebut aritmia juga ikut menjadi gejala 
yang menyertai. 

aatnya lebih waspada karena hal ini bisa 
jadi tanda jantung berada dalam kondisi 
yang nggak prima. 

1.Mudah Merasa Lelah

Selain itu, kondisi dada yang berdebar 
juga sering dialami oleh mereka yang 
mengalami masalah jantung. 

Secara umum, jantung bekerja 

Nggak jarang juga rasa nyeri ini 
menembus hingga ke punggung.

Nyeri dada akibat jantung biasanya 
terasa menjalar ke lengan kiri, l

Sering mengalami rasa lelah secara 
terus-menerus padahal nggak 
melakukan aktivitas berat? S

Menumpuknya cairan di paru-paru jelas 
mengurangi oksigen yang dihirip untuk 
dialirkan oleh darah.
2.Kaki Bengkak

Apakah terlihat normal atau malah 
membengkak tanpa tahu penyebabnya? 
Kalau keadaannya membengkak di 
daerah punggung khaki, 

Kondisi bengkak tersebut nggak hanya 
bisa terjadi pada punggung kaki saja. 
Tapi ada juga yang menyerang area 
pergelangan, hingga betis. 

sebaiknya segera lakukan pemeriksaan 
ke dokter yang ahli dan berpengalaman.

Hal tersebut disebabkan penumpukan 

Sering nggak sih memperhatikan kondisi 
khaki? 

Selain itu, kinerja jantung yang kurang 
optimal juga bisa membuat darah 
menumpuk di salah satu organ tubuh, 
misalnya saja paru-paru. 

memompa darah dan memberikan suplai 
oksigen ke semua sel di dalam tubuh.
Rasa lelah yang sering dialami bisa jadi 
tanda kalau tubuh nggak mendapatkan 
pasokan oksigen yang cukup, karena 
jantung tidak bekerja memompa darah 
dengan baik. 

cairan pada sebagian tubuh tertentu.
3.Keringat Berlebih
Padahal cuaca lagi nggak panas dan 
tidak melakukan aktivitas berat, tapi 
kok mengeluarkan keringat berlebih 
ya? 
Nah, tahu nggak sih kalau hal ini bisa 
jadi tanda kesehatan jantung sedang 
dalam kondisi yang kurang prima? 
Yup, keringat yang muncul terus-
menerus bisa jadi gejala awal adanya 
gangguan jantung.
Jika sudah mengalami hal ini 
sebaiknya segera waspada karena 
bisa jadi sinyal serangan jantung 
akan muncul. 
Segera konsultasikan diri ke dokter 
untuk mendapatkan penanganan 
yang tepat demi kesehatan yang 
tetap terjaga.

mengingat organ tubuh yang satu ini 
merupakan kunci dari tubuh sehat 
secara menyeluruh. 
Olahraga rutin dan perhatikan pola 
makan sehari-hari menjadi awal dari 
menjaga kesehatan jantungmu.

Saatnya mulai memperhatikan 
kesehatan jantung, 

Wah, kira-kira apa saja ya? 
Simak artikel berikut, yuk!

Jadi, kalian tidak perlu heran kalau tiap 
tahunnya, jurusan satu ini pasti banyak 
peminatnya. 

Dilansir dari situs Vista Education, 
terdapat sembilan jurusan kuliah yang 
diperkirakan banyak diincar pelajar-
pelajar Indonesia pada 2023. 

Seiring berjalannya waktu, semakin 
banyak perusahaan membutuhkan 
orang-orang yang memiliki skill 
pemograman. 

Apakah kalian lagi bingung untuk 
mengambil jurusan kuliah setelah 
menyelesaikan studi sekolah menengah 
kalian? 

1. Teknik Informatika

Selain itu, jurusan satu ini memberikan 
prospek kerja yang luas, lho! 
Bagi kalian yang berminat dengan 

Jurusan Yang Paing Diincar di Tahun 2023

Jurusan ini tentunya memberikan 
kesempatan kerja yang luas karena 
jurusan ini dibutuhkan di seluruh jenis 
inudstri, seperti perbankan, 
entertainment, hingga kedokteran.

Buat kalian yang tertarik untuk 
mempelajari hal-hal berkaitan dengan 
komputer, 

2. Ilmu Komputer

Kesadaran akan pentingnya kesehatan 
3. Psikologi

kalian akan mempelajari bahasa 
pemograman dan sistem operasi 
komputer juga! 

jurusan ini pas banget buat kalian! 
Tidak hanya mempelajari teori dan 
praktik algoritma saja, di jurusan Ilmu 
Komputer, 

jurusan satu ini, kalian harus bisa 
menguasai mata pelajaran IPA, 
khususnya pelajaran matematika ya!
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4. Kalori

kolesterol HDL (kolesterol baik).
Meski begitu, tak jarang beberapa 
produsen hanya mencantumkan 
jumlah total lemak pada label, tanpa 
menyertakan informasi jumlah lemak 
jenuh atau lemak trans. 
Oleh karena itu, disarankan hindari 
makanan dengan kandungan lemak 
lebih dari 15 gram.

Sebagai aturan umum bagi kamu yang 
ingin menurunkan berat badan, kamu 
harus menjaga asupan 300-500 kalori 
dalam satu kali makan.
Setiap label makanan akan 
menunjukkan takaran saji atau ukuran 
porsi, yakni berapa banyak makanan 
atau minuman dalam satu porsi.

Kalori ialah jumlah energi yang 
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daftar bahan makanan yang isinya terdiri 
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cenderung lebih sehat, karena tandanya 
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Rasa nyeri yang datang ini sifatnya 
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Kenali Tanda Jantung Tak Sehat
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di dada sebelah kiri sehingga terasa 
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eher, atau rahang. 
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yang nggak prima. 
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Sering mengalami rasa lelah secara 
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dialirkan oleh darah.
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makan sehari-hari menjadi awal dari 
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Wah, kira-kira apa saja ya? 
Simak artikel berikut, yuk!

Jadi, kalian tidak perlu heran kalau tiap 
tahunnya, jurusan satu ini pasti banyak 
peminatnya. 

Dilansir dari situs Vista Education, 
terdapat sembilan jurusan kuliah yang 
diperkirakan banyak diincar pelajar-
pelajar Indonesia pada 2023. 

Seiring berjalannya waktu, semakin 
banyak perusahaan membutuhkan 
orang-orang yang memiliki skill 
pemograman. 

Apakah kalian lagi bingung untuk 
mengambil jurusan kuliah setelah 
menyelesaikan studi sekolah menengah 
kalian? 

1. Teknik Informatika

Selain itu, jurusan satu ini memberikan 
prospek kerja yang luas, lho! 
Bagi kalian yang berminat dengan 

Jurusan Yang Paing Diincar di Tahun 2023

Jurusan ini tentunya memberikan 
kesempatan kerja yang luas karena 
jurusan ini dibutuhkan di seluruh jenis 
inudstri, seperti perbankan, 
entertainment, hingga kedokteran.

Buat kalian yang tertarik untuk 
mempelajari hal-hal berkaitan dengan 
komputer, 

2. Ilmu Komputer
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3. Psikologi

kalian akan mempelajari bahasa 
pemograman dan sistem operasi 
komputer juga! 

jurusan ini pas banget buat kalian! 
Tidak hanya mempelajari teori dan 
praktik algoritma saja, di jurusan Ilmu 
Komputer, 

jurusan satu ini, kalian harus bisa 
menguasai mata pelajaran IPA, 
khususnya pelajaran matematika ya!
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Jurusan ini juga 
memiliki banyak 
cabang 
spesialisasinya, lho!

mental mendorong banyak anak-anak 
muda Indonesia untuk menceburkan diri 
mereka ke dunia psikologi. 

namun kalian juga akan menelaah pola 
pikir serta alasan di 
balik perilaku 
seseorang, sehingga 
pikiran kalian akan 
menjadi lebih terbuka. 

4. Kedokteran

Sehingga, peminat jurusan Psikologi 
diprediksi akan meningkat pada 2023. 
Nggak cuma mempelajari apa saja 
kondisi mental seseorang, 

5. Bisnis Digital

6. Ilmu Komunikasi

Dalam jurusan ini, kalian akan 
mempelajari banyak hal yang berkaitan 

Hal ini dikarenakan kesadaran akan 
kondisi kesehatan masyarakat 
Indonesia yang terus menjadi 
perhatian, memotivasi kawula muda 
untuk mengambil jurusan ini. 

Oleh karena itu, banyak pelajar 
Indonesia yang bermain untuk 
menekuni jurusan ini. Selain 
menawarkan prospek kerja yang 
cemerlang, di jurusan ini, 
kalian juga akan mempelajari 
bagaimana potensi-potensi teknologi 
untuk dunia bisnis serta mengenal 
bagaimana peningkatan kinerja bisnis 
dengan memanfaatkan platform digital.

Seiring berkembangnya zaman, segala 
ranah kehidupan masyarakat mulai 
memasuki dunia digital, tak terkecuali 
pada dunia bisnis. 

Eits, jurusan ini bukan hanya semata-
mata mempelajari cara berkomunikasi 
dengan orang doang kok! 

Selain itu, dedikasi serta komitmen 
besar mereka untuk mengembangkan 
kesehatan masyarakat membuat 
jurusan Kedokteran menjadi salah satu 
profesi yang ramai peminatnya.

Meski memerlukan 
biaya besar dengan 
waktu belajar yang lama, jurusan satu 
ini enggak mungkin akan sepi 
peminatnya. 

7. Desain Komunikasi 
Visual

Jurusan ini kalian enggak cuma disuruh 
ngehafalin pasal-pasal dalam perundang-
undangan kok! 

dengan penyampaian informasi melalui 
media, 

Selain itu, setelah lulus dari jurusan ini, 
kalian juga akan mendapatkan prospek 

kerja yang luas 
lantaran setiap 
perusahaan pasti 
membutuhkan kalian!

jurusan Desain 
Komunikasi Visual 
juga dibutuhkan 
banget di dunia digital 
karena setiap 

perusahaan membutuhkan konten-konten 
digital untuk mempromosikan bisnis 
mereka di media sosial atau platform 
digital lainnya. Tidak hanya itu, kalian 
juga akan mempelajari desain-desain 
grafis secara mendalam di jurusan ini. 
Jurusan ini cocok banget untuk kalian 
yang punya ide-ide kreatif dan out of the 
box.
8. Teknik Kimia

9. Ilmu Hukum

Seperti halnya dengan 
dunia bisnis digital, 

Wah, jurusan satu ini enggak kalah keren 
dengan jurusan lainnya. Di sini, kalian 
akan mempelajari proses-proses 
perancangan dalam pabrik, seperti 
perancangan reaksi dalam reaktor untuk 
menghasilkan sebuah produk, 
sistem penggunaan sumber daya di 
pabrik, serta pengendalian proses kimia, 
bioproses, atau makanan. Tertarik nggak 
nih?

Di jurusan ini, kalian akan mempelajari 
bagaimana mengatasi konflik-konflik yang 
tengah dihadapi masyarakat di mata 
hukum. 
Tidak hanya itu, kalian juga akan 
mengasah keberanian kalian untuk 
berpendapat dan berpikir kritis. Keren 
banget ya?Dari kesembilan jurusan di 
atas, kira-kira ada yang menarik 
perhatian kalian tidak, ?

seperti bidang ilmu hubungan 
masyarakat, jurnalistik, penyiaran, serta 
komunikasi media. 

Jika tidak ada aral melintang, Taiwan akan 
melaksanakan pemilu daerah pada 26 
November 2022 atau berselang sebulan 
setelah Xi Jinping terpilih lagi menjadi 
Presiden Cina. Xi telah meningkatkan 
tekanan militer ke Taiwan, yakni sebuah 
pulau yang menjadi bagian dari Cina, 
namun punya pemerintahan sendiri.
Pemilu daerah di Taiwan nanti, akan 
memilih Wali Kota dan anggota Dewan, 
yang akan mengurusi urusan domestik 
Taiwan. Presiden Tsai mengatakan 
dihadapan ribuan para pendukungnya di 
jantung Kota Taipe bahwa Taiwan saat 
menghadapi lebih banyak pertaruhan. Itu 
pertama kalinya Tsai secara eksplisit 
buka-bukaan setelah Cina melakukan 
kampanye ke Taiwan.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada 
Sabtu, 12 November 2022, mengungkap 
misi hidupnya adalah memastikan Taiwan 
tetap menjadi milik masyarakat Taiwan 
dan keberadaan Taiwan tidak menjadi 
provokasi bagi siapa pun. Ucapan itu 
disampaikan Tsai dalam kondisi pra-
pemilu dan hubungan Taiwan dengan 
Cina yang diselimuti ketegangan.

Tsai menegaskan pihaknya belum 
menyerah kepada jargon Presiden Xi, 
yakni satu negara dua sistem. Semboyan 
itu untuk menegaskan bahwa Taiwan di 
bawah kedaulatan Cina. Di bawah 

Tsai Ing-wen Ingin Taiwan Jadi Milik Rakyat

Cina meningkatkan kehadiran 
militernya di dekat Taiwan pada 
Agustus 2022 atau setelah Ketua DPR 
Amerika Serikat Nancy Pelosi 
melakukan kunjungan kerja ke Taipe. 
Semenjak itu, Cina terus melakukan 
aktifitas militer dekat Taiwan. Hampir 
setiap hari jet tempur Taiwan melintasi 
selat Taiwan yang sempit.

Gedung Putih mengatakan 
permasalahan Taiwan akan masuk 
agenda pembicaraan kedua kepala 
negara tersebut.

Rencananya, pada pekan depan 
Presiden Amerika Serikat Joe Biden 
akan melakukan pertemuan dengan 
Presiden Xi. 

kepemimpinan Tsai, lebih banyak 
negara di dunia menganggap 
demokrasi dan keamanan Taiwan 
sebagai kunci perdamaian.
“Saya ingin mengatakan pada semua 
orang bahwa eksistensi Taiwan dan 
masyarakat Taiwan pada kebebasan 
dan demokrasi bukanlah profokasi 
pada siapa pun. Sebagai Presiden, 
panggilan saya adalah melakukan 
berbagai upaya untuk membiarkan 
Taiwan tetap menjadi milik masyarakat 
Taiwan,” kata Tsai, dalam kampanye 
Partai Progresif Demokratik, yakni 
partai berkuasa di Taiwan.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (IAKMI) 
Hermawan Saputra mengatakan, 

Namun, Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) telah menetapkan PPKM 
level 1 di seluruh wilayah Indonesia pada 
Selasa (8/11).

DKI Jakarta harus melakukan rem 
darurat. Adapun yang dimaksud dengan 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
yang mengungkapkan Jakarta masuk 
transimisi Covid-19 level tiga 
berdasarkan indikator Organisasi 
Kesehatan Dunia atau WHO. 

Covid DKI Jakarta Masuk Level 3

Selain kesadaran penerapan protokol 
kesehatan,

mulai dari kesadaran tentang 
menggunakan protokol kesehatan," 
kata Hermawan kepada merdeka.com, 
Jumat (11/11).

"Tidak bisa hanya satu upaya saja 
untuk mengerem tetapi ngerem yang 
dimaksud adalah upaya yang berbasis 
masyarakat, 

 upaya pengawasan dari pemerintah 
juga menjadi hal yang penting. 

rem darurat adalah sadar untuk 
menerapkan protokol kesehatan.
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Oleh karena itu, menurut Hermawan, 
masyarakat hanya bisa mengantisipasi 
perkembangan virus dengan 
melakukan protokol kesehatan, 
pengawasan penegakkan PPKM, 
vaksinasi, dan kampanye untuk selalu 
menaati protokol kesehatan, serta 
testing dan tracing.
Wacana Wisma Atlet Diaktifkan Lagi 
saat Covid-19 Naik, Ini Penjelasan 
Kemenkes

Vaksinasi dosis kedua saja masih 
sekitar 73 persen, sementara vaksinasi 
dosis ketiga atau booster itu lebih 
rendah lagi," jelas Hermawan.

Maka itu, harus dipercepat dan 
ditingkatkan terutama untuk vaksin 
booster. 

"Yang lebih penting adalah upaya 
pemerintah terutama pengawasan 
PPKM sebagai upaya pembatasan 
kegiatan masyarakat sesungguhnya. 
Juga harus mengimpilkasi pada 
penegakkan pengawasan protokol 
kesehatan, 

Lebih lanjut, Hermawan menegaskan 
bahwa pemerintah harus mempercepat 
vaksinasi, terurama vaksinasi booster.

Menurut Hermawan, pemerintah harus 
menegakkan pengawasan protokol 
kesehatan dan pengetasan.

pengetesan atau testing tracing yang 
memadai kapasitasnya termasuk 
upaya percepatan peningkatan 
vaksinasi Covid," tambah Hermawan.

"Nah sekarang ini kan vaksinasi agak 
lama sekali. 

"Di sisi lain, yang enggak bisa kita 
kontrol adalah munculnya varian baru 
seperti saat ini, XBB, yag memang 

Klaim terkendali Budi merujuk pada tiga 
indikator transmisi Organisasi Kesehatan 
Dunia atau WHO. 

Budi menyebut, data 6 November 2022, 
penambahan kasus terkonfirmasi positif 
Covid-19 nasional berada di angka 11 per 
100.000 penduduk dalam minggu. 
Sementara rawat inap sebesar 1,95, dan 
kematian 0,08 per 100.000 penduduk per 
minggu.
“Jadi ketiga indikator transmisi WHO ini 
kita masih ada di level 1. 

Meski secara nasional pengendalian 
Covid-19 ada di transmisi level 1, 
sejumlah provinsi mulai merangkak ke 
level 2.
 Bahkan DKI Jakarta sudah memasuki 
transmisi Covid-19 level 3.
Data 9 November 2022, kasus positif 
Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 
2.557. Sementara pasien sembuh 
meningkat 919, dan kematian 4.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi 
Gunadi Sadikin mengklaim penularan 
atau transmisi Covid-19 di Indonesia 
masih terkendali. Meskipun dalam tiga 
pekan terakhir, kasus yang dipicu SARS-
CoV-2 itu meningkat signifikan.

Artinya masih terkendali secara 
nasional,” ungkapnya dikutip Kamis 
(10/11).

terus melakukan modifikasi diri," kata 
Hermawan.

Pertama, indikator kasus terkonfirmasi 
positif Covid-19. Kedua, angka rawat inap 
di rumah sakit. Ketiga, angka kematian 
akibat Covid-19.

“Jakarta untuk kasus konfirmasi sudah 
masuk (transmisi Covid-19 level) 3,” 
ucapnya.

Dilansir dari tayangan YouTube KH 
Infotainment, Krisdayanti meminta sang 
menantu untuk bicara jujur.

Kasus penipuan robot trading Net89 
yang menyeret nama Atta Halilintar turut 
memancing sang mertua, Krisdayanti 
ikut berkomentar.

" Bicara yang sebaik-baiknya dan 
sampaikan jika ada catatan yang bisa 

Kata Krisdayanti, ia mendukung 
sepenuhnya tindakan penegak hukum 
untuk memberantas kasus penipuan robot 
trading.
Untuk itu, kepada Atta Halilintar, 
Krisdayanti berharap sang menantu bisa 
koperatif dan bekerjasama dalam 

menambah akurasi jangan sampai ada 
yang ditutupi," kata Krisdayanti.

Atta Halilintar Terseret Kasus Robot Trading Net89

"Bicara yang benar, kalau memang 
sudah ada bentuk fisiknya terbangun 
sebuah yayasan atau masjid, 
sampaikan."

Dalam kasus penipuan robot trading 
Net89, Polisi kabarnya telah menyita 
bandana Atta Halilintar.

Krisdayanti berharap Atta Halilintar bisa 
membantu kepolisian dengan 
memberikan keterangan secara terbuka 
tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Polisi menduga jika Atta Halilintar diduga 
terlibat praktik pencucian uang yang 
dilakukan Reza Paten saat lelang 
bandana miliknya senilai Rp 2,2 miliar.
Uang Hasil Lelang Banda Atta Halilintar 
Harus Dikembalikan, ini Penjelasan 
Polisi

"Sebagai warga yang baik, saya bilang 
dukung Bareskrim datang dan kasih 
laporan terkait BAP dan lain-lain," ucap 
Krisdayanti.

"Jadi semuanya akan gamblang terbuka 
agar tidak ada lagi negative thinking dan 
perspektif yang buruk ya,"pungkas 
Krisdayanti.

Menurut Krisdayanti hal itu bisa menjadi 
salah satu cara meredam prasangka 
orang-orang dalam kasus penipuan 
robot trading tersebut.

Namun hingga kini kata Chandra Sukma 
Kumara belum ada upaya pengembalian 

"Transaksi jual beli barang inilah yang 
diduga sebagai suatu tindak pidana 
pencucian uang," tutur Kasubdit II 
Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes 
Chandra Sukma Kumara.

penyelidikan.

"Saya kasih dukungan aja. Nggak usah 
khawatir gitu," ujar Krisdayanti.

Kasubdit II Dirtipideksus Bareskrim Polri 
Kombes Chandra Sukma Kumara 
menjelaskan jika dana yang dipakai 
Reza Paten membeli banda milik Atta 
Halilintar harus dikembalikan.

Menurut Chandra Sukma Kumara, Reza 
Paten saat itu sengaja membeli bandana 
milik Atta Halilintar untuk menutupi kasus 
penipuan yang dilakukan melalui praktik 
pencucian uang.

Meski tengah terbelit masalah, 
Krisdayanti sebagai mertua mengaku 
memberi dukungan penuh untuk sang 
menantu.

Sejak awal saat melakukan lelang, Atta 
Halilintar memang menjelaskan jika 
seluruh hasil lelang bandana miliknya 
akan dialokasikan untuk pembangunan 
rumah penghapal Quran.

 "Assalamualaikum, salam temen-
temen yang nanya saya tentang 
terkaitan saya sama robot2 trading 
net89 yang ada di berita hari ini.

"Banyak yang mengikuti lelang itu dan 
akhirnya ditutup dengan tanggal jam 
yang sudah ditentukan," tukas Atta lagi

Sebelumnya Atta Halilintar telah 
mengklarifikasi tuduhan soal dirinya 
terlibat penipuan aplikasi robot trading 
Net89.

dana yang dilakukan suami Aurel 
Hermansyah.
Diketahui jika uang hasil lelang 
bandana yang dimenangkan oleh Reza 
Paten sudah digunakan Atta Halilintar 
untuk membangu pesantren.

Melalui akun Instagramnya, Atta 
Halilintar secara tegas membantah 
keterlibatan dirinya dalam penipuan 
berkedok robot trading tersebut.

Jadi pada saat itu saya melalukan 
lelang barang bersejarah saya yang 
paling pertama (headband) dengan 
tujuan dana hasil lelang itu akan 
digunakan untuk membantu 
pembangunan tempat PENGHAFAL 
ALQURAN dan juga membantu 
pembangunan masjid," jelas Atta 
Halilintar di awal klarifikasinya.
Dirinya menjelaskan keadaannya saat 
itu.
"Pada saat itu saya tidak mungkin 
tanya satu2 semua yang ngebid, kamu 
dapat uang dari mana ikut lelang ini. 
Apalagi ini lelang terbuka kan," 
tambahnya.

Lebih lanjut, Atta berharap 
klarifikasinya ini memberikan kejelasan 
terkait tuduhan yang dilayangkan 
padanya.

Ayah satu anak ini kemudian 
membantah bermain robot trading 
Net89.
"Jadi kalo dibilang saya main robot 
trading atau ada di dalam robot trading 
net89, saya sama sekali tak mengerti 
dan tidak pernah ikut trading2 robot," 
imbuhnya.
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Oleh karena itu, menurut Hermawan, 
masyarakat hanya bisa mengantisipasi 
perkembangan virus dengan 
melakukan protokol kesehatan, 
pengawasan penegakkan PPKM, 
vaksinasi, dan kampanye untuk selalu 
menaati protokol kesehatan, serta 
testing dan tracing.
Wacana Wisma Atlet Diaktifkan Lagi 
saat Covid-19 Naik, Ini Penjelasan 
Kemenkes

Vaksinasi dosis kedua saja masih 
sekitar 73 persen, sementara vaksinasi 
dosis ketiga atau booster itu lebih 
rendah lagi," jelas Hermawan.

Maka itu, harus dipercepat dan 
ditingkatkan terutama untuk vaksin 
booster. 

"Yang lebih penting adalah upaya 
pemerintah terutama pengawasan 
PPKM sebagai upaya pembatasan 
kegiatan masyarakat sesungguhnya. 
Juga harus mengimpilkasi pada 
penegakkan pengawasan protokol 
kesehatan, 

Lebih lanjut, Hermawan menegaskan 
bahwa pemerintah harus mempercepat 
vaksinasi, terurama vaksinasi booster.

Menurut Hermawan, pemerintah harus 
menegakkan pengawasan protokol 
kesehatan dan pengetasan.

pengetesan atau testing tracing yang 
memadai kapasitasnya termasuk 
upaya percepatan peningkatan 
vaksinasi Covid," tambah Hermawan.

"Nah sekarang ini kan vaksinasi agak 
lama sekali. 

"Di sisi lain, yang enggak bisa kita 
kontrol adalah munculnya varian baru 
seperti saat ini, XBB, yag memang 

Klaim terkendali Budi merujuk pada tiga 
indikator transmisi Organisasi Kesehatan 
Dunia atau WHO. 

Budi menyebut, data 6 November 2022, 
penambahan kasus terkonfirmasi positif 
Covid-19 nasional berada di angka 11 per 
100.000 penduduk dalam minggu. 
Sementara rawat inap sebesar 1,95, dan 
kematian 0,08 per 100.000 penduduk per 
minggu.
“Jadi ketiga indikator transmisi WHO ini 
kita masih ada di level 1. 

Meski secara nasional pengendalian 
Covid-19 ada di transmisi level 1, 
sejumlah provinsi mulai merangkak ke 
level 2.
 Bahkan DKI Jakarta sudah memasuki 
transmisi Covid-19 level 3.
Data 9 November 2022, kasus positif 
Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 
2.557. Sementara pasien sembuh 
meningkat 919, dan kematian 4.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi 
Gunadi Sadikin mengklaim penularan 
atau transmisi Covid-19 di Indonesia 
masih terkendali. Meskipun dalam tiga 
pekan terakhir, kasus yang dipicu SARS-
CoV-2 itu meningkat signifikan.

Artinya masih terkendali secara 
nasional,” ungkapnya dikutip Kamis 
(10/11).

terus melakukan modifikasi diri," kata 
Hermawan.

Pertama, indikator kasus terkonfirmasi 
positif Covid-19. Kedua, angka rawat inap 
di rumah sakit. Ketiga, angka kematian 
akibat Covid-19.

“Jakarta untuk kasus konfirmasi sudah 
masuk (transmisi Covid-19 level) 3,” 
ucapnya.

Dilansir dari tayangan YouTube KH 
Infotainment, Krisdayanti meminta sang 
menantu untuk bicara jujur.

Kasus penipuan robot trading Net89 
yang menyeret nama Atta Halilintar turut 
memancing sang mertua, Krisdayanti 
ikut berkomentar.

" Bicara yang sebaik-baiknya dan 
sampaikan jika ada catatan yang bisa 

Kata Krisdayanti, ia mendukung 
sepenuhnya tindakan penegak hukum 
untuk memberantas kasus penipuan robot 
trading.
Untuk itu, kepada Atta Halilintar, 
Krisdayanti berharap sang menantu bisa 
koperatif dan bekerjasama dalam 

menambah akurasi jangan sampai ada 
yang ditutupi," kata Krisdayanti.

Atta Halilintar Terseret Kasus Robot Trading Net89

"Bicara yang benar, kalau memang 
sudah ada bentuk fisiknya terbangun 
sebuah yayasan atau masjid, 
sampaikan."

Dalam kasus penipuan robot trading 
Net89, Polisi kabarnya telah menyita 
bandana Atta Halilintar.

Krisdayanti berharap Atta Halilintar bisa 
membantu kepolisian dengan 
memberikan keterangan secara terbuka 
tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Polisi menduga jika Atta Halilintar diduga 
terlibat praktik pencucian uang yang 
dilakukan Reza Paten saat lelang 
bandana miliknya senilai Rp 2,2 miliar.
Uang Hasil Lelang Banda Atta Halilintar 
Harus Dikembalikan, ini Penjelasan 
Polisi

"Sebagai warga yang baik, saya bilang 
dukung Bareskrim datang dan kasih 
laporan terkait BAP dan lain-lain," ucap 
Krisdayanti.

"Jadi semuanya akan gamblang terbuka 
agar tidak ada lagi negative thinking dan 
perspektif yang buruk ya,"pungkas 
Krisdayanti.

Menurut Krisdayanti hal itu bisa menjadi 
salah satu cara meredam prasangka 
orang-orang dalam kasus penipuan 
robot trading tersebut.

Namun hingga kini kata Chandra Sukma 
Kumara belum ada upaya pengembalian 

"Transaksi jual beli barang inilah yang 
diduga sebagai suatu tindak pidana 
pencucian uang," tutur Kasubdit II 
Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes 
Chandra Sukma Kumara.

penyelidikan.

"Saya kasih dukungan aja. Nggak usah 
khawatir gitu," ujar Krisdayanti.

Kasubdit II Dirtipideksus Bareskrim Polri 
Kombes Chandra Sukma Kumara 
menjelaskan jika dana yang dipakai 
Reza Paten membeli banda milik Atta 
Halilintar harus dikembalikan.

Menurut Chandra Sukma Kumara, Reza 
Paten saat itu sengaja membeli bandana 
milik Atta Halilintar untuk menutupi kasus 
penipuan yang dilakukan melalui praktik 
pencucian uang.

Meski tengah terbelit masalah, 
Krisdayanti sebagai mertua mengaku 
memberi dukungan penuh untuk sang 
menantu.

Sejak awal saat melakukan lelang, Atta 
Halilintar memang menjelaskan jika 
seluruh hasil lelang bandana miliknya 
akan dialokasikan untuk pembangunan 
rumah penghapal Quran.

 "Assalamualaikum, salam temen-
temen yang nanya saya tentang 
terkaitan saya sama robot2 trading 
net89 yang ada di berita hari ini.

"Banyak yang mengikuti lelang itu dan 
akhirnya ditutup dengan tanggal jam 
yang sudah ditentukan," tukas Atta lagi

Sebelumnya Atta Halilintar telah 
mengklarifikasi tuduhan soal dirinya 
terlibat penipuan aplikasi robot trading 
Net89.

dana yang dilakukan suami Aurel 
Hermansyah.
Diketahui jika uang hasil lelang 
bandana yang dimenangkan oleh Reza 
Paten sudah digunakan Atta Halilintar 
untuk membangu pesantren.

Melalui akun Instagramnya, Atta 
Halilintar secara tegas membantah 
keterlibatan dirinya dalam penipuan 
berkedok robot trading tersebut.

Jadi pada saat itu saya melalukan 
lelang barang bersejarah saya yang 
paling pertama (headband) dengan 
tujuan dana hasil lelang itu akan 
digunakan untuk membantu 
pembangunan tempat PENGHAFAL 
ALQURAN dan juga membantu 
pembangunan masjid," jelas Atta 
Halilintar di awal klarifikasinya.
Dirinya menjelaskan keadaannya saat 
itu.
"Pada saat itu saya tidak mungkin 
tanya satu2 semua yang ngebid, kamu 
dapat uang dari mana ikut lelang ini. 
Apalagi ini lelang terbuka kan," 
tambahnya.

Lebih lanjut, Atta berharap 
klarifikasinya ini memberikan kejelasan 
terkait tuduhan yang dilayangkan 
padanya.

Ayah satu anak ini kemudian 
membantah bermain robot trading 
Net89.
"Jadi kalo dibilang saya main robot 
trading atau ada di dalam robot trading 
net89, saya sama sekali tak mengerti 
dan tidak pernah ikut trading2 robot," 
imbuhnya.
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Atta Halilintar bersama pemenang 
lelang headbandnya, Reza Paten. 
((Tangkap layar kanal YouTube KH 
Infotainment))

"Sementara belum," ujarnya.

Saat disinggung soal pengembalian 
dana, Chandra membeberkan jika 
sementara ini Atta belum 
melakukannya.

Dalam kesempatan lain, kakak angkat 
Atta Halilintar, Andrys Ronaldi pasang 
badan setelah adiknya dituding 
menikmati uang hasil kejahatan robot 
trading Net89 yang merugikan banyak 
korban.

© Disediakan oleh Tribun Kaltara

"Transaksi jual beli barang inilah yang 
diduga sebagai suatu tindak pidana 
pencucian uang," tutur Kasubdit II 
Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes 
Chandra Sukma Kumara.

Terima kasih, semoga Tuhan berkahi 
kita semua," tutup Atta Halilintar.

Andrys Ronaldi sekaligus 
mengungkapkan fakta terkait dana 
pesantren Atta Halilintar yang 
didapatnya dari menjual headband 
pada Reza Paten.

Dugaan pencucian uang dilakukan 
Reza Paten dengan membeli headband 
Atta Halilintar yang dilelang untuk 
pembangunan pesantren.

Atta Halilintar bersama pemenang 
lelang headbandnya, Reza Paten. 
((Tangkap layar kanal YouTube KH 
Infotainment))

"Semoga ini semua jelas dan berita2 di 
luar sana tidak menggoreng 
menggunakan nama saya seperti saya 
main robot trading atau menipu.

Penjelasan Polisi Soal Praktik 
Pencucian Uang yang Dilakukan Reza 
Paten

Kini, dana yang sudah digunakan Atta 
untuk membangun pesantren itu, 
kemungkinan besar harus 
dikembalikan.

Saat itu, Reza Paten membayar Rp 2,2 
miliar untuk membeli headband Atta 
Halilintar.

Atta Halilintar diduga menjadi sasaran 
pencucian uang yang dilakukan Reza 
Paten, tersangka kasus penipuan robot 
trading Net89.

Ia menilai Atta tidak mungkin mengulik 
dari mana sumber uang yang didapat 
dari Reza Paten.

nggak pernah tahu sumber dana dan 
bagaimana. Itu kewenangan penyidik 
kalau memang ada perbuatan melawan 
hukum gitu," jelas Andrys dikutip 
YouTube DH Entertainment, Jumat 
(4/11/2022).
Andrys kemudian merinci ke mana saja 
dana yang didapat Atta dari lelang 
headbandnnya dipakai untuk keperluan 
pembangunan pesantren.

Tak hanya berasal dari penjualan 
headband, Andrys menegaskan Atta 
membangun pesantren menggunakan 
uang pribadinya.

Mengibaratkan Atta Halilintar seperti 
pengemis, Andrys menyebut adiknya 
hanya mengetahui uang hasil penjualan 
headbandnya berasal dari Reza Paten 
yang disebut founder robot trading Net89.

"Tidak seluruhnya dana itu dana dari 
sumbangan, 
artinya Atta juga merogoh kocek pribadi 
dalam proses bantuan beberapa 
pesantren," tegas Andrys.

"Saya konfirmasi langsung dari beliau 
(Atta), penggunaan hasil lelang itu untuk 
pembangunan pesantren,

"Sama aja seperti pengemis menerima 
sumbangan kan, 

 pembelian perangkat salat, dan hafiz 
Quran," ucapnya.

Menanggapi isu PHK massal ini, Nila 
Marita, Chief Corporate Affairs GOTO  
melalui pernyataan tertulis yang diterima 
KONTAN menyatakan dirinya tidak bisa 
mengomentari rumor dan spekulasi yang 
beredar. 
"Fokus GOTO adalah membangun 
bisnis yang berkelanjutan dan membawa 
dampak positif bagi Indonesia," katanya.

Perusahaan digital  yang dalam 
beberapa tahun terakhir menjadi tren 
karena mendapat perhatian besar dari 
investor kini sedang meredup

PHK karyawan tersebut setara dengan 
lebih dari 10% tenaga kerja sehingga 
akan berdampak pada semua divisi.

Salah satunya adalah perusahaan digital 
yang beroperasi di Indonesia dan 
beberapa negara asean, yakni PT GoTo 
Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO tak 
luput dari kabar pemutusan hubungan 
kerja atau PHK massal.

Nila mengklaim performa bisnis GOTO 
saat ini terus berkembang. Selain itu 
untuk tumbuh secara berkelanjutan, 
manajemen GOTO terus berupaya 
mendorong pertumbuhan bisnis yang 
sehat.
Sementara pada saat yang sama GOTO 
melakukan kegiatan operasional secara 

Mengutip sumber Bloomberg yang 
mengetahui masalah tersebut, menyebut 
perusahaan ini tengah berupaya 
memangkas biaya dan menopang 
keuangannya.

Kantor berita Bloomberg Jumat (11/11) 
melaporkan, perusahaan internet 
terbesar di Indonesia, GOTO Group, 
berencana melakukan PHK lebih dari 
1.000 karyawan.

Isu pemutusan hubungan kerja alias 
PHK massal tidak hanya menyerang 
perusahaan internet global seperti 
Twitter, maupun Facebook alias Meta.

Sampai akhir Juni 2022 lalu, 
GOTO tercatat memiliki sekitar 9.630 
karyawan tetap. Berdasarkan laporan 
keuangan triwulanan perusahaan ini 
juga mempekerjakan sekitar 455 
karyawan tidak tetap pada akhir 2021.

GOTO Akan PHK 1.000 Pekerja

Berdasarkan catatan KONTAN pada 
hari Jumat (11/11) saham GOTO 
ditutup menghijau pada level Rp 210 
per saham.
 Jika dibandingkan dengan harga 
GOTO pada penutupan perdagangan di 
hari sebelumnya yakni Rp 188, berarti 
harga saham goto naik 11,70%. 

Pada saat penutupan, harga 
permintaan (bid) saham GOTO  
tertinggi Rp 208 per saham. Di lain sisi, 
harga penawaran (offer) terendah di Rp 
210 per saham.

Investasi Telkom

Direktur Digital Bisnis Telkom Muhamad 
Fajrin Rasyid menyebut investasi TLKM 
di GOTO tidak hanya sekedar dari nilai 
investasinya, tetapi dari sinergi antara 
Grup Telkom dan GOTO .
"Yang pasti kami melihat investasi di 
GOTO investasi jangka panjang dan 
kami melihat juga nilai sinergi yang ada 
Telkom Group dan GOTO ," kata Fajrin 
dia usai acara Ngopi BUMN, Selasa 
(8/11).

Saham GOTO sempat menyentuh 
harga tertinggi Rp 214 dan harga 
terendah Rp 192, dan saham GOTO  
ditutup naik Rp 22 dalam sehari.

Salah satu investor GOTO adalah 
perusahaan pelat merah di bisnis 
telekomunikasi yakni PT Telkom 
Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). 
Manajemen PT Telkom sebelumnya 
menegaskan investasinya di PT GoTo 
Gojek Tokopedia Tbk (GOTO ) untuk 
jangka panjang.

efisien agar dapat terus memberikan 
solusi terbaik bagi para masyarakat di 
seluruh tempat kami beroperasi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 
total nilai transaksi saham GOTO 
mencapai Rp 419,10 miliar. Adapun 
total volume saham yang 
ditransaksikan mencapai 20.481.845 
lot.

Pada awal pembukaan perdagangan, 
saham GOTO dibuka di atas harga 
penutupan sebelumnya, tepatnya Rp 
198 per saham.

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057
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Atta Halilintar bersama pemenang 
lelang headbandnya, Reza Paten. 
((Tangkap layar kanal YouTube KH 
Infotainment))

"Sementara belum," ujarnya.

Saat disinggung soal pengembalian 
dana, Chandra membeberkan jika 
sementara ini Atta belum 
melakukannya.

Dalam kesempatan lain, kakak angkat 
Atta Halilintar, Andrys Ronaldi pasang 
badan setelah adiknya dituding 
menikmati uang hasil kejahatan robot 
trading Net89 yang merugikan banyak 
korban.

© Disediakan oleh Tribun Kaltara

"Transaksi jual beli barang inilah yang 
diduga sebagai suatu tindak pidana 
pencucian uang," tutur Kasubdit II 
Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes 
Chandra Sukma Kumara.

Terima kasih, semoga Tuhan berkahi 
kita semua," tutup Atta Halilintar.

Andrys Ronaldi sekaligus 
mengungkapkan fakta terkait dana 
pesantren Atta Halilintar yang 
didapatnya dari menjual headband 
pada Reza Paten.

Dugaan pencucian uang dilakukan 
Reza Paten dengan membeli headband 
Atta Halilintar yang dilelang untuk 
pembangunan pesantren.

Atta Halilintar bersama pemenang 
lelang headbandnya, Reza Paten. 
((Tangkap layar kanal YouTube KH 
Infotainment))

"Semoga ini semua jelas dan berita2 di 
luar sana tidak menggoreng 
menggunakan nama saya seperti saya 
main robot trading atau menipu.

Penjelasan Polisi Soal Praktik 
Pencucian Uang yang Dilakukan Reza 
Paten

Kini, dana yang sudah digunakan Atta 
untuk membangun pesantren itu, 
kemungkinan besar harus 
dikembalikan.

Saat itu, Reza Paten membayar Rp 2,2 
miliar untuk membeli headband Atta 
Halilintar.

Atta Halilintar diduga menjadi sasaran 
pencucian uang yang dilakukan Reza 
Paten, tersangka kasus penipuan robot 
trading Net89.

Ia menilai Atta tidak mungkin mengulik 
dari mana sumber uang yang didapat 
dari Reza Paten.

nggak pernah tahu sumber dana dan 
bagaimana. Itu kewenangan penyidik 
kalau memang ada perbuatan melawan 
hukum gitu," jelas Andrys dikutip 
YouTube DH Entertainment, Jumat 
(4/11/2022).
Andrys kemudian merinci ke mana saja 
dana yang didapat Atta dari lelang 
headbandnnya dipakai untuk keperluan 
pembangunan pesantren.

Tak hanya berasal dari penjualan 
headband, Andrys menegaskan Atta 
membangun pesantren menggunakan 
uang pribadinya.

Mengibaratkan Atta Halilintar seperti 
pengemis, Andrys menyebut adiknya 
hanya mengetahui uang hasil penjualan 
headbandnya berasal dari Reza Paten 
yang disebut founder robot trading Net89.

"Tidak seluruhnya dana itu dana dari 
sumbangan, 
artinya Atta juga merogoh kocek pribadi 
dalam proses bantuan beberapa 
pesantren," tegas Andrys.

"Saya konfirmasi langsung dari beliau 
(Atta), penggunaan hasil lelang itu untuk 
pembangunan pesantren,

"Sama aja seperti pengemis menerima 
sumbangan kan, 

 pembelian perangkat salat, dan hafiz 
Quran," ucapnya.

Menanggapi isu PHK massal ini, Nila 
Marita, Chief Corporate Affairs GOTO  
melalui pernyataan tertulis yang diterima 
KONTAN menyatakan dirinya tidak bisa 
mengomentari rumor dan spekulasi yang 
beredar. 
"Fokus GOTO adalah membangun 
bisnis yang berkelanjutan dan membawa 
dampak positif bagi Indonesia," katanya.

Perusahaan digital  yang dalam 
beberapa tahun terakhir menjadi tren 
karena mendapat perhatian besar dari 
investor kini sedang meredup

PHK karyawan tersebut setara dengan 
lebih dari 10% tenaga kerja sehingga 
akan berdampak pada semua divisi.

Salah satunya adalah perusahaan digital 
yang beroperasi di Indonesia dan 
beberapa negara asean, yakni PT GoTo 
Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO tak 
luput dari kabar pemutusan hubungan 
kerja atau PHK massal.

Nila mengklaim performa bisnis GOTO 
saat ini terus berkembang. Selain itu 
untuk tumbuh secara berkelanjutan, 
manajemen GOTO terus berupaya 
mendorong pertumbuhan bisnis yang 
sehat.
Sementara pada saat yang sama GOTO 
melakukan kegiatan operasional secara 

Mengutip sumber Bloomberg yang 
mengetahui masalah tersebut, menyebut 
perusahaan ini tengah berupaya 
memangkas biaya dan menopang 
keuangannya.

Kantor berita Bloomberg Jumat (11/11) 
melaporkan, perusahaan internet 
terbesar di Indonesia, GOTO Group, 
berencana melakukan PHK lebih dari 
1.000 karyawan.

Isu pemutusan hubungan kerja alias 
PHK massal tidak hanya menyerang 
perusahaan internet global seperti 
Twitter, maupun Facebook alias Meta.

Sampai akhir Juni 2022 lalu, 
GOTO tercatat memiliki sekitar 9.630 
karyawan tetap. Berdasarkan laporan 
keuangan triwulanan perusahaan ini 
juga mempekerjakan sekitar 455 
karyawan tidak tetap pada akhir 2021.

GOTO Akan PHK 1.000 Pekerja

Berdasarkan catatan KONTAN pada 
hari Jumat (11/11) saham GOTO 
ditutup menghijau pada level Rp 210 
per saham.
 Jika dibandingkan dengan harga 
GOTO pada penutupan perdagangan di 
hari sebelumnya yakni Rp 188, berarti 
harga saham goto naik 11,70%. 

Pada saat penutupan, harga 
permintaan (bid) saham GOTO  
tertinggi Rp 208 per saham. Di lain sisi, 
harga penawaran (offer) terendah di Rp 
210 per saham.

Investasi Telkom

Direktur Digital Bisnis Telkom Muhamad 
Fajrin Rasyid menyebut investasi TLKM 
di GOTO tidak hanya sekedar dari nilai 
investasinya, tetapi dari sinergi antara 
Grup Telkom dan GOTO .
"Yang pasti kami melihat investasi di 
GOTO investasi jangka panjang dan 
kami melihat juga nilai sinergi yang ada 
Telkom Group dan GOTO ," kata Fajrin 
dia usai acara Ngopi BUMN, Selasa 
(8/11).

Saham GOTO sempat menyentuh 
harga tertinggi Rp 214 dan harga 
terendah Rp 192, dan saham GOTO  
ditutup naik Rp 22 dalam sehari.

Salah satu investor GOTO adalah 
perusahaan pelat merah di bisnis 
telekomunikasi yakni PT Telkom 
Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). 
Manajemen PT Telkom sebelumnya 
menegaskan investasinya di PT GoTo 
Gojek Tokopedia Tbk (GOTO ) untuk 
jangka panjang.

efisien agar dapat terus memberikan 
solusi terbaik bagi para masyarakat di 
seluruh tempat kami beroperasi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 
total nilai transaksi saham GOTO 
mencapai Rp 419,10 miliar. Adapun 
total volume saham yang 
ditransaksikan mencapai 20.481.845 
lot.

Pada awal pembukaan perdagangan, 
saham GOTO dibuka di atas harga 
penutupan sebelumnya, tepatnya Rp 
198 per saham.
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Seperti yang diketahui, TLKM harus 
rela laba bersihnya tergerus akibat 
nilai kerugian yang belum terealisasi 
dari perubahan nilai wajar investasi 
Telkomsel pada GoTo sebesar Rp 
3,06 triliun per 30 September 2022.
Sekadar mengingatkan, pada 16 
November 2020, Telkomsel 
berinvestasi di PT Aplikasi Karya Anak 
Bangsa alias Gojek dalam bentuk 
obligasi konversi tanpa bunga sebesar 
US$ 150 juta yang setara dengan Rp 
2,22 triliun.
Pada 17 Mei 2021, Gojek dan PT 
Tokopedia merger menjadi PT GoTo 
Gojek Tokopedia. Aksi korporasi ini 

membuat Telkomsel harus mengeksekusi 
obligasi konvergensi GOTO.
Pada 18 Mei 2021, Telkomsel meneken 
Perjanjian Pembelian Saham untuk 
memesan 29.708 saham konversi senilai 
US$ 150 juta. Lalu, TLKM membeli 59.417 
saham tambahan dari opsi pembelian 
saham atau senilai US$ 300 juta.
Pada 19 Oktober 2021, 
 GOTO melakukan stock split dan 
mengubah kepemilikan Telkomsel dari 
semula 89.125 saham menjadi 23,72 
miliar. 
Ini setara dengan 2% modal ditempatkan 
dan disetor penuh GOTO  per 30 
September 2022.

NASH. 

Tetangga Ungkap Keluarga Tewas di 
Kalideres Sempat Pindah Rumah

ada empat faktor yang membuat orang 
meninggal dunia. 

Mereka adalah pasangan suami istri 
dan anak ditemukan meninggal, Kamis 
(10/11).

 Empat orang warga yang tinggal satu 
atap di Perumahan Citra Garden, 
Kalideres, Jakarta Barat, ditemukan 
tewas. 

N yang pertama Natural, seseorang 
meninggal karena faktor alami. 

"Yang kedua adalah A, 

itu adalah contoh-contoh kecelakaan 

Pakar Kriminolog Forensik Reza 
Indragiri Amriel mengatakan, 

"Pertama mari kita bicara sebab 
musabab orang meninggal dunia. 
Penyebab kematian itu bisa dipilah ke 
dalam empat kategori,

Karena sakit, usia tua, faktor-faktor 
alami yang menyebabkan seseorang 
kehilangan nyawa," kata Reza, Sabtu 
(12/11).

Accident kecelakaan, jatuh, tersengat 
listrik, 

Salah satunya yakni pembunuhan.

Mereka adalah RY (71), RN (68), DF 
(42) dan DG (69). Hingga Minggu 
(12/11), penyebab kematian satu 
keluarga itu masih menjadi misteri.

Mencari Penyebab Logis 1 Keluarga Meninggal

Yang ketiga adalah S, Suicide maaf 
bunuh diri. 

tidak bisa menarik kesimpulan tunggal 
yakni ada satu faktor yang berlaku 
sebagai penyebab kematian seluruh 
anggota keluarga tersebut.

Kendati demikian, 
menurutnya, karena dalam peristiwa ini 
ada empat orang yang meninggal dunia. 
Sehingga, 

yang menyebabkan orang meninggal 
dunia. 

Yang keempat adalah akibat 
pembunuhan," sambungnya.

konsekuensinya adalah pihak kepolisian 
harus memilah satu persatu untuk 
memastikan jenazah A meninggal karena 
apa,
 jenazah B karena apa dan seterusnya. 
Karena tidak tertutup kemungkinan dari 
empat orang tersebut ada faktor kematian 
yang kombinasi," ujarnya.

"Dengan kata lain, 

Lalu, ia pun memberikan perumpamaan 
yakni ada satu orang yang meracuni 
anggota keluarganya. 

“Misalnya, ada satu orang yang meracuni 
anggota keluarganya, kemudian orang 
tersebut menghabisi dirinya. Maka dalam 
satu peristiwa ini ada satu penyebab yaitu 
pembunuhan dan bunuh diri, nah ini yang 

Kemudian, orang tersebut menghabisi 
atau mengakhiri hidupnya sendiri.

apabila ada satu pihak yang memaksa 
pihak lain untuk tidak makan hingga 
berhari-hari atau tidak memasok 
makanan secara sengaja hingga lama 
kepada anggota keluarganya. 

harus dipilah," jelasnya.

"Barangkali ini penyebabnya adalah 
natural, alami," sambungnya.

Maka itu, bisa dikatakan sebagai 
pembunuhan.
"Itu sebabnya tadi saya katakan. 
Penjelasan tentang perut kosong pun 
menurut saya belum mencapai titik akhir, 
tanda titik tetap harus dipastikan NASH. 
Penyebab kematian itu sifatnya alami, 
kecelakaan,

Lalu, ia mempertanyakan, apakah 
kelaparan atau perut kosong itu memang 
menjadi pilihan dari empat orang 
tersebut. 

Adik Ungkap Komunikasi Terakhir dengan 
Keluarga Tewas di Kalideres 5 Tahun 
Lalu

"Empat orang tersebut secara sengaja 
memutuskan untuk tidak makan berhari-
hari, kalau itu menjadi pilihan mereka, 
maka ini bisa kita bayangkan, maaf 
bunuh diri," ucapnya.

Dia tak yakin, seluruh keluarga yang 
meninggal itu akibat kelaparan.

lanjut Reza, mengalami gangguan 
kejiwaan yang tertentu yang 
menyebabkan tidak bisa berpikir secara 
jernih. 
Sehingga tidak bisa mencari makanan.

 bunuh diri ataukah pembunuhan," 
ungkapnya.

Tapi kalau misalnya mereka mengalami 
dimensial, 

"Kalau misalnya dikaitkan dengan 
kelaparan, 

Kerabat Ragu Satu Keluarga Tewas di 
Kalideres karena Kelaparan

Namun sebaliknya, 

 Hal ini merujuk hasil forensik dokter RS 
Polri, tak ditemukan makanan dalam 
organ tubuh para korban dari autopsi 
yang telah dilakukan.

menurut saya penjelasan tentang perut 
kosong kah itu, kelaparan kah itu, tidak 
ada sisa makanan kah itu. 
Menurut saya tetap belum menjelaskan 
apa sesungguhnya penyebab kematian 
empat orang tersebut," tambahnya.

Reza pun menyinggung soal pagar 
rumah korban yang berwarna oren 
kemerahan sangat tinggi dan tertutup 
rapat.

"Jadi pertanyaan, kenapa pagar 
harusnya setinggi itu, 

Hal itu diduga karena mereka 
meninggal dunia dalam waktu yang 
tidak bersamaan.

Saat disinggung terkait dengan korban 
yang jarang melakukan komunikasi 
dengan warga sekitar, 

Menurutnya, apabila seorang warga 
merasa lingkungan tempat tinggal 
bukanlah menjadi lokasi yang aman 

Tetap perlu dipastikan penyebabnya 
apa? Natural, Accident, bunuh dari 
atau pembunuhan," ucapnya.
Korban Dikenal Tertutup

saya belum bisa berspekulasi tentang 
itu," paparnya.
Sebelum Tewas, Satu Keluarga di 
Kalideres Sempat Minta PLN 
Putuskan Aliran Listrik

"Yang paling definitif bisa kita katakan 
mereka ini lambat ditemukan. 

"Tapi tetap, apakah mereka meninggal 
dunia pada waktu yang sama, pada 
waktu yang berdekatan atau pada 
yang waktu yang berjauhan. 

"Tapi bahwa pagar yang sedemikian 
tinggi, kemungkinan mereka untuk 
bersosialisasi itulah yang mengapa 
mereka terlambat ditemukan oleh 
warga, terlambat ditemukan oleh pihak 
kepolisian," tambahnya.
Sehingga Reza menambahkan, tak 
heran apabila ketertutupan sosialisasi 
dari korban membuat jenazahnya baru 
ditemukan sepekan kemudian. 
Apalagi, dilihat dari rumahnya, 
pagar yang menutupi begitu tinggi dan 
tertutup.

apakah warga atau sebagian warga 
merasa kampung mereka adalah 
kampung yang aman," sambungnya.

Saya belum bisa membangun asumsi 
apapun terkait dengan keengganan 
bersosialisasi dengan penyebab 
kematian, 

Lalu, terkait dengan kondisi jenazah 
yang ditemukan oleh warga dan polisi 
dengan kondisi dan tempat yang 
berbeda. 
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Seperti yang diketahui, TLKM harus 
rela laba bersihnya tergerus akibat 
nilai kerugian yang belum terealisasi 
dari perubahan nilai wajar investasi 
Telkomsel pada GoTo sebesar Rp 
3,06 triliun per 30 September 2022.
Sekadar mengingatkan, pada 16 
November 2020, Telkomsel 
berinvestasi di PT Aplikasi Karya Anak 
Bangsa alias Gojek dalam bentuk 
obligasi konversi tanpa bunga sebesar 
US$ 150 juta yang setara dengan Rp 
2,22 triliun.
Pada 17 Mei 2021, Gojek dan PT 
Tokopedia merger menjadi PT GoTo 
Gojek Tokopedia. Aksi korporasi ini 

membuat Telkomsel harus mengeksekusi 
obligasi konvergensi GOTO.
Pada 18 Mei 2021, Telkomsel meneken 
Perjanjian Pembelian Saham untuk 
memesan 29.708 saham konversi senilai 
US$ 150 juta. Lalu, TLKM membeli 59.417 
saham tambahan dari opsi pembelian 
saham atau senilai US$ 300 juta.
Pada 19 Oktober 2021, 
 GOTO melakukan stock split dan 
mengubah kepemilikan Telkomsel dari 
semula 89.125 saham menjadi 23,72 
miliar. 
Ini setara dengan 2% modal ditempatkan 
dan disetor penuh GOTO  per 30 
September 2022.

NASH. 

Tetangga Ungkap Keluarga Tewas di 
Kalideres Sempat Pindah Rumah

ada empat faktor yang membuat orang 
meninggal dunia. 

Mereka adalah pasangan suami istri 
dan anak ditemukan meninggal, Kamis 
(10/11).

 Empat orang warga yang tinggal satu 
atap di Perumahan Citra Garden, 
Kalideres, Jakarta Barat, ditemukan 
tewas. 

N yang pertama Natural, seseorang 
meninggal karena faktor alami. 

"Yang kedua adalah A, 

itu adalah contoh-contoh kecelakaan 

Pakar Kriminolog Forensik Reza 
Indragiri Amriel mengatakan, 

"Pertama mari kita bicara sebab 
musabab orang meninggal dunia. 
Penyebab kematian itu bisa dipilah ke 
dalam empat kategori,

Karena sakit, usia tua, faktor-faktor 
alami yang menyebabkan seseorang 
kehilangan nyawa," kata Reza, Sabtu 
(12/11).

Accident kecelakaan, jatuh, tersengat 
listrik, 

Salah satunya yakni pembunuhan.

Mereka adalah RY (71), RN (68), DF 
(42) dan DG (69). Hingga Minggu 
(12/11), penyebab kematian satu 
keluarga itu masih menjadi misteri.

Mencari Penyebab Logis 1 Keluarga Meninggal

Yang ketiga adalah S, Suicide maaf 
bunuh diri. 

tidak bisa menarik kesimpulan tunggal 
yakni ada satu faktor yang berlaku 
sebagai penyebab kematian seluruh 
anggota keluarga tersebut.

Kendati demikian, 
menurutnya, karena dalam peristiwa ini 
ada empat orang yang meninggal dunia. 
Sehingga, 

yang menyebabkan orang meninggal 
dunia. 

Yang keempat adalah akibat 
pembunuhan," sambungnya.

konsekuensinya adalah pihak kepolisian 
harus memilah satu persatu untuk 
memastikan jenazah A meninggal karena 
apa,
 jenazah B karena apa dan seterusnya. 
Karena tidak tertutup kemungkinan dari 
empat orang tersebut ada faktor kematian 
yang kombinasi," ujarnya.

"Dengan kata lain, 

Lalu, ia pun memberikan perumpamaan 
yakni ada satu orang yang meracuni 
anggota keluarganya. 

“Misalnya, ada satu orang yang meracuni 
anggota keluarganya, kemudian orang 
tersebut menghabisi dirinya. Maka dalam 
satu peristiwa ini ada satu penyebab yaitu 
pembunuhan dan bunuh diri, nah ini yang 

Kemudian, orang tersebut menghabisi 
atau mengakhiri hidupnya sendiri.

apabila ada satu pihak yang memaksa 
pihak lain untuk tidak makan hingga 
berhari-hari atau tidak memasok 
makanan secara sengaja hingga lama 
kepada anggota keluarganya. 

harus dipilah," jelasnya.

"Barangkali ini penyebabnya adalah 
natural, alami," sambungnya.

Maka itu, bisa dikatakan sebagai 
pembunuhan.
"Itu sebabnya tadi saya katakan. 
Penjelasan tentang perut kosong pun 
menurut saya belum mencapai titik akhir, 
tanda titik tetap harus dipastikan NASH. 
Penyebab kematian itu sifatnya alami, 
kecelakaan,

Lalu, ia mempertanyakan, apakah 
kelaparan atau perut kosong itu memang 
menjadi pilihan dari empat orang 
tersebut. 

Adik Ungkap Komunikasi Terakhir dengan 
Keluarga Tewas di Kalideres 5 Tahun 
Lalu

"Empat orang tersebut secara sengaja 
memutuskan untuk tidak makan berhari-
hari, kalau itu menjadi pilihan mereka, 
maka ini bisa kita bayangkan, maaf 
bunuh diri," ucapnya.

Dia tak yakin, seluruh keluarga yang 
meninggal itu akibat kelaparan.

lanjut Reza, mengalami gangguan 
kejiwaan yang tertentu yang 
menyebabkan tidak bisa berpikir secara 
jernih. 
Sehingga tidak bisa mencari makanan.

 bunuh diri ataukah pembunuhan," 
ungkapnya.

Tapi kalau misalnya mereka mengalami 
dimensial, 

"Kalau misalnya dikaitkan dengan 
kelaparan, 

Kerabat Ragu Satu Keluarga Tewas di 
Kalideres karena Kelaparan

Namun sebaliknya, 

 Hal ini merujuk hasil forensik dokter RS 
Polri, tak ditemukan makanan dalam 
organ tubuh para korban dari autopsi 
yang telah dilakukan.

menurut saya penjelasan tentang perut 
kosong kah itu, kelaparan kah itu, tidak 
ada sisa makanan kah itu. 
Menurut saya tetap belum menjelaskan 
apa sesungguhnya penyebab kematian 
empat orang tersebut," tambahnya.

Reza pun menyinggung soal pagar 
rumah korban yang berwarna oren 
kemerahan sangat tinggi dan tertutup 
rapat.

"Jadi pertanyaan, kenapa pagar 
harusnya setinggi itu, 

Hal itu diduga karena mereka 
meninggal dunia dalam waktu yang 
tidak bersamaan.

Saat disinggung terkait dengan korban 
yang jarang melakukan komunikasi 
dengan warga sekitar, 

Menurutnya, apabila seorang warga 
merasa lingkungan tempat tinggal 
bukanlah menjadi lokasi yang aman 

Tetap perlu dipastikan penyebabnya 
apa? Natural, Accident, bunuh dari 
atau pembunuhan," ucapnya.
Korban Dikenal Tertutup

saya belum bisa berspekulasi tentang 
itu," paparnya.
Sebelum Tewas, Satu Keluarga di 
Kalideres Sempat Minta PLN 
Putuskan Aliran Listrik

"Yang paling definitif bisa kita katakan 
mereka ini lambat ditemukan. 

"Tapi tetap, apakah mereka meninggal 
dunia pada waktu yang sama, pada 
waktu yang berdekatan atau pada 
yang waktu yang berjauhan. 

"Tapi bahwa pagar yang sedemikian 
tinggi, kemungkinan mereka untuk 
bersosialisasi itulah yang mengapa 
mereka terlambat ditemukan oleh 
warga, terlambat ditemukan oleh pihak 
kepolisian," tambahnya.
Sehingga Reza menambahkan, tak 
heran apabila ketertutupan sosialisasi 
dari korban membuat jenazahnya baru 
ditemukan sepekan kemudian. 
Apalagi, dilihat dari rumahnya, 
pagar yang menutupi begitu tinggi dan 
tertutup.

apakah warga atau sebagian warga 
merasa kampung mereka adalah 
kampung yang aman," sambungnya.

Saya belum bisa membangun asumsi 
apapun terkait dengan keengganan 
bersosialisasi dengan penyebab 
kematian, 

Lalu, terkait dengan kondisi jenazah 
yang ditemukan oleh warga dan polisi 
dengan kondisi dan tempat yang 
berbeda. 
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Terima Pengiriman Uang

Lewat MoneyGram

"Enggan untuk membuka pagar terlalu 
sering, enggan untuk memasang atau 
membangun pagar yang ukuran 
rendah, tidak. 

atau rawan kejahatan, maka, hal itu 
menjadi masuk jika warga memilih 
untuk tidak bersosialisasi.

Jadi dengan kata lain, kita tidak 
mengkambinghitamkan secara serta 
merta bahwa warga yang enggan 
bersosialisasi sebagai masalah. 

Sebelumnya, ditemukan empat mayat 
di dalam rumah yang berada di 
kawasan Kalideres, Jakarta Barat. 
Penemuan mayat tersebut pertama kali 
diketahui oleh warga sekitar pada 
Kamis (10/11) kemarin yang kemudian 
dilaporkan kepada RT setempat.
"Kemarin (ditemukan), ada yang 
laporan ke RT karena bau nyengat dari 
dalam," ujar Kanit Reserse Kriminal 
Umum Polres Metro Jakarta Barat AKP 
Avrilendy.
Dia menyebut, dari hasil penyelidikan 
awal pihaknya tidak ditemukan adanya 
luka akibat terkena benda tajam 
ataupun tumpul dari korban.

Tapi boleh jadi merupakan cara 
adaptasi yang bersangkutan terhadap 
situasi yang justru bermasalah," 
tutupnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara 
laboratorium forensik, kata Syafri, 

Tidak Ada Makanan Di Lambung

"Tapi keterangan tadi dokter yang 
melakukan autopsi itu tidak ditemukan 
adanya tanda-tanda kekerasan di jasad 
korban," kata dia.
Meski demikian dari hasil jasad yang 
baru ditemukan kemarin, telah dalam 
kondisi membusuk dan keempatnya 
masih berada di RS Polri Kramat Jati, 
Jakarta Timur.

Tak Ada Bekas Luka
Kapolsek Kalideres Akp Syafri Wasdar 
mengatakan, 
untuk kondisi jasad fisik luar tubuh dari 
hasil pengecekan laboratorium forensik 
tidak ditemukan adanya tanda-tanda 
kekerasan dari keempat jasad tubuh 
korban.

"(Ada luka terkena benda tajam atau 
tumpul) nihil," sebutnya.

"Masih di RS Polri," singkatnya.

"Kalau di lambungnya tidak ditemukan 
sisa makanan, artinya mungkin dia tidak 
makan dalam dua hari atau berapa hari 
gitu," tambah dia.

"Belum ini, tapi penyebabnya itu belum 
bisa di ini (disimpulkan). karena banyak 
kemungkinan.

Sementara itu pada kesempatan terpisah, 
Kapolres Metro Jakarta Barat,

pihaknya belum bisa menyimpulkan 
penyebab. 
Namun hanya ditemukan adanya bukti 
tidak ada sisa makanan di lambung 
keempat jasad korban.

 Kombes Pol Pasma Royce mengatakan 
bahwa pada lambung korban tak 
ditemukan sisa-sisa makan, 
diduga keempat orang ini sejak lama tak 
mengonsumsi apapun.
"Lambung para mayat ini tidak ada 
makanan jadi bisa diduga berdasarkan 
pemeriksaan dari dokter bahwa mayat ini 
tidak ada makan dan minum cukup lama, 
karena dari otot ototnya sudah mengecil," 
kata Pasma, saat ditemui di Polres Metro 
Jakarta Barat, Jumat (11/11).
Pasma mengungkapkan keempat korban 
diduga mengalami dehidrasi. Hal ini 
menyebabkan mayat 'mengering' dengan 
keadaan membusuk.
"Di dalam lambungnya tidak ada isi 
makanan, artinya ini sudah berlangsung 
beberapa waktu yang lalu tidak ada 
mengonsumsi makanan dan otot-ototnya 
sudah mengecil. Artinya ini ada 
kekurangan cairan, dehidrasi sehingga 
tubuh mayat ini menjadi kering," kata 
Pasma.
Diperkirakan Tewas Sudah 3 Pekan
Jika dilihat dari kondisinya, satu keluarga 
ini diperkirakan telah meninggal sejak tiga 
minggu lalu. 

"Ini dari bapaknya, ibunya serta dari 
iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, 
sehingga pembusukannya masing masing 
berbeda. 

Hingga saat ini, pihak RS Polri belum bisa 

Namun demikian, seluruh korban tidak 
meninggal dunia secara serempak. 
Lantaran setiap jenazah mengalami 
tingkat kebusukan yang berbeda.

Keterangan dari dokter forensik bahwa 
kematian ini dari 3 minggu yang lalu," kata 
Pasma.

memastikan penyebab utama 
meninggalnya keempat anggota keluarga 
tersebut.
"RS Polri sedang lakukan pendalaman 
lagi dengan memeriksa hati dan organ 
lainnya supaya lebih spesifik mengetahui 
penyebab kematian ini," ujar dia.
Tak Ada Barang Hilang

"Sementara tidak (ada barang yang 
hilang)," kata Pasma.

Lebih lanjut, Pasma mengatakan bahwa 
saat melakukan olah tempat kejadian 
perkara, polisi tidak menemukan ada 
barang-barang berharga milik korban 
yang hilang.

pengakuan beberapa warga sekitar 
hingga RT setempat. 

Kendati demikian, 

Para korban diduga sudah pindah rumah, 

"Berdasarkan keterangan, sebelumnya 
keluarga ini sudah mengepak-ngepak 
barang untuk pindah. 
Dari perkiraan warga sekitar, dari pak 
RT diduga warga ini sudah pindah gitu. 
Ternyata kemaren pas dicium bau, 
ternyata mereka sudah meninggal," 
ujarnya.

tidak juga ditemukannya bercak darah 
dari lokasi kejadian.

Selain itu, saat jasad keempatnya 
ditemukan, kondisi rumah masih dalam 
keadaan rapih atau tidak berantakan. 
Kemudian, 

"Nggak ada (bercak darah). 
Rumah kondisi rapih. Tak ada yang 
berantakan, layak tinggal," tutupnya.

karena memang sempat terlihat 
mengemas barang-barang.

BTS mengkonfirmasi bahwa personel 
mereka Jungkook bakal mengisi 
pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar 
pada 20 November 2022.

Mengenakan pesona kasualnya, 
Jungkook menyapa para wartawan dan 
menuju ke penerbangannya.

"Dengan bangga mengumumkan bahwa 
Jung Kook akan mengisi bagian dari 
soundtrack Piala Dunia FIFA Qatar 2022 
& akan tampil di upacara pembukaan 
Piala Dunia. Pantau terus!" demikian tulis 
akun tersebut.

Jungkook mengunjungi Qatar untuk 
mempromosikan Piala Dunia 2022.

Dilansir dari Allkpop.com, Senin (24/10) 
pada ini personel BTS Jungkook terlihat 
di bandara di Seoul berangkat ke Qatar. 
Dilaporkan dia terbang dengan pesawat 
sewaan. 

Tidak hanya itu, Jungkook juga bakal 
menyanyikan salah satu soundtrack Piala 
Dunia 2022. Hal itu dikonfirmasi langsung 
melalui akun Twitter BTS.

Jungkook sendiri beberapa waktu lalu 
telah bertolak ke Qatar. Pemberangkatan 
kala itu disebutkan sebagai bagian dari 
promosi Piala Dunia 2022.

Anggota BTS saat ini aktif sebagai 
promotor resmi 'The Goal of the Century', 

Promosi Piala Dunia 2022

Upacara Pembukaan

Kemudian pertandingan kick-off 
perdana dimulai antara Qatar dan 
Ekuador.

Sebanyak 64 pertandingan akan 
dimainkan untuk menentukan 
pemenang pada 18 Desember. 
Ini akan menjadi edisi terakhir yang 
melibatkan 32 tim. 

sebuah inisiatif keberlanjutan global 
oleh Hyundai Motors, juga sponsor dan 
mitra resmi FIFA Piala Dunia 2022.

Sebanyak delapan tempat akan 
menjadi tuan rumah pertandingan 
selama final. Semua tempat memiliki 
sistem pendingin udara, 
memungkinkan penggemar dan 
penonton merasa nyaman. Tempatnya 
adalah Stadion Lusail, 

Upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 
2022 akan berlangsung pada hari 
Minggu, 20 November di Stadion Al 
Bayt di Qatar. 

Stadion 974, Stadion Al Thumama, 
Stadion Al Bayt, Stadion Internasional 
Khalifa, Stadion Ahmed bin Ali, Stadion 
Education City, dan Stadion Al Janoub.

Piala Dunia berikutnya pada tahun 
2026 yang akan diadakan di Amerika 
Serikat, Meksiko, dan Kanada akan 
diikuti oleh 48 tim.  

Jungkook BTS Akan Tampil di Qatar 2022
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Lewat MoneyGram

"Enggan untuk membuka pagar terlalu 
sering, enggan untuk memasang atau 
membangun pagar yang ukuran 
rendah, tidak. 

atau rawan kejahatan, maka, hal itu 
menjadi masuk jika warga memilih 
untuk tidak bersosialisasi.

Jadi dengan kata lain, kita tidak 
mengkambinghitamkan secara serta 
merta bahwa warga yang enggan 
bersosialisasi sebagai masalah. 

Sebelumnya, ditemukan empat mayat 
di dalam rumah yang berada di 
kawasan Kalideres, Jakarta Barat. 
Penemuan mayat tersebut pertama kali 
diketahui oleh warga sekitar pada 
Kamis (10/11) kemarin yang kemudian 
dilaporkan kepada RT setempat.
"Kemarin (ditemukan), ada yang 
laporan ke RT karena bau nyengat dari 
dalam," ujar Kanit Reserse Kriminal 
Umum Polres Metro Jakarta Barat AKP 
Avrilendy.
Dia menyebut, dari hasil penyelidikan 
awal pihaknya tidak ditemukan adanya 
luka akibat terkena benda tajam 
ataupun tumpul dari korban.

Tapi boleh jadi merupakan cara 
adaptasi yang bersangkutan terhadap 
situasi yang justru bermasalah," 
tutupnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara 
laboratorium forensik, kata Syafri, 

Tidak Ada Makanan Di Lambung

"Tapi keterangan tadi dokter yang 
melakukan autopsi itu tidak ditemukan 
adanya tanda-tanda kekerasan di jasad 
korban," kata dia.
Meski demikian dari hasil jasad yang 
baru ditemukan kemarin, telah dalam 
kondisi membusuk dan keempatnya 
masih berada di RS Polri Kramat Jati, 
Jakarta Timur.

Tak Ada Bekas Luka
Kapolsek Kalideres Akp Syafri Wasdar 
mengatakan, 
untuk kondisi jasad fisik luar tubuh dari 
hasil pengecekan laboratorium forensik 
tidak ditemukan adanya tanda-tanda 
kekerasan dari keempat jasad tubuh 
korban.

"(Ada luka terkena benda tajam atau 
tumpul) nihil," sebutnya.

"Masih di RS Polri," singkatnya.

"Kalau di lambungnya tidak ditemukan 
sisa makanan, artinya mungkin dia tidak 
makan dalam dua hari atau berapa hari 
gitu," tambah dia.

"Belum ini, tapi penyebabnya itu belum 
bisa di ini (disimpulkan). karena banyak 
kemungkinan.

Sementara itu pada kesempatan terpisah, 
Kapolres Metro Jakarta Barat,

pihaknya belum bisa menyimpulkan 
penyebab. 
Namun hanya ditemukan adanya bukti 
tidak ada sisa makanan di lambung 
keempat jasad korban.

 Kombes Pol Pasma Royce mengatakan 
bahwa pada lambung korban tak 
ditemukan sisa-sisa makan, 
diduga keempat orang ini sejak lama tak 
mengonsumsi apapun.
"Lambung para mayat ini tidak ada 
makanan jadi bisa diduga berdasarkan 
pemeriksaan dari dokter bahwa mayat ini 
tidak ada makan dan minum cukup lama, 
karena dari otot ototnya sudah mengecil," 
kata Pasma, saat ditemui di Polres Metro 
Jakarta Barat, Jumat (11/11).
Pasma mengungkapkan keempat korban 
diduga mengalami dehidrasi. Hal ini 
menyebabkan mayat 'mengering' dengan 
keadaan membusuk.
"Di dalam lambungnya tidak ada isi 
makanan, artinya ini sudah berlangsung 
beberapa waktu yang lalu tidak ada 
mengonsumsi makanan dan otot-ototnya 
sudah mengecil. Artinya ini ada 
kekurangan cairan, dehidrasi sehingga 
tubuh mayat ini menjadi kering," kata 
Pasma.
Diperkirakan Tewas Sudah 3 Pekan
Jika dilihat dari kondisinya, satu keluarga 
ini diperkirakan telah meninggal sejak tiga 
minggu lalu. 

"Ini dari bapaknya, ibunya serta dari 
iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, 
sehingga pembusukannya masing masing 
berbeda. 

Hingga saat ini, pihak RS Polri belum bisa 

Namun demikian, seluruh korban tidak 
meninggal dunia secara serempak. 
Lantaran setiap jenazah mengalami 
tingkat kebusukan yang berbeda.

Keterangan dari dokter forensik bahwa 
kematian ini dari 3 minggu yang lalu," kata 
Pasma.

memastikan penyebab utama 
meninggalnya keempat anggota keluarga 
tersebut.
"RS Polri sedang lakukan pendalaman 
lagi dengan memeriksa hati dan organ 
lainnya supaya lebih spesifik mengetahui 
penyebab kematian ini," ujar dia.
Tak Ada Barang Hilang

"Sementara tidak (ada barang yang 
hilang)," kata Pasma.

Lebih lanjut, Pasma mengatakan bahwa 
saat melakukan olah tempat kejadian 
perkara, polisi tidak menemukan ada 
barang-barang berharga milik korban 
yang hilang.

pengakuan beberapa warga sekitar 
hingga RT setempat. 

Kendati demikian, 

Para korban diduga sudah pindah rumah, 

"Berdasarkan keterangan, sebelumnya 
keluarga ini sudah mengepak-ngepak 
barang untuk pindah. 
Dari perkiraan warga sekitar, dari pak 
RT diduga warga ini sudah pindah gitu. 
Ternyata kemaren pas dicium bau, 
ternyata mereka sudah meninggal," 
ujarnya.

tidak juga ditemukannya bercak darah 
dari lokasi kejadian.

Selain itu, saat jasad keempatnya 
ditemukan, kondisi rumah masih dalam 
keadaan rapih atau tidak berantakan. 
Kemudian, 

"Nggak ada (bercak darah). 
Rumah kondisi rapih. Tak ada yang 
berantakan, layak tinggal," tutupnya.

karena memang sempat terlihat 
mengemas barang-barang.

BTS mengkonfirmasi bahwa personel 
mereka Jungkook bakal mengisi 
pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar 
pada 20 November 2022.

Mengenakan pesona kasualnya, 
Jungkook menyapa para wartawan dan 
menuju ke penerbangannya.

"Dengan bangga mengumumkan bahwa 
Jung Kook akan mengisi bagian dari 
soundtrack Piala Dunia FIFA Qatar 2022 
& akan tampil di upacara pembukaan 
Piala Dunia. Pantau terus!" demikian tulis 
akun tersebut.

Jungkook mengunjungi Qatar untuk 
mempromosikan Piala Dunia 2022.

Dilansir dari Allkpop.com, Senin (24/10) 
pada ini personel BTS Jungkook terlihat 
di bandara di Seoul berangkat ke Qatar. 
Dilaporkan dia terbang dengan pesawat 
sewaan. 

Tidak hanya itu, Jungkook juga bakal 
menyanyikan salah satu soundtrack Piala 
Dunia 2022. Hal itu dikonfirmasi langsung 
melalui akun Twitter BTS.

Jungkook sendiri beberapa waktu lalu 
telah bertolak ke Qatar. Pemberangkatan 
kala itu disebutkan sebagai bagian dari 
promosi Piala Dunia 2022.

Anggota BTS saat ini aktif sebagai 
promotor resmi 'The Goal of the Century', 

Promosi Piala Dunia 2022

Upacara Pembukaan

Kemudian pertandingan kick-off 
perdana dimulai antara Qatar dan 
Ekuador.

Sebanyak 64 pertandingan akan 
dimainkan untuk menentukan 
pemenang pada 18 Desember. 
Ini akan menjadi edisi terakhir yang 
melibatkan 32 tim. 

sebuah inisiatif keberlanjutan global 
oleh Hyundai Motors, juga sponsor dan 
mitra resmi FIFA Piala Dunia 2022.

Sebanyak delapan tempat akan 
menjadi tuan rumah pertandingan 
selama final. Semua tempat memiliki 
sistem pendingin udara, 
memungkinkan penggemar dan 
penonton merasa nyaman. Tempatnya 
adalah Stadion Lusail, 

Upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 
2022 akan berlangsung pada hari 
Minggu, 20 November di Stadion Al 
Bayt di Qatar. 

Stadion 974, Stadion Al Thumama, 
Stadion Al Bayt, Stadion Internasional 
Khalifa, Stadion Ahmed bin Ali, Stadion 
Education City, dan Stadion Al Janoub.

Piala Dunia berikutnya pada tahun 
2026 yang akan diadakan di Amerika 
Serikat, Meksiko, dan Kanada akan 
diikuti oleh 48 tim.  

Jungkook BTS Akan Tampil di Qatar 2022
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Seperti banyak perusahaan, staf Twitter 
terdiri dari campuran karyawan penuh 
waktu serta pekerja kontrak yang 
bekerja untuk pihak ketiga. 
Twitter telah 
memotong 
jumlah 
karyawan 
kontrak yang 
tidak ditentukan 
di berbagai 
bidang, 
termasuk 
moderasi 
konten.

 Setelah memberhentikan setengah 
stafnya awal bulan ini, Twitter pada hari 
Sabtu, 12 November 2022, mulai 
memberhentikan sebagian besar staf 
kontraknya, menurut sumber kepada 
Axios.

Banyak 
karyawan 
kontrak itu 
berstatus tak 
pasti sejak 
Twitter 
memangkas 
separuh stafnya 
awal bulan ini, 
dengan beberapa tidak tahu harus 
melapor kepada siapa, 
karena rekan mereka di dalam 
perusahaan telah diberhentikan.
Beberapa karyawan kontrak, 
sementara itu, khawatir tentang 
pembayaran selama dua minggu terakhir 
karena sejumlah karyawan kontrak 
berakhir dengan tim tanpa karyawan 
Twitter penuh waktu, 
sehingga tidak ada yang 
menandatangani kartu waktu kerja 
mereka.

 jika tidak semua, pekerja tidak 
mendapatkan komunikasi langsung dari 
Twitter yang mengatakan bahwa 
pekerjaan mereka telah berakhir.

Pemotongan karyawan kontrak diungkap 
Sabtu oleh Casey Newton di Twitter. 
Setidaknya dalam beberapa kasus,

Giliran Karyawan Kontrak Twitter Dipecat Elon

Twitter berada dalam kekacauan sejak 
Elon Musk mengambil alih, dengan 
produk dan fitur diluncurkan kemudian 
ditarik. 
Itu termasuk versi baru dari layanan 
langganan Twitter Blue yang 
memungkinkan pelanggan memiliki 
tanda centang biru yang sama dengan 
yang diberikan ke akun terverifikasi 
politisi, jurnalis, lembaga pemerintah, 
dan selebritas.

Twitter 
sejak itu 
berupaya 
menjang
kau 
untuk 
mempek
erjakan 
kembali 
beberapa 
karyawa
n penuh 

waktu setelah menyadari keterampilan 
mereka sangat penting untuk proyek 
yang ada, termasuk fitur baru yang 
menjadi prioritas perusahaan.

Twitter menangguhkannya awal pekan 
ini setelah membanjirnya peniru 
identitas menggunakan layanan 
berlangganan untuk meniru berbagai 
merek dan atlet serta politisi 

Mereka malah mengetahui dengan 
melihat akses mereka ke sistem 
komputer Twitter telah dimatikan. Hal 
ini sejalan dengan kejadian ketika 
karyawan penuh waktu mengetahui 
bahwa mereka telah kehilangan 
pekerjaan, 
bukan dari email yang dijanjikan pada 
hari Jumat, tetapi pada Kamis malam 
karena mereka kehilangan akses ke 

email 
dan 
sistem 
komputa
si 
perusaha
an 
lainnya.

Berada di lingkungan baru 
mengharuskan Anda pandai membawa 
diri. Jangan pernah berpikir orang lain 
akan menyesuaikan diri dengan Anda. 
Beberapa pekerjaan mengharuskan 
Anda berkomunikasi dengan banyak 
orang. Lakukan semua itu dengan 
sepenuh hati.Keuangan: Tergoda 
diskon belanja, intip dompet dulu.

Persiapkan segala sesuatu dengan 
baik. Ingatlah merintis sesuatu dari nol 
itu tidak gampang, tidak hanya butuh 
kesabaran tapi juga modal. Ada kabar 
baik akhir pekan ini. 

Rindu yang menggebu namun tidak 
berujung. Melelahkan tapi itulah 
perjuangan cinta. Jarak memang 
memisahkan tapi sejatinya cinta tetap 
satu. 

Rencana membangun bisnis dengan 
beberapa teman patut segera 
diwujudkan. 

Tetap jaga cinta sejati itu agar bisa 
bermuara ke jenjang yang lebih tinggi 
dan berakhir bahagia.

Pisces February 19 - March 20

Aries March 21 - April 19

Aquarius January 20 - February 18 

Banyak kesuksesan dimulai dari 
langkah kecil. Timba ilmu dari para 
senior yang kini memangku jabatan. 
Mereka juga berjuang seperti yang 
tengah Anda lakukan.

 Jangan pernah takut untuk memulai 
sesuatu dari yang kecil. 

 Sesekalimager dalam kamar boleh-
boleh saja. Tapi kalau keseringan 
berbahaya buat kesehatan dan karier. 
Lihatlah orang-orang di sekitar Anda 
yang tak kenal lelah terus berjuang 
untuk meraih masa depan yang lebih 
baik. 
Abaikan ucapan seseorang yang 
membuat Anda tidak nyaman.
Cancer June 21 - July 22

Gemini May 21 - June 20

Taurus April 20 - May 20

Sebelum meninggalkan pekerjaan ini, 
cobalah berpikir jernih. Apa yang 
membuat Anda ingin keluar? 

Jangan pernah takut menghadapi segala 
sesuatu yang tidak pasti. Sebaiknya 
siapkan diri Anda agar masa depan lebih 
cerah. 

Apalagi baru kenal di media sosial 
langsung ucapkan cinta. Pelajari karakter 
dan asal-usulnya. Jika semua jelas, aman 
dan cocok dengan Anda, baru lanjutkan

 Sikapi suatu kegagalan dengan bijak. 
Jadikan kegagalan itu motivasi Anda 
dalam melakukan hal lain. 

Jalankan rencana-rencana yang sudah 
lama tertanam dalam kepala. Tidak perlu 
buru-buru, wujudkan satu per satu agar 
jelas alurnya.

Masalah yang timbul dari masa lalu itu 
harus segera dituntaskan, jika tidak 
menginginkannya jadi bom waktu yang 
siap meledak setiap waktu. 

Usaha yang tengah Anda rintis mulai 
menunjukkan hasil positif. Perlahan 
namun pasti mulai mendatangkan 
keuntungan. Kelola dengan baik usaha itu 
agar terus berkembang. Ada banyak 
teman yang ingin bermitra dengan Anda.

 Libra September 23 - October 22

Virgo August 23 - September 22

Scorpio October 23 - November 21

Doa yang telah lama Anda panjatkan 
akan segera terwujud.

Masalah yang bertahun-tahun melilit Anda 
berakhir sudah. Lega sudah pasti tapi 
jangan kelewat larut dalam kegembiraan. 
Masih banyak yang harus Anda kerjakan 
agar semua berjalan dengan baik.

 Hati-hati dalam menambatkan hati Anda 
pada seseorang. Jangan mudah percaya 
dengan ucapan manisnya. 

Leo July 23 - August 22

Sagittarius November 22 - December 21

Beberapa peluang menghampiri Anda. 
Ambillah peluang yang benar-benar Anda 
pahami. Garap seoptimal mungkin agar 
peluang itu menghasilkan keuntungan
Capricorn December 22 - January 19

Ketidaknyamanan, kesulitan adaptasi, gaji 
kecil, atau kondisi perusahaan yang sulit 
berkembang? Jika pertimbangannya dua 
faktor terakhir, wajar Anda menginginkan 
yang lebih baik.
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Apartmen for rent.
Newly renovated 2 bedrooms.
Call : 215 - 917 - 6628

p1

Hubungi 

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Tanah Air

Tanah Air

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

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

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

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

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

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

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

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

For sale Upright piano
call : 267 - 306 - 0803

Melissa Ingle, karyawan kontrak 
moderasi konten berbasis di San 
Francisco yang berspesialisasi dalam 
misinformasi politik, 
termasuk di antara mereka yang 
diputus.

terkemuka. Ingle, yang memiliki dua gelar master dan 
mengajar keterampilan ilmu data, 
mengatakan bahwa dia terkejut dengan 
pemutusan tersebut, dan khawatir akan 
menafkahi keluarganya menjelang liburan. 
"Saya adalah orang yang Anda inginkan di 
perusahaan Anda," katanya kepada Axios. 
“Ini bukan cara untuk memperlakukan 
orang."
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