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Bapak Mangkrak Indonesia

PERTEMUAN puncak Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 di 
Bali telah terselenggara dengan sukses 
yang dihadiri 17 kepala negara anggota 
dan delegasi Uni Eropa. Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) resmi menutup 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di 
Bali sekaligus menyerahterimakan 
tampuk kepemimpinan Presidensi G20 
berikutnya kepada India. “Dengan ini, 
saya nyatakan KTT G20 di Bali, 
Indonesia ditutup dan palu 
kepemimpinan saya serahkan kepada 
India. Saya ingin menyampaikan 
selamat kepada India yang akan 
melanjutkan kepemimpinan Presidensi 
G20 berikutnya,” ujar Presiden pada 
pertemuan ketiga KTT G20 yang 
diselenggarakan di Hotel Apurva 
Kempinski, Bali, Rabu (16/11). Presiden 

KTT G20 Bali Sukses

meyakini bahwa India mampu 
memegang amanah untuk menjaga dan 
mewujudkan pemulihan global, serta 
pertumbuhan yang kuat dan inklusif 
selanjutnya. “Saya yakin di bawah 
kepemimpinan Perdana Menteri Modi, 
G20 akan terus bergerak. Sebagai 
sahabat India dan sebagai bagian dari 
Troika, tahun depan Indonesia siap 
untuk mendukung kesuksesan 
Presidensi G20 India. Saya juga 
meminta kepada semua pimpinan G20 
yang hadir untuk mendukung India 
tahun depan,” kata Presiden. Selain 
menutup KTT G20 Presiden juga 
menyampaikan hasil dari KTT G20 ini. 
Hasil KTT G20 Bali telah diumumkan 
oleh Presiden RI Joko Widodo. Hal itu 
menandakan acara KTT G20 2022 di 
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- Transformasi digital.

- Isu krisis pangan
- Perubahan iklim
- Kesehatan global

Di samping itu, ada beberapa poin 
penting dalam Deklarasi Bali 2022. 
Berikut bunyi dari poin-poin yang 

Bali pada 15-16 November 2022 sudah 
selesai dilaksanakan. Hasil KTT G20 
Bali itu dinamakan G20 Bali Leaders 
Declaration atau Deklarasi Bali 2022. 
"Alhamdulillah hari ini kita dapat 
mengadopsi dan mengesahkan G20 
Bali Leaders' Declaration. Ini adalah 
deklarasi pertama yang dapat 
diwujudkan sejak Februari 2022," kata 
Jokowi, dikutip detikcom, Kamis 
(17/11/2022). Jokowi berharap 
Presidensi G20 menjadi titik awal 
pemulihan dunia dari pandemi dan 
berbagai solusi lain. "Merupakan suatu 
kehormatan untuk Indonesia 
memimpin G20 selama satu tahun 
terakhir ini. Presidensi kami dimulai 
dengan harapan niat bersama dalam 
mewujudkan pemulihan dunia yang 
inklusif dari pandemi," lanjut Jokowi. 
Presiden Joko Widodo mengatakan 
ada 52 paragraf dalam Deklarasi Bali 
2022. Namun Jokowi mengungkap ada 
satu paragraf yang sangat 
diperdebatkan, terkait perang di 
Ukraina. "Deklarasi terdiri atas 52 
paragraf, dan paragraf yang sangat 
diperdebatkan adalah penyikapan 
terhadap perang di Ukraina," kata 
Jokowi dalam konferensi pers, Rabu 
(16/11/2022). Diskusi soal perang 
Ukraina berlangsung alot. Akhirnya 
para pemimpin G20 berhasil 
menyepakati isi deklarasi tersebut. 
"Diskusi mengenai hal ini berlangsung 
sangat sangat alot sekali dan akhirnya 
para pemimpin G20 menyepakati isi 
deklarasi, yaitu condemnation perang 
di Ukraina karena telah melanggar 
batas wilayah, melanggar integritas 
wilayah," sambung Jokowi. Di dalam 
G20 Bali Leaders' Declaration atau 
Deklarasi Bali 2022, tercantum 52 
paragraf sebagai hasil KTT G20 Bali. 
Poin-poin itu membahas permasalahan 
mengenai:
- Ketegangan geopolitik global

"Sebagian besar anggota sangat 
mengutuk perang di Ukraina dan 
menekankan hal itu menyebabkan 
penderitaan manusia yang luar biasa dan 
memperburuk keadaan yang ada 
kerentanan dalam ekonomi global."
2. Menolak penggunaan senjata nuklir.

dimaksud. 
1. Sikap yang mengutuk perang di 
Ukraina.

"Kami mendukung upaya internasional 
untuk menjaga agar rantai pasokan 
makanan tetap berfungsi di bawah 
tantangan keadaan. Kami berkomitmen 
untuk mengatasi kerawanan pangan 
dengan memastikan aksesibilitas, 
keterjangkauan, dan keberlanjutan 
pangan dan produk pangan bagi mereka 
yang membutuhkan, khususnya di negara 
berkembang dan negara kurang 
berkembang."

"Penggunaan atau ancaman penggunaan 
senjata nuklir tidak dapat diterima. 
Penyelesaian konflik secara damai, upaya 
penanganan krisis, serta diplomasi dan 
dialog, sangat penting. Zaman sekarang 
tidak boleh perang."

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menyampaikan hasil konkret dari KTT 
G20 2022 Bali. Pertama, dana untuk 
penanganan pandemi yang terkumpul 
sebesar USD 1,5 miliar. "Beberapa hasil 
yang konkret telah dihasilkan, 
terbentuknya pandemic fund yang sampai 
hari ini terkumpul USD 1,5 billion. 
Kemudian pembentukan dan 
operasionalisasi, resilience and 
sustainability trust di bawah IMF sejumlah 
USD 81,6 miliar untuk membantu negara-
negara yang menghadapi krisis," kata 
Jokowi dalam jumpa pers di Nusa Dua, 
Bali, Rabu (16/11/2022).

3. Isu krisis pangan.

Ketiga, hasil konkret berupa komitmen 
bersama terkait lingkungan. Jokowi 
menyebut para pimpinan negara G20 

Kedua, Indonesia mendapat dana untuk 
transisi energi. Dana yang diterima 
Indonesia sebesar USD 20 miliar. 
"Kemudian juga energy transition 
mechanism khususnya untuk Indonesia 
memperoleh komitmen dari just energy 
transition sebesar USD 20 miliar," ucap 
Jokowi.

sepakat untuk melindungi 30% daratan 
dan lautan pada 2030. "Komitmen 
bersama setidaknya 30% dari daratan 
dunia dan 30% lautan dunia dilindungi 
di tahun 2030, ini sangat bagus. Dan 
melanjutkan komitmen mengurangi 
degradasi tanah sampai 50% tahun 
2040 secara sukarela," tambah Jokowi. 
Guru besar hukum internasional 
Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto 
Juwana menilai KTT G20 Bali berjalan 
sukses. "Saya lihat memang sukses 
karena, satu, hampir semua kepala 
negara dan pemerintahan hadir. Dua, 
selama penyelenggaraan keamanan 
terkendali," kata Hikmahanto Juwana 
kepada wartawan, Rabu (16/11/2022). 
Ketiga, Hikmahanto menilai suksesnya 
KTT G20 Bali bahwa berbagai program 
dari tiga fokus tema yang diusung oleh 
Indonesia selama satu tahun berhasil 
disepakati. "Empat, banyak mendapat 
apresiasi dari dunia terkait upaya 
Presiden untuk menyelesaikan perang 
di Ukraina meski masih berlangsung," 
ujarnya. Hikmahanto lantas 
menjelaskan bahwa dalam Leaders' 
Declaration (LD) KTT G20 Bali atau 
disebut Deklarasi Bali 2022, diakui 
adanya perang di Ukraina yang telah 
mendapat pembahasan. Dalam LD, 
perang di Ukraina tidak dikutuk, negara-
negara yang tidak setuju perang 
Ukraina merujuk pada Resolusi Majelis 
Umum PBB yang mengutuk agresi 
Rusia ke Ukraina. Namun, dalam 
paragraf berikut disebutkan adanya 
pandangan lain dari negara lain. Belum 
diketahui apakah pandangan lain ini 
pandangan dari Rusia, China, dan 
India. "Dalam poin tersebut juga diakui 
bahwa forum G20 bukanlah forum untuk 
menyelesaikan masalah politik, namun 
diakui bahwa masalah keamanan 
sangat berdampak pada ekonomi 
global," ucap Hikmahanto. "Lima, tidak 
ada negara yang kehilangan muka 
dalam Leaders' Declaration," imbuhnya. 
Bukan cuman Hikmahanto, Wakil Ketua 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen 
(BKSAP) DPR RI, Putu Supadma 
Rudana, juga mengapresiasi 
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) 
dan aparat keamanan yang sukses 

melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 
2022. Menurutnya, Indonesia patut 
berbangga saat Presidensi G20 berhasil 
menghasilkan ‘Bali Leader’s Declaration 
KTT G20’. “Summit puncak setelah 
Indonesia menjadi Presidensi G20 telah 
mencapai kesuksesan besar. Apresiasi 
atas segala kesuksesan kepada 
Presiden Jokowi dan Kabinetnya, serta 
seluruh panitia atas kesuksesan summit 
G20 ini,” kata Putu Rudana dalam 
keterangannya, Kamis (17/11/2022). 
Anggota DPR Fraksi Demokrat ini 
menyebut Bali sebagai destinasi 
pariwisata dan budaya mendapatkan 
kehormatan menjadi tuan rumah event 
besar pertemuan Kepala Negara dan 
eksekutif pada November 2022. 
“Sehingga, secara promosi akan lebih 
mempromosikan lagi Bali, Indonesia 
ditingkat global,” kata dia. “Tentu, ke 
depan semua tidak berhenti disini. 
Semua dapat kembali memberikan 
manfaat kepada Indonesia, khususnya 
tuan rumah Bali yang merupakan ikon 
kepariwisataan Indonesia,” 
sambungnya. Selain itu, Putu mengaku 
sudah menyampaikan terima kasih 
secara langsung kepada Presiden 
Jokowi karena mempromosikan 
pariwisata dan seni budaya Nusantara, 
khususnya Bali kepada Kepala Negara 
dunia dalam kegiatan G20. “Saya pamit 
ke COP27 IPU Parliamentary Meeting di 
Sharm El Sheikh mewakili parlemen 
Indonesia menuntut Climate Justice 
pada forum COP27 tersebut dan juga 
menitipkan Bali kepada Pak Jokowi 
selama pelaksanaan G20. Tentu, hal itu 
sejalan dengan pemulihan ekonomi dan 
pariwisata Bali pasca pandemi COVID-
19,” ungkapnya. Maka dari itu, Putu 
berharap Summit G20 ini jadi 
momentum utama promosi Indonesia 
dari segala bidang baik seni budaya, 
keindahan alam, komitmen terhadap 
penanggulangan perubahan iklim, 
komitmen terhadap pencapaian net zero 
emission, dan komitmen dalam 
mengimplementasikan green economy 
juga untuk peningkatan investasi dan 
kerjasama International. “Sehingga 
masyarakat lokal maupun nusantara 
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tidak hanya menjadi penonton pada 
berbagai perhelatan ataupun 
konferensi besar dunia lainnya,” 
ucapnya. Dengan berakhirnya KTT 
G20 ini, kita bersyukur pelaksanaan 

KTT G 20 berlangsung baik dan lancar 
tanpa gangguan, baik itu ancaman 
maupun kekekerasan yang dilakukan. 
Semoga semangat harmonisasi Bali 
dimiliki oleh kita semua.

Kevin McCarthy dari Partai Republik 
telah memenangkan nominasi di 
internal partainya untuk menggantikan 
posisi Pelosi.

yang sekaligus menjadikannya 
pemimpin kongres kulit hitam pertama 
dalam sejarah AS.

Meski mengundurkan diri, 

Perempuan berusia 82 tahun itu adalah 
tokoh Demokrat paling kuat di Kongres, 
sekaligus perempuan pertama yang 
menjabat sebagai Ketua DPR.

"Saya tidak akan mencalonkan diri 
kembali untuk kepemimpinan Demokrat 
di Kongres berikutnya. 

Pelosi menjabat sebagai Ketua DPR 
sampai Januari, 

mengundurkan diri dari jabatannya.

Nancy Pelosi, yang telah memimpin 
Partai Demokrat di DPR AS selama 
hampir dua dekade, 

"Saya tidak pernah berpikir bahwa 
suatu hari saya akan beralih dari ibu 
rumah tangga menjadi ketua DPR," 
kata Pelosi pada Kamis.

Pelosi akan terus mewakili distrik 
California di Majelis Rendah Kongres.

Dia akan tetap menduduki posisi yang 
dia jabat pertama kali pada 1987 
hingga Januari 2025.

Ini terjadi seiring Partai Republik 
diproyeksikan mengambil kendali DPR 
setelah pemilu sela.

Anggota kongres New York, Hakeem 
Jeffries, 

Sudah tiba waktunya bagi generasi 
baru untuk memimpin kaukus 
Demokrat," sambungnya.

ketika kongres yang baru mengambil 
alih posisinya.

diprediksi akan mengisi jabatan 
kepemimpinan tertinggi Partai 
Demokrat di DPR, 

Ketua DPR adalah satu-satunya 
pekerjaan kongres yang dirinci dalam 

Menanti Kiprah Nancy Pelosi Setelah Mundur

posisi tertinggi setelah presiden dan wakil 
presiden.

Konstitusi AS, 

Tetapi kemampuannya mempertahankan 
suara mayoritas yang terpecah-pecah dan 
seringkali berselisih tipis di majelis 
bersama-sama pada pengambilan suara 
yang krusial hanya memiliki sedikit 
saingan.

Pelosi kembali menjadi "pemimpin 
minoritas", empat tahun kemudian, namun 
dia kembali menjabat sebagai Ketua DPR 
pada 2019.

Pelosi menjadi "pemimpin minoritas", 
gelar yang dipegang oleh orang yang 
memimpin kubu oposisi di DPR pada 
2003.

Namun, kekuatannya pula yang menjadi 
harga yang harus dibayar. Karena 

Ketajaman legislatifnya, ketepatan waktu 
legislatifnya sempurna, dan instingnya 
untuk teater politik menempatkan Pelosi 
sebagai kekuatan di Capitol Hill, 

Ketua DPR bersama deputi dan ketua 
komite berperan menentukan Rancangan 
Undang-Undang yang dipertimbangkan 
untuk disahkan. Mereka juga mengatur 
agenda dan pembahasannya bersama 
pemerintah.

Demokrat kemudian mengambil alih DPR 
untuk pertama kalinya dalam lebih dari 
satu dekade pada 2006, dia menjadi 
perempuan pertama yang memimpin 
partai besar di salah satu kamar Kongres.

Pidato dan konferensi persnya hampir 
tidak menginspirasi. 

aset yang tidak ternilai bagi Demokrat 
sekaligus lawan tangguh bagi Partai 
Republik.

sekaligus penangkal kritik.

Nancy Pelosi akan turun setelah mencatat 
sejarah sebagai salah satu pemimpin 
kongres AS yang paling efektif, 

Tetapi mereka akan menghadapi tugas 
besar untuk menggantikan peran 
Pelosi.

Dia dipuji luas karena meloloskan 
pengesahan undang-undang 
perawatan kesehatan yang diusung 
oleh mantan Presiden Barack Obama, 
serta tagihan untuk menangani 
infrastruktur dan perubahan iklim di 
bawah Presiden Joe Biden.

Pelosi kemudian mengatakan bahwa 
dia berjuang mengatasi rasa 
bersalahnya, 
sebagai sosok yang selamat sejak 
serangan di rumahnya itu, 

kemampuan inilah dia dipandang 
sebagai hobglobin oleh sayap kanan.

menurut Washington Post. Karena, 
suaminya terluka "karena mereka 
mencari saya".

Lama jabatan dan kekuatan 
cengkeramannya pada Demokrat di 
DPR, yang berlangsung selama dua 
dekade,

John Lawrence, mantan kepala staf 
Pelosi, mengatakan kepada BBC 

juga telah menghambat pertumbuhan 
pemimpin-pemimpin muda di dalam 
majelis.
Saat ini, akhirnya, mereka mungkin 
mendapat kesempatan. 

Sebagai Ketua DPR, Pelosi berperan 
penting memajukan, 
atau bahkan menggagalkan agenda 
sejumlah presiden.

Paul, 82, harus menjalani operasi 
tengkorak.

Desas-desus seputar masa depannya 
telah beredar setelah terjadi 
pembobolan dan kekerasan di 
rumahnya pada bulan lalu yang 
membuat suaminya, 

Pelosi juga secara langsung 
menantang Donald Trump selama 
masa kepresidenannya, 
dia bahkan merobek salinan pidato 
kenegaraan Trump di belakang 
punggungnya.

Anggota parlemen memberinya tepuk 
tangan yang meriah pada Kamis ketika 
Pelosi mengucapkan terima kasih atas 
doa-doa mereka dan berbicara soal 
"pasangan tercinta dalam hidup 
sekaligus pilar dukungan saya".

"Tidak pernah ada waktu yang tepat untuk 
pergi," katanya.
"Ketika Anda berada dalam kekuasaan, 
Anda ingin mencapai banyak hal, dan 
ketika banyak yang bertentangan dengan 
Anda, Anda ingin melawan."

bahwa dia berharap Pelosi memainkan 
peran penting sebagai penasehat 
anggota baru Kongres dan bekerja 
dengan Gedung Putih setelah Demokrat 
kini kembali menjadi minoritas di DPR.

Namun Partai Demokrat tetap menguasai 
majelis tinggi Kongres, 

Tetapi dengan suara di beberapa daerah 
pemilihan yang persaingannya sangat 
ketat masih dihitung, 

Sebelumnya diberitakan, 

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, 
Presiden Biden pun menyebut Pelosi 
sebagai "Ketua DPR yang paling penting 
dalam sejarah kita".

itu sudah cukup untuk menghambat 
agenda Presiden Joe Biden selama dua 
tahun ke depan.

mayoritas mereka mungkin belum 

Meskipun margin partai tersebut di DPR 
sangat tipis,

Kevin McCarthy, pemimpin Partai 
Republik di DPR, merayakan hasil 
tersebut.

Partai Republik mengamankan 218 kursi 
yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas 
di majelis rendah Kongres Amerika 
Serikat sepekan setelah pemilu sela, 
menurut proyeksi mitra BBC di AS CBS 
News.

Partai Republik kuasai mayoritas kursi di 
DPR

Senat.
Kongres yang baru akan mulai bersidang 
pada bulan Januari mendatang.

Partai Republik sekarang diproyeksikan 
untuk memenangkan antara 218-223 
kursi dari total 435 kursi di DPR, menurut 
CBS.

Partai Republik  yang berharap dapat 
memenangkan kembali kendali atas 
kedua majelis  tidak sesukses yang 
diharapkan dalam pemilu sela pekan lalu.
Tetapi mereka memenangkan kursi yang 
mereka butuhkan untuk menjadi 
mayoritas di DPR pada hari Rabu (16/11) 
ketika distrik ke-27 di California jatuh ke 
tangan petahana Mike Garcia.
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tidak hanya menjadi penonton pada 
berbagai perhelatan ataupun 
konferensi besar dunia lainnya,” 
ucapnya. Dengan berakhirnya KTT 
G20 ini, kita bersyukur pelaksanaan 

KTT G 20 berlangsung baik dan lancar 
tanpa gangguan, baik itu ancaman 
maupun kekekerasan yang dilakukan. 
Semoga semangat harmonisasi Bali 
dimiliki oleh kita semua.

Kevin McCarthy dari Partai Republik 
telah memenangkan nominasi di 
internal partainya untuk menggantikan 
posisi Pelosi.

yang sekaligus menjadikannya 
pemimpin kongres kulit hitam pertama 
dalam sejarah AS.

Meski mengundurkan diri, 

Perempuan berusia 82 tahun itu adalah 
tokoh Demokrat paling kuat di Kongres, 
sekaligus perempuan pertama yang 
menjabat sebagai Ketua DPR.

"Saya tidak akan mencalonkan diri 
kembali untuk kepemimpinan Demokrat 
di Kongres berikutnya. 

Pelosi menjabat sebagai Ketua DPR 
sampai Januari, 

mengundurkan diri dari jabatannya.

Nancy Pelosi, yang telah memimpin 
Partai Demokrat di DPR AS selama 
hampir dua dekade, 

"Saya tidak pernah berpikir bahwa 
suatu hari saya akan beralih dari ibu 
rumah tangga menjadi ketua DPR," 
kata Pelosi pada Kamis.

Pelosi akan terus mewakili distrik 
California di Majelis Rendah Kongres.

Dia akan tetap menduduki posisi yang 
dia jabat pertama kali pada 1987 
hingga Januari 2025.

Ini terjadi seiring Partai Republik 
diproyeksikan mengambil kendali DPR 
setelah pemilu sela.

Anggota kongres New York, Hakeem 
Jeffries, 

Sudah tiba waktunya bagi generasi 
baru untuk memimpin kaukus 
Demokrat," sambungnya.

ketika kongres yang baru mengambil 
alih posisinya.

diprediksi akan mengisi jabatan 
kepemimpinan tertinggi Partai 
Demokrat di DPR, 

Ketua DPR adalah satu-satunya 
pekerjaan kongres yang dirinci dalam 

Menanti Kiprah Nancy Pelosi Setelah Mundur

posisi tertinggi setelah presiden dan wakil 
presiden.

Konstitusi AS, 

Tetapi kemampuannya mempertahankan 
suara mayoritas yang terpecah-pecah dan 
seringkali berselisih tipis di majelis 
bersama-sama pada pengambilan suara 
yang krusial hanya memiliki sedikit 
saingan.

Pelosi kembali menjadi "pemimpin 
minoritas", empat tahun kemudian, namun 
dia kembali menjabat sebagai Ketua DPR 
pada 2019.

Pelosi menjadi "pemimpin minoritas", 
gelar yang dipegang oleh orang yang 
memimpin kubu oposisi di DPR pada 
2003.

Namun, kekuatannya pula yang menjadi 
harga yang harus dibayar. Karena 

Ketajaman legislatifnya, ketepatan waktu 
legislatifnya sempurna, dan instingnya 
untuk teater politik menempatkan Pelosi 
sebagai kekuatan di Capitol Hill, 

Ketua DPR bersama deputi dan ketua 
komite berperan menentukan Rancangan 
Undang-Undang yang dipertimbangkan 
untuk disahkan. Mereka juga mengatur 
agenda dan pembahasannya bersama 
pemerintah.

Demokrat kemudian mengambil alih DPR 
untuk pertama kalinya dalam lebih dari 
satu dekade pada 2006, dia menjadi 
perempuan pertama yang memimpin 
partai besar di salah satu kamar Kongres.

Pidato dan konferensi persnya hampir 
tidak menginspirasi. 

aset yang tidak ternilai bagi Demokrat 
sekaligus lawan tangguh bagi Partai 
Republik.

sekaligus penangkal kritik.

Nancy Pelosi akan turun setelah mencatat 
sejarah sebagai salah satu pemimpin 
kongres AS yang paling efektif, 

Tetapi mereka akan menghadapi tugas 
besar untuk menggantikan peran 
Pelosi.

Dia dipuji luas karena meloloskan 
pengesahan undang-undang 
perawatan kesehatan yang diusung 
oleh mantan Presiden Barack Obama, 
serta tagihan untuk menangani 
infrastruktur dan perubahan iklim di 
bawah Presiden Joe Biden.

Pelosi kemudian mengatakan bahwa 
dia berjuang mengatasi rasa 
bersalahnya, 
sebagai sosok yang selamat sejak 
serangan di rumahnya itu, 

kemampuan inilah dia dipandang 
sebagai hobglobin oleh sayap kanan.

menurut Washington Post. Karena, 
suaminya terluka "karena mereka 
mencari saya".

Lama jabatan dan kekuatan 
cengkeramannya pada Demokrat di 
DPR, yang berlangsung selama dua 
dekade,

John Lawrence, mantan kepala staf 
Pelosi, mengatakan kepada BBC 

juga telah menghambat pertumbuhan 
pemimpin-pemimpin muda di dalam 
majelis.
Saat ini, akhirnya, mereka mungkin 
mendapat kesempatan. 

Sebagai Ketua DPR, Pelosi berperan 
penting memajukan, 
atau bahkan menggagalkan agenda 
sejumlah presiden.

Paul, 82, harus menjalani operasi 
tengkorak.

Desas-desus seputar masa depannya 
telah beredar setelah terjadi 
pembobolan dan kekerasan di 
rumahnya pada bulan lalu yang 
membuat suaminya, 

Pelosi juga secara langsung 
menantang Donald Trump selama 
masa kepresidenannya, 
dia bahkan merobek salinan pidato 
kenegaraan Trump di belakang 
punggungnya.

Anggota parlemen memberinya tepuk 
tangan yang meriah pada Kamis ketika 
Pelosi mengucapkan terima kasih atas 
doa-doa mereka dan berbicara soal 
"pasangan tercinta dalam hidup 
sekaligus pilar dukungan saya".

"Tidak pernah ada waktu yang tepat untuk 
pergi," katanya.
"Ketika Anda berada dalam kekuasaan, 
Anda ingin mencapai banyak hal, dan 
ketika banyak yang bertentangan dengan 
Anda, Anda ingin melawan."

bahwa dia berharap Pelosi memainkan 
peran penting sebagai penasehat 
anggota baru Kongres dan bekerja 
dengan Gedung Putih setelah Demokrat 
kini kembali menjadi minoritas di DPR.

Namun Partai Demokrat tetap menguasai 
majelis tinggi Kongres, 

Tetapi dengan suara di beberapa daerah 
pemilihan yang persaingannya sangat 
ketat masih dihitung, 

Sebelumnya diberitakan, 

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, 
Presiden Biden pun menyebut Pelosi 
sebagai "Ketua DPR yang paling penting 
dalam sejarah kita".

itu sudah cukup untuk menghambat 
agenda Presiden Joe Biden selama dua 
tahun ke depan.

mayoritas mereka mungkin belum 

Meskipun margin partai tersebut di DPR 
sangat tipis,

Kevin McCarthy, pemimpin Partai 
Republik di DPR, merayakan hasil 
tersebut.

Partai Republik mengamankan 218 kursi 
yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas 
di majelis rendah Kongres Amerika 
Serikat sepekan setelah pemilu sela, 
menurut proyeksi mitra BBC di AS CBS 
News.

Partai Republik kuasai mayoritas kursi di 
DPR

Senat.
Kongres yang baru akan mulai bersidang 
pada bulan Januari mendatang.

Partai Republik sekarang diproyeksikan 
untuk memenangkan antara 218-223 
kursi dari total 435 kursi di DPR, menurut 
CBS.

Partai Republik  yang berharap dapat 
memenangkan kembali kendali atas 
kedua majelis  tidak sesukses yang 
diharapkan dalam pemilu sela pekan lalu.
Tetapi mereka memenangkan kursi yang 
mereka butuhkan untuk menjadi 
mayoritas di DPR pada hari Rabu (16/11) 
ketika distrik ke-27 di California jatuh ke 
tangan petahana Mike Garcia.
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yang dipilih oleh Partai Republik pada 
hari Selasa untuk menggantikan Nancy 
Pelosi dari Partai Demokrat sebagai 
Ketua DPR berikutnya, 

dan mengajak Partai Republik untuk 
bekerja sama demi memberikan hasil 
terbaik bagi rakyat Amerika.

mengatakan majelis itu 
telah "resmi dibalik".

Bagaimanapun, Pelosi memberi sinyal 
ia tidak akan melepaskan jabatannya 
begitu saja. 
Perempuan berusia 82 tahun itu 
bersumpah dalam sebuah pernyataan 
pers pada Rabu malam bahwa 
partainya akan mengerahkan 
"pengaruh kuat atas mayoritas partai 
Republik yang sedikit".

Pemilu Amerika Serikat 
dari kacamata orang 
Indonesia di Negeri 
Paman Sam

Perempuan pertama yang memegang 
jabatan ketua DPR itu tidak berkata 
apa-apa dalam siaran persnya tentang 
apakah ia berencana untuk tetap 
sebagai pemimpin ketua fraksi 
Demokrat, di tengah spekulasi di 
Washington tentang masa depannya.

"Seperti yang saya katakan pekan lalu, 
masa depan terlalu menjanjikan untuk 
terjebak dalam perang politik," kata 
sang presiden dari Partai Demokrat.

kelihatan jelas selama berhari-hari atau 
bahkan berminggu-minggu.

Presiden Joe Biden mengucapkan 
selamat kepada McCarthy 

McCarthy, 

"Rakyat Amerika siap 
untuk arah baru, dan 
Republik di DPR siap 
untuk memberikannya," 
kata anggota kongres 
dari California itu dalam 
sebuah twit pada Rabu 
malam (16/11).
Supaya terpilih sebagai 
Ketua DPR, ketua 
fraksi Partai Republik di 
DPR harus 
memenangkan 
dukungan mayoritas 
dari seluruh 435 
anggota DPR.

"Rakyat Amerika ingin pekerjaan kami 
untuk mereka beres. 
Mereka ingin kami fokus pada masalah 
yang penting bagi mereka dan membuat 
hidup mereka lebih baik."
Partai Republik berharap popularitas 
presiden yang relatif rendah, inflasi yang 

membandel, 

Penghitungan suara untuk pemilihan non-
Kongres masih berlangsung lebih dari 
sepekan setelah hari pencoblosan.

mengalahkan pesaingnya dari Partai 
Republik Rick Scott dari Florida.

anggota Kongres, Karen Bass, 
diproyeksikan untuk memenangkan 
pemilihan walikota Los Angeles, kota 
terbesar kedua di Amerika, setelah 
mengalahkan pengusaha miliarder Rick 
Caruso.

dan fakta bahwa 
peta kongres telah 
digambar ulang oleh 
badan legislatif 
negara bagian yang 
dipimpin Republik 
akan menambah 
kemenangan 
mereka di pemilu 
sela.

Anggota Partai Demokrat itu akan menjadi 
perempuan pertama dan warga kulit hitam 
kedua yang menjadi walikota di kota 
tersebut.

Pada Selasa malam (15/11), sang mantan 
presiden secara resmi mengumumkan 
bahwa ia akan mencalonkan diri untuk 
Pilpres pada tahun 2024 

Pada hari Rabu (16/11) di Washington, 
McConnell kembali terpilih sebagai 
pemimpin minoritas Senat, 

Pada hari Rabu (16/11), 

Hasil yang tidak 
sesuai harapan di 
pemilu sela pekan 
lalu sebagian besar 
disalahkan pada dua 
pimpinan partai: 
mantan presiden 
Donald Trump dan 
pemimpin minoritas 
Senat Mitch 

McConnell.

ikhtiarnya yang ketiga kali dari rumahnya 
di Mar-a-Lago di Florida.

“Ini berarti bekerja berjam-jam dengan 
intensitas tinggi,” tulis Musk dalam 
email tersebut. 
“Hanya kinerja luar biasa yang akan 
menjadi nilai kelulusan.”

Cerita bermula ketika Selasa (15/11) 
kemarin Elon Musk mengirim email ke 
pegawai, bahwa ia akan melakukan 
'cultural reset.' Pegawai harus setuju 
bekerja di mode ‘hard-core’ di “Twitter 
2.0” versi Musk.

Banyak pegawai Twitter yang 
mengundurkan diri setelah Elon Musk 
mengultimatum pegawai harus bekerja 
dengan mode ‘hard-core’. 

Per Kamis (17/11) waktu setempat, 
ratusan pegawai Twitter dilaporkan 
keberatan dengan mode hardcore 
tersebut dan memilih mengundurkan 
diri, seperti dilaporkan oleh Platformer 
dan The Verge.

 Elon Musk sudah dikenal dengan 
budaya kerja yang berat dan kadang 
tak masuk akal di perusahaannya yang 
lain, SpaceX dan Tesla.

Twitter kehilangan setengah pegawai 

Hardcore di sini adalah kerja di atas 
jam kerja, deadline yang mepet, dan 
beban kerja yang berat.

Di sisi lain, Elon Musk mengunci akses 
gedung kantor Twitter sehingga 
pegawai tidak bisa masuk.

Jika tidak memilih, mereka akan 
mengambil uang pesangon 3 kali gaji 
alias mengundurkan diri. 
Jawaban mereka tulis di Google Form.

Karyawan Twitter Mundur Massal

sehingga hanya menyisakan pegawai 
yang tak tahu menahu cara mengelola 
Twitter."Rasanya semua orang yang 
membuat tempat ini luar biasa pergi," 
ujar seorang pegawai Twitter yang 
hengkang kepada The Verge.

Jurnalis Platformer melaporkan bahwa 
Elon Musk takut pegawai akan 
menyabotase perusahan, sehingga 
membatasi akses kepada pegawai.

“Akan sangat sulit bagi Twitter untuk 
pulih dari sini, tidak peduli seberapa 
hardcore upaya orang-orang yang tetap 
bertahan.”#RIPTwitter trending

Hal ini membuat pegawai Twitter tidak 
bisa masuk kantor dengan kartunya.

Di saat yang bersamaan, Elon Musk 
dilaporkan menutup akses gedung. 

setelah PHK massal yang dilakukan 
Musk awal November kemarin. 
Ditambah pegawai yang di-PHK karena 
mengkritik Elon (sekitar puluhan), dan 
pegawai yang memilih PHK secara 
mandiri, Twitter menyisakan hanya 
2.900 pegawai, dikutip dari The Verge.

Kantor baru akan dibuka 21 November, 
dan perusahaan menulis “Harap terus 
mematuhi kebijakan perusahaan dengan 
tidak membicarakan informasi rahasia 
perusahaan di media sosial, dengan 
pers, atau di tempat lain."

Jumat (18/11) pagi, hashtag #RIPTwitter 
tampak trending di Twitter dengan cuitan 
mencapai 200 ribu kali. 

Dikhawatirkan banyak karyawan senior 
dan kompeten mundur, 
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yang dipilih oleh Partai Republik pada 
hari Selasa untuk menggantikan Nancy 
Pelosi dari Partai Demokrat sebagai 
Ketua DPR berikutnya, 

dan mengajak Partai Republik untuk 
bekerja sama demi memberikan hasil 
terbaik bagi rakyat Amerika.

mengatakan majelis itu 
telah "resmi dibalik".

Bagaimanapun, Pelosi memberi sinyal 
ia tidak akan melepaskan jabatannya 
begitu saja. 
Perempuan berusia 82 tahun itu 
bersumpah dalam sebuah pernyataan 
pers pada Rabu malam bahwa 
partainya akan mengerahkan 
"pengaruh kuat atas mayoritas partai 
Republik yang sedikit".

Pemilu Amerika Serikat 
dari kacamata orang 
Indonesia di Negeri 
Paman Sam

Perempuan pertama yang memegang 
jabatan ketua DPR itu tidak berkata 
apa-apa dalam siaran persnya tentang 
apakah ia berencana untuk tetap 
sebagai pemimpin ketua fraksi 
Demokrat, di tengah spekulasi di 
Washington tentang masa depannya.
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Karyawan Twitter Mundur Massal

sehingga hanya menyisakan pegawai 
yang tak tahu menahu cara mengelola 
Twitter."Rasanya semua orang yang 
membuat tempat ini luar biasa pergi," 
ujar seorang pegawai Twitter yang 
hengkang kepada The Verge.

Jurnalis Platformer melaporkan bahwa 
Elon Musk takut pegawai akan 
menyabotase perusahan, sehingga 
membatasi akses kepada pegawai.

“Akan sangat sulit bagi Twitter untuk 
pulih dari sini, tidak peduli seberapa 
hardcore upaya orang-orang yang tetap 
bertahan.”#RIPTwitter trending

Hal ini membuat pegawai Twitter tidak 
bisa masuk kantor dengan kartunya.
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Ditambah pegawai yang di-PHK karena 
mengkritik Elon (sekitar puluhan), dan 
pegawai yang memilih PHK secara 
mandiri, Twitter menyisakan hanya 
2.900 pegawai, dikutip dari The Verge.

Kantor baru akan dibuka 21 November, 
dan perusahaan menulis “Harap terus 
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Dikhawatirkan banyak karyawan senior 
dan kompeten mundur, 
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serta layanan pada  perangkat dan 
buku Amazon pada awal pekan 
kemarin.

Perusahaan teknologi yang berbasis di 

Pengumuman tersebut dia sampaikan 
usai Amazon melakukan PHK terhadap 
10.000 pegawai yang akan mewakili 
karyawan dari berbagai tim termasuk 
layanan voice assistant Alexa, 

“Keputusan tersebut berlanjut hingga 
2023, kami belum menyimpulkan 
secara pasti tetapi berapa tim akan 
terpengaruh,” ujar Jassy, Jumat 
(18/11/2022).

“Saya telah memegang peran ini 
selama sekitar satu setengah tahun, 
dan tanpa diragukan lagi,

CEO Amazon hingga kini masih belum 
menjelaskan divisi mana saja yang 
akan terdampak pemecatan pada 2023 
mendatang.
Namun melansir dari Bloomberg 
pemangkasan diperkirakan akan 
menyasar sejumlah karyawan dari 
layanan Amazon seperti  divisi 
perangkat kesehatan Halo,

ama itu dan, kami harus membuat 
keputusan yang sangat sulit selama 
beberapa tahun terakhir, terutama di 
tengah pandemi,” tulis Jassy dalam 
sebuah memo yang dikirimkan kepada 
para pekerja.

 tim dari layanan robot Astro, divisi 
produk rumah pintar Kindle serta 
karyawan di dicspeaker Echo.
Tindakan yang dilakukan Amazon ini 
akan menambah beban pengangguran 
di Amerika Serikat.

 ini adalah keputusan tersulit yang 
pernah kami buat sel

CEO Amazon, Andy Jassy 
mengumumkan rencana 
memperpanjang pemangkasan 
sejumlah karyawan Amazon hingga 
2023 mendatang.

Namun, terkait PHK ini manajemen 
Amazon menyatakan akan membantu 
pekerja yang terdampak PHK 
mendapatkan pekerjaan atau peran 
baru di dalam perusahaan.

Amazon Terancam Bangkrut
Seattle Washington ini juga akan 
menawarkan pesangon, tunjangan 
transisi, serta pembelian saham sukarela.
“Amazon akan menawari karyawan 
dengan posisi baru, 
namun bagi mereka yang tidak dapat 
menemukan posisi baru, Amazon akan 
memberikan pesangon, tunjangan 
transisi, 

akibat penurunan tajam pada 
pendapatan.
Selama beberapa bulan terakhir Amazon 
mengalami kerugian hingga 1 triliun dolar 
AS atau setara Rp 15 kuadriliun (satuan 
kurs Rp 15.694).
Khawatirkan, kondisi ini akan membuat 
perusahaan makin terpukul selama 
musim liburan mendatang, 

dan dukungan untuk mencari pekerjaan 
di tempat lain.” kata Dave Limp, wakil 
presiden senior perangkat dan layanan 
Amazon.
Menurut informasi yang beredar,. 
pemecatan oleh Amazon terjadi lantaran 
perusahaan saat ini tengah dilanda 
ketidakpastian ekonomi, 

Sebelum mengalami kemunduran, 
raksasa teknologi ini sempat meraup 
keuntungan yang fantastis selama 
pandemi terlebih setelah pihaknya 
meluncurkan beberapa strategi  
penjualan seperti pemanfaatan layanan 
cloud computing.

Namun setelah perang antara Rusia dan 
Ukraina mencuat pada awal tahun ini, 
sektor perekonomian dunia perlahan 
mengalami guncangan.

Saking banyaknya konsumen yang 
berbondong-bondong melakukan belanja 
online di Amazon, 

hingga Amazon mengalami perlambatan 

mendorong Amazon melakukan 
pemangkasan untuk menghemat laju 
pengeluaran.

Kondisi tersebut bahkan memicu 
timbulnya gejolak pada sejumlah bisnis 
teknologi, 

perusahaan ini bahkan menggandakan 
tenaga kerjanya selama dua tahun 
terakhir.
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Akhir April lalu Amazon juga turut 

serta mengurangi operasi dari 
perusahaan perlengkapan menjahit 
Fabric.com dan pabrik robot Scout.

pertumbuhan dan sahamnya jatuh lebih 
dari 40 persen di sepanjang tahun ini.
Berbagai cara mulai diterapkan 
Amazon untuk mencegah kehancuran 
perusahaan, diantaranya dengan 
menutup layanan perawatan kesehatan 
primer Amazon Care, 

Namun cara tersebut tampaknya belum 
cukup mampu membuat pertumbuhan 
Amazon bangkit justru perusahaan ini 
semakin melemah hingga jatuh ke level 
terendah sejak 2001.Alasan tersebut yang 
mendorong Amazon mengambil langkah 
ekstrem dengan memecat ribuan 
karyawannya seperti yang dilakukan Meta 
dan Twitter baru-baru ini.

mengurangi jumlah karyawan hampir 
80.000 orang. 

Dia mengatakan, sebenarnya Bappebti 
telah mehghentikan perdagangan token 
FTX sejak 14 November lalu. 

Dengan melihat data tersebut, Didid 
berharap, pasar kripto Indonesia tetap 
kondusif, 

Token tersebut sebelumnya memang 
masuk ke dalam daftar 383 kripto yang 
boleh diperdagangkan di Tanah Air. 
Adapun pangsa token FTX hanya 0,038 
persen dari total nilai transaksi aset 
kripto di Indonesia periode Januari-
Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 279,8 
trilliun. 

Perdagangan aset kripto jenis token 
FTX atau disebut juga dengan FTT di 
Indonesia dihentikan. 

di mana masyarakat tidak menarik dana 

Langkah ini diambil menyusul 
kebangkrutan platform penyedia token 
tersebut, FTX. 

"Bappebti mengambil langkah 
penghentian tersebut menyusul 
kejatuhan FTX ke dalam krisis pada 11 
November 2022 silam," ujar dia, dalam 
keterangannya, Kamis (17/11/2022). 

Hal ini secara resmi diumumkan oleh 
Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
Kementerian Perdagangan.

saat ini FTX tengah mengajukan 
kebangkrutan ke pengadilan Amerika 
Serikat. Akibatnya, masyarakat 
melakukan penarikan besar-besaran 
dan membuat harga token tersebut 
anjlok. 

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko 
mengatakan, 

Perdagangan Token FTX Resmi Dihentikan di Indonesia

Setiap calon pedagang fisik aset kripto 
yang memperdagangkan token FTX 
wajib memperhatikan, 

"Berdasarkan hasil analisis dan 
pertimbangan serta demi keamanan, 
perlindungan kepentingan pelanggan 
aset kripto di Indonesia, kami 
merekomendasikan agar perusahaan 
pedagang fisik aset kripto untuk tidak 
memfasilitasi perdagangan FTX token," 
tuturnya. 
Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan 
dan Pengembangan Perdagangan 
Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya 
mengatakan, 

secara masif. 
Didid menambahkan, Bappebti 
melakukan pengawasan yang intens 
melalui pengawasan ke para pedagang 
aset kripto yang memfasilitasi 
perdagangan token FTX. 

memantau, dan menganalisis 
perkembangan token itu untuk 
memberikan perlindungan bagi nasabah 
aset kripto. 

pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi 
memperdagangkan token FTX wajib 
melakukan langkah penyelesaian 
dengan meminta nasabah untuk 
melikuidasi aset kripto yang dimilikinya. 
Dengan kata lain, memindahkan aset 
kripto milik nasabah ke dompet atau 
wallet nasabah. 
"Diharapkan pedagang fisik aset kripto 
yang tidak lagi memperdagangkan salah 
satu jenis aset kripto terdaftar terlebih 
dahulu menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis kepada Bappebti," 

ucapnya.
Pengajuan kebangkrutan
Sebelumnya diberitakan, melansir 
Reuters, FTX mengajukan 
kebangkrutan pada hari Jumat 
(11/11/2022). 
Ini menjadi salah satu ledakan kripto 
profil tertinggi, 
setelah para trader bergegas menarik 
dana senilai US$ 6 miliar atau setara 
dengan Rp 92,7 triliun (kurs Rp 15.400) 
dari platform tersebut hanya dalam 
kurun waktu 72 jam.  Dalam sebuah 
pernyataan pada hari Minggu, Polisi 
Kerajaan Bahama mengatakan: 
“Mengingat runtuhnya FTX secara 
global dan likuidasi sementara FTX 
Digital Markets Ltd., tim penyelidik 
keuangan dari Cabang Investigasi 

Kegagalan FTX telah mengubah imej 
pendirinya yang berusia 30 tahun, 

dan melakukan setiap upaya untuk 
mengamankan semua aset, di mana pun 
berada. 

Chief Executive FTX yang baru diangkat 
John J. Ray III mengatakan pada hari 
Sabtu pekan lalu bahwa perusahaan 
tersebut bekerja dengan penegak hukum 
dan regulator untuk mengurangi 
masalah, 

Sam Bankman-Fried, berubah dari sosok 
di bisnis kripto yang penuh dengan 
kesuksesan menjadi protagonis dari 
kehancuran terbesar industri ini.

Kejahatan Keuangan bekerja sama 
dengan Bahama Securities untuk 
menyelidiki jika ada pelanggaran pidana 
yang terjadi.” 

mengatakan pada konferensi pers 
bahwa pemerintahnya telah 
memperkenalkan undang-undang yang 
bertujuan melarang pendirian sekolah 
agama independen.

Pemerintah Swedia terus mengambil 
langkah menutup lembaga-lembaga 
akademik Islam. 
Hal ini dilakukan dalam upaya 
mendorong retorika anti-Islam dan 
menghentikan privatisasi pendidikan.
Awal tahun ini, Menteri Pendidikan 
negara Nordik saat itu Lena Axelsson 
Kjellblum, 

Dilansir di Anadolu Agency, Kamis 
(17/11/2022), RUU itu pada dasarnya 
mencegah sekolah berkembang, baik 
dengan cara meningkatkan jumlah 
siswa mereka atau membuka cabang 
baru, mulai tahun 2024 dan seterusnya. 
Sejauh ini, hanya sekolah Islam yang 
menjadi sasaran undang-undang.

Mereka menyebut keputusan menutup 
sekolah Islam tidak didasarkan pada 
hasil akademis yang buruk atau 
kekurangan pengajaran lainnya, 
melainkan lebih bersifat politis, motif 
anti-Islam.

Ini memicu protes dari organisasi, 
peneliti dan sekolah Muslim. 

Swedia Larang Keberadaan Sekolah Islam

"Jika saya tidak memiliki latar belakang 
penelitian yang saya miliki, 

Kepala sekolah Muslim independen 
Framstegsskolan di pinggiran Ragsved di 
Stockholm, Mohamed Amin Kharraki, 
mengatakan sekitar 20 sekolah yang 
mengklasifikasikan diri mereka sebagai 
Islam atau yang dimiliki oleh Muslim 
ditutup. 
Hanya tiga yang tersisa yang mengajukan 
gugatan terhadap mereka.
Mei lalu, inspektorat sekolah negara itu 
mengumumkan penutupan 
Framstegsskolan. 

Keputusan inspektorat untuk menutup 
sekolah didasarkan pada laporan oleh 
dinas keamanan domestik Swedia SAPO 
dengan klaim konspirasi tentang 
kelompok Ikhwanul Muslimin, 
agenda rahasia, sekaligus dugaan label 
teror yang membuat beberapa peneliti 
bingung.

yang mengatakan keputusan tersebut 
seharusnya tidak berlaku lagi, sambil 
menunggu putusan.

Namun, sekolah tersebut memenangkan 
banding dan pengadilan tata usaha 
negara, 

saya mempelajari dan meneliti Ikhwanul 
Muslimin, 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Amerika

Internasional

Tanah AirTanah Air

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Akhir April lalu Amazon juga turut 

serta mengurangi operasi dari 
perusahaan perlengkapan menjahit 
Fabric.com dan pabrik robot Scout.

pertumbuhan dan sahamnya jatuh lebih 
dari 40 persen di sepanjang tahun ini.
Berbagai cara mulai diterapkan 
Amazon untuk mencegah kehancuran 
perusahaan, diantaranya dengan 
menutup layanan perawatan kesehatan 
primer Amazon Care, 

Namun cara tersebut tampaknya belum 
cukup mampu membuat pertumbuhan 
Amazon bangkit justru perusahaan ini 
semakin melemah hingga jatuh ke level 
terendah sejak 2001.Alasan tersebut yang 
mendorong Amazon mengambil langkah 
ekstrem dengan memecat ribuan 
karyawannya seperti yang dilakukan Meta 
dan Twitter baru-baru ini.

mengurangi jumlah karyawan hampir 
80.000 orang. 

Dia mengatakan, sebenarnya Bappebti 
telah mehghentikan perdagangan token 
FTX sejak 14 November lalu. 

Dengan melihat data tersebut, Didid 
berharap, pasar kripto Indonesia tetap 
kondusif, 

Token tersebut sebelumnya memang 
masuk ke dalam daftar 383 kripto yang 
boleh diperdagangkan di Tanah Air. 
Adapun pangsa token FTX hanya 0,038 
persen dari total nilai transaksi aset 
kripto di Indonesia periode Januari-
Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 279,8 
trilliun. 

Perdagangan aset kripto jenis token 
FTX atau disebut juga dengan FTT di 
Indonesia dihentikan. 

di mana masyarakat tidak menarik dana 

Langkah ini diambil menyusul 
kebangkrutan platform penyedia token 
tersebut, FTX. 

"Bappebti mengambil langkah 
penghentian tersebut menyusul 
kejatuhan FTX ke dalam krisis pada 11 
November 2022 silam," ujar dia, dalam 
keterangannya, Kamis (17/11/2022). 

Hal ini secara resmi diumumkan oleh 
Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
Kementerian Perdagangan.

saat ini FTX tengah mengajukan 
kebangkrutan ke pengadilan Amerika 
Serikat. Akibatnya, masyarakat 
melakukan penarikan besar-besaran 
dan membuat harga token tersebut 
anjlok. 

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko 
mengatakan, 

Perdagangan Token FTX Resmi Dihentikan di Indonesia

Setiap calon pedagang fisik aset kripto 
yang memperdagangkan token FTX 
wajib memperhatikan, 

"Berdasarkan hasil analisis dan 
pertimbangan serta demi keamanan, 
perlindungan kepentingan pelanggan 
aset kripto di Indonesia, kami 
merekomendasikan agar perusahaan 
pedagang fisik aset kripto untuk tidak 
memfasilitasi perdagangan FTX token," 
tuturnya. 
Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan 
dan Pengembangan Perdagangan 
Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya 
mengatakan, 

secara masif. 
Didid menambahkan, Bappebti 
melakukan pengawasan yang intens 
melalui pengawasan ke para pedagang 
aset kripto yang memfasilitasi 
perdagangan token FTX. 

memantau, dan menganalisis 
perkembangan token itu untuk 
memberikan perlindungan bagi nasabah 
aset kripto. 

pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi 
memperdagangkan token FTX wajib 
melakukan langkah penyelesaian 
dengan meminta nasabah untuk 
melikuidasi aset kripto yang dimilikinya. 
Dengan kata lain, memindahkan aset 
kripto milik nasabah ke dompet atau 
wallet nasabah. 
"Diharapkan pedagang fisik aset kripto 
yang tidak lagi memperdagangkan salah 
satu jenis aset kripto terdaftar terlebih 
dahulu menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis kepada Bappebti," 

ucapnya.
Pengajuan kebangkrutan
Sebelumnya diberitakan, melansir 
Reuters, FTX mengajukan 
kebangkrutan pada hari Jumat 
(11/11/2022). 
Ini menjadi salah satu ledakan kripto 
profil tertinggi, 
setelah para trader bergegas menarik 
dana senilai US$ 6 miliar atau setara 
dengan Rp 92,7 triliun (kurs Rp 15.400) 
dari platform tersebut hanya dalam 
kurun waktu 72 jam.  Dalam sebuah 
pernyataan pada hari Minggu, Polisi 
Kerajaan Bahama mengatakan: 
“Mengingat runtuhnya FTX secara 
global dan likuidasi sementara FTX 
Digital Markets Ltd., tim penyelidik 
keuangan dari Cabang Investigasi 

Kegagalan FTX telah mengubah imej 
pendirinya yang berusia 30 tahun, 

dan melakukan setiap upaya untuk 
mengamankan semua aset, di mana pun 
berada. 

Chief Executive FTX yang baru diangkat 
John J. Ray III mengatakan pada hari 
Sabtu pekan lalu bahwa perusahaan 
tersebut bekerja dengan penegak hukum 
dan regulator untuk mengurangi 
masalah, 

Sam Bankman-Fried, berubah dari sosok 
di bisnis kripto yang penuh dengan 
kesuksesan menjadi protagonis dari 
kehancuran terbesar industri ini.

Kejahatan Keuangan bekerja sama 
dengan Bahama Securities untuk 
menyelidiki jika ada pelanggaran pidana 
yang terjadi.” 

mengatakan pada konferensi pers 
bahwa pemerintahnya telah 
memperkenalkan undang-undang yang 
bertujuan melarang pendirian sekolah 
agama independen.

Pemerintah Swedia terus mengambil 
langkah menutup lembaga-lembaga 
akademik Islam. 
Hal ini dilakukan dalam upaya 
mendorong retorika anti-Islam dan 
menghentikan privatisasi pendidikan.
Awal tahun ini, Menteri Pendidikan 
negara Nordik saat itu Lena Axelsson 
Kjellblum, 

Dilansir di Anadolu Agency, Kamis 
(17/11/2022), RUU itu pada dasarnya 
mencegah sekolah berkembang, baik 
dengan cara meningkatkan jumlah 
siswa mereka atau membuka cabang 
baru, mulai tahun 2024 dan seterusnya. 
Sejauh ini, hanya sekolah Islam yang 
menjadi sasaran undang-undang.

Mereka menyebut keputusan menutup 
sekolah Islam tidak didasarkan pada 
hasil akademis yang buruk atau 
kekurangan pengajaran lainnya, 
melainkan lebih bersifat politis, motif 
anti-Islam.

Ini memicu protes dari organisasi, 
peneliti dan sekolah Muslim. 

Swedia Larang Keberadaan Sekolah Islam

"Jika saya tidak memiliki latar belakang 
penelitian yang saya miliki, 

Kepala sekolah Muslim independen 
Framstegsskolan di pinggiran Ragsved di 
Stockholm, Mohamed Amin Kharraki, 
mengatakan sekitar 20 sekolah yang 
mengklasifikasikan diri mereka sebagai 
Islam atau yang dimiliki oleh Muslim 
ditutup. 
Hanya tiga yang tersisa yang mengajukan 
gugatan terhadap mereka.
Mei lalu, inspektorat sekolah negara itu 
mengumumkan penutupan 
Framstegsskolan. 

Keputusan inspektorat untuk menutup 
sekolah didasarkan pada laporan oleh 
dinas keamanan domestik Swedia SAPO 
dengan klaim konspirasi tentang 
kelompok Ikhwanul Muslimin, 
agenda rahasia, sekaligus dugaan label 
teror yang membuat beberapa peneliti 
bingung.

yang mengatakan keputusan tersebut 
seharusnya tidak berlaku lagi, sambil 
menunggu putusan.

Namun, sekolah tersebut memenangkan 
banding dan pengadilan tata usaha 
negara, 

saya mempelajari dan meneliti Ikhwanul 
Muslimin, 
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Menurut Kharraki, inspektorat sekolah 
tidak pernah mengunjungi 
Framstegsskolan untuk mengamati 
dugaan radikalisasi dan ditolak dalam 
upayanya mempertanyakan laporan 
SAPO. 

Menggarisbawahi bahaya yang 
ditimbulkan oleh argumen inspektorat, 
ia mengatakan jika sebuah sekolah 
dituduh menempatkan anak-anak pada 
risiko radikalisasi, 

saya akan takut pada kegelapan. Pada 
dasarnya saya akan takut pada semua 
pemimpin Muslim di Swedia," tulis 
outlet berita lokal Syre mengutip 
seorang profesor dalam sosiologi 
agama, Emin Poljarevic.
Kondisi ini dinilai semakin menunjukkan 
jika negara tersebut memiliki iklim 
sosial, di mana umat Islam dieksotisasi 
dan dicurigai. 

Prasekolah Saimagarden di distrik 
Akalla di Stockholm, 

Sead Busuladzic, mengatakan  
penutupan sekolah bukan karena 
pendidikan, tetapi tentang iklim politik 
anti-Muslim.

Dosen teologi dan filsafat Islam di 
Universitas Uppsala ini juga 
menyayangkan Sapo, dari semua 
otoritas, telah jatuh ke dalam lubang itu.

juga dijalankan oleh Framstegsskolan, 
ditutup Agustus lalu karena klaim 
SAPO, yang menyebut anak-anak 
berisiko mengalami radikalisasi. 
Pengadilan, 

Dia menunjukkan bagaimana partai-
partai sayap kanan yang saat ini 
berkuasa secara eksplisit mengatakan 

bagaimanapun, membatalkan langkah 
tersebut dan prasekolah tetap buka 
sampai putusan akhir dikeluarkan.

tanpa bukti nyata atau insiden masa 
lalu, maka sangat sulit pihak yang 
dituduh, untuk membela diri, karena 
tidak ada yang benar-benar terjadi.

Kharraki menyebut SAPO tidak 
menyebutkan tuduhan spesifik tentang 
salah satu sekolah dalam laporannya, 
dan hanya merujuk pada sumber 
rahasia. 

Anggota dewan partai politik Nyans dan 
pejabat tinggi di wilayah Skane paling 
selatan, 

Buladzic juga menjelaskan pada awalnya 
Demokrat Sosial telah mendorong 
masalah ini, karena mereka menentang 
semua sekolah swasta dan berpendapat 
bahwa negara harus menjalankan semua 
lembaga pendidikan. 

mereka tidak menentang sekolah Kristen, 
Yahudi, atau lainnya.

yang seharusnya bisa menghentikan 
radikalisasi. 

Namun dalam praktiknya, hanya sekolah-
sekolah Islam yang menanggung beban 
bahkan dari kebijakan Sosial Demokrat, 
meskipun secara umum mereka 
menentang pendidikan swasta.
Dalam pemilihan sebelumnya, alih-alih 
berfokus pada isu-isu seperti ekonomi 
dan pengangguran yang tinggi, politisi 
telah memberi sentimen anti-Muslim. 
Adapun penutupan sekolah adalah 
cerminan dari ini.

Politikus, dalam kata-katanya, 
menormalkan Islamofobia dan membuat 
hidup yang lebih sulit bagi minoritas. 
Mereka menyuarakan masalah dengan 
sekolah-sekolah Islam, 

Dengan melakukan itu, para politikus 
berupaya mempengaruhi pendapat 
umum dan bagaimana umat Islam 
dipandang.

Ketika RUU itu pertama kali 
diperkenalkan oleh pemerintah, mereka 
mengklaim semua sekolah agama akan 
terpengaruh. Namun, kenyataannya tidak 
demikian karena tidak ada sekolah 
agama lain yang ditutup kecuali sekolah 
Islam.

Partai Republik secara resmi 
mengambil alih kekuasaan di DPR 
pada tahun depan.

Hunter Biden selama bertahun-tahun 
menjadi fokus serangan tak henti-

juru bicara kantor Penasihat Gedung 
Putih.

"Komite ini akan mengevaluasi status 
hubungan Joe Biden dengan mitra luar 
negeri keluarganya dan apakah dia 
seorang presiden yang berkompromi 
atau dipengaruhi oleh dolar dan 
pengaruh asing," kata Comer. 
Ia menambahkan komite telah 
memperoleh dua laporan aktivitas 
mencurigakan yang diajukan bank-bank 
besar.

"Presiden Biden tidak akan 
membiarkan serangan politik ini 
mengalihkan perhatiannya dari fokus 
pada prioritas Amerika," demikian 
pernyataan Ian Sams, 

Anggota DPR Partai Republik dari 
Kentucky, James Comer, 

Setelah memenangi pemilu sela dan 
menguasai kursi DPR Amerika Serikat, 
Partai Republik menyatakan 
penyelidikan terhadap urusan bisnis 
Presiden Joe Biden dan keluarganya 
akan menjadi prioritas pengawasan 
utama mereka. 

Dalam pernyataannya, Gedung Putih 
menuduh Partai Republik berencana 
mengejar Biden dengan serangan 
bermotivasi politik yang penuh dengan 
teori konspirasi yang sudah lama 
dibantah.

yang diharapkan memimpin Komite 
Pengawasan dan Reformasi DPR, 
mengatakan kepada wartawan bahwa 
panel akan menyelidiki laporan bank 
dan klaim oleh pelapor anonim yang 
menyebutkan hubungan antara Biden 
dan aktivitas bisnis putranya, Hunter 
Biden, 52 tahun.
"Saya ingin memperjelas. Ini adalah 
penyelidikan terhadap Joe Biden. Di 
situlah komite pada Kongres berikutnya 
akan berfokus," kata Comer kepada 
wartawan, Kamis, 17 November 2022.

Partai Republik Akan Selidiki Joe Biden Dan Keluarga

Lebih dari selusin anggota DPR dari 
Partai Republik muncul bersama Comer 
pada konferensi pers hari Rabu. 

Dia membantah melakukan kesalahan.

Trump dimakzulkan dua kali oleh 
Kongres, sekali karena diduga menekan 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
untuk menyelidiki Biden dan putranya 
menjelang pemilihan presiden 2020, dan 
sekali atas penyerangan Capitol pada 6 
Januari 2021. 
Trump dua kali dibebaskan oleh Senat 
Republik.

Dia tidak pernah memegang posisi di 
Gedung Putih atau dalam kampanye 
ayahnya. 

Penyelidikan Partai Republik di DPR akan 
mulai terungkap pada tahun depan, 

hentinya dari mantan Presiden Donald 
Trump dan sekutunya dari Partai 
Republik, 
yang menuduhnya melakukan kesalahan 
terkait dengan Ukraina dan China. Dia 
secara terbuka merinci perjuangannya 
dengan penyalahgunaan zat dan telah 
bekerja sebagai pelobi, pengacara, bankir 
investasi, dan seniman.
Hunter Biden mengungkapkan pada 
Desember 2020 bahwa jaksa federal di 
Delaware sedang menyelidiki urusan 
pajaknya, meskipun mereka tidak 
mendakwanya dengan kejahatan apa 
pun. 

Biden mengatakan tidak membahas 
urusan bisnis asing dengan putranya dan 
mengatakan Departemen Kehakiman 
akan independen dalam penyelidikan apa 
pun terhadap anggota keluarganya.

ketika kalender politik Amerika menuju 
pemilihan presiden 2024 di mana Biden 
bermaksud mencalonkan diri lagi.

Partai Republik menguraikan penyelidikan 
yang akan datang yang tampaknya 
menggemakan tuduhan serupa yang 
dilontarkan kepada Trump oleh Demokrat 
yang menyelidiki urusan bisnis mantan 
presiden itu dan keluarganya.

Banyak dari mereka adalah sekutu setia 
Trump, yang mengumumkan 
pencalonannya kembali pada Selasa lalu.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Tanah Air

Tanah Air

InternasionalInternasional

Internasional

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

Menurut Kharraki, inspektorat sekolah 
tidak pernah mengunjungi 
Framstegsskolan untuk mengamati 
dugaan radikalisasi dan ditolak dalam 
upayanya mempertanyakan laporan 
SAPO. 

Menggarisbawahi bahaya yang 
ditimbulkan oleh argumen inspektorat, 
ia mengatakan jika sebuah sekolah 
dituduh menempatkan anak-anak pada 
risiko radikalisasi, 

saya akan takut pada kegelapan. Pada 
dasarnya saya akan takut pada semua 
pemimpin Muslim di Swedia," tulis 
outlet berita lokal Syre mengutip 
seorang profesor dalam sosiologi 
agama, Emin Poljarevic.
Kondisi ini dinilai semakin menunjukkan 
jika negara tersebut memiliki iklim 
sosial, di mana umat Islam dieksotisasi 
dan dicurigai. 

Prasekolah Saimagarden di distrik 
Akalla di Stockholm, 

Sead Busuladzic, mengatakan  
penutupan sekolah bukan karena 
pendidikan, tetapi tentang iklim politik 
anti-Muslim.

Dosen teologi dan filsafat Islam di 
Universitas Uppsala ini juga 
menyayangkan Sapo, dari semua 
otoritas, telah jatuh ke dalam lubang itu.

juga dijalankan oleh Framstegsskolan, 
ditutup Agustus lalu karena klaim 
SAPO, yang menyebut anak-anak 
berisiko mengalami radikalisasi. 
Pengadilan, 

Dia menunjukkan bagaimana partai-
partai sayap kanan yang saat ini 
berkuasa secara eksplisit mengatakan 

bagaimanapun, membatalkan langkah 
tersebut dan prasekolah tetap buka 
sampai putusan akhir dikeluarkan.

tanpa bukti nyata atau insiden masa 
lalu, maka sangat sulit pihak yang 
dituduh, untuk membela diri, karena 
tidak ada yang benar-benar terjadi.

Kharraki menyebut SAPO tidak 
menyebutkan tuduhan spesifik tentang 
salah satu sekolah dalam laporannya, 
dan hanya merujuk pada sumber 
rahasia. 

Anggota dewan partai politik Nyans dan 
pejabat tinggi di wilayah Skane paling 
selatan, 

Buladzic juga menjelaskan pada awalnya 
Demokrat Sosial telah mendorong 
masalah ini, karena mereka menentang 
semua sekolah swasta dan berpendapat 
bahwa negara harus menjalankan semua 
lembaga pendidikan. 

mereka tidak menentang sekolah Kristen, 
Yahudi, atau lainnya.

yang seharusnya bisa menghentikan 
radikalisasi. 

Namun dalam praktiknya, hanya sekolah-
sekolah Islam yang menanggung beban 
bahkan dari kebijakan Sosial Demokrat, 
meskipun secara umum mereka 
menentang pendidikan swasta.
Dalam pemilihan sebelumnya, alih-alih 
berfokus pada isu-isu seperti ekonomi 
dan pengangguran yang tinggi, politisi 
telah memberi sentimen anti-Muslim. 
Adapun penutupan sekolah adalah 
cerminan dari ini.

Politikus, dalam kata-katanya, 
menormalkan Islamofobia dan membuat 
hidup yang lebih sulit bagi minoritas. 
Mereka menyuarakan masalah dengan 
sekolah-sekolah Islam, 

Dengan melakukan itu, para politikus 
berupaya mempengaruhi pendapat 
umum dan bagaimana umat Islam 
dipandang.

Ketika RUU itu pertama kali 
diperkenalkan oleh pemerintah, mereka 
mengklaim semua sekolah agama akan 
terpengaruh. Namun, kenyataannya tidak 
demikian karena tidak ada sekolah 
agama lain yang ditutup kecuali sekolah 
Islam.

Partai Republik secara resmi 
mengambil alih kekuasaan di DPR 
pada tahun depan.

Hunter Biden selama bertahun-tahun 
menjadi fokus serangan tak henti-

juru bicara kantor Penasihat Gedung 
Putih.

"Komite ini akan mengevaluasi status 
hubungan Joe Biden dengan mitra luar 
negeri keluarganya dan apakah dia 
seorang presiden yang berkompromi 
atau dipengaruhi oleh dolar dan 
pengaruh asing," kata Comer. 
Ia menambahkan komite telah 
memperoleh dua laporan aktivitas 
mencurigakan yang diajukan bank-bank 
besar.

"Presiden Biden tidak akan 
membiarkan serangan politik ini 
mengalihkan perhatiannya dari fokus 
pada prioritas Amerika," demikian 
pernyataan Ian Sams, 

Anggota DPR Partai Republik dari 
Kentucky, James Comer, 

Setelah memenangi pemilu sela dan 
menguasai kursi DPR Amerika Serikat, 
Partai Republik menyatakan 
penyelidikan terhadap urusan bisnis 
Presiden Joe Biden dan keluarganya 
akan menjadi prioritas pengawasan 
utama mereka. 

Dalam pernyataannya, Gedung Putih 
menuduh Partai Republik berencana 
mengejar Biden dengan serangan 
bermotivasi politik yang penuh dengan 
teori konspirasi yang sudah lama 
dibantah.

yang diharapkan memimpin Komite 
Pengawasan dan Reformasi DPR, 
mengatakan kepada wartawan bahwa 
panel akan menyelidiki laporan bank 
dan klaim oleh pelapor anonim yang 
menyebutkan hubungan antara Biden 
dan aktivitas bisnis putranya, Hunter 
Biden, 52 tahun.
"Saya ingin memperjelas. Ini adalah 
penyelidikan terhadap Joe Biden. Di 
situlah komite pada Kongres berikutnya 
akan berfokus," kata Comer kepada 
wartawan, Kamis, 17 November 2022.

Partai Republik Akan Selidiki Joe Biden Dan Keluarga

Lebih dari selusin anggota DPR dari 
Partai Republik muncul bersama Comer 
pada konferensi pers hari Rabu. 

Dia membantah melakukan kesalahan.

Trump dimakzulkan dua kali oleh 
Kongres, sekali karena diduga menekan 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
untuk menyelidiki Biden dan putranya 
menjelang pemilihan presiden 2020, dan 
sekali atas penyerangan Capitol pada 6 
Januari 2021. 
Trump dua kali dibebaskan oleh Senat 
Republik.

Dia tidak pernah memegang posisi di 
Gedung Putih atau dalam kampanye 
ayahnya. 

Penyelidikan Partai Republik di DPR akan 
mulai terungkap pada tahun depan, 

hentinya dari mantan Presiden Donald 
Trump dan sekutunya dari Partai 
Republik, 
yang menuduhnya melakukan kesalahan 
terkait dengan Ukraina dan China. Dia 
secara terbuka merinci perjuangannya 
dengan penyalahgunaan zat dan telah 
bekerja sebagai pelobi, pengacara, bankir 
investasi, dan seniman.
Hunter Biden mengungkapkan pada 
Desember 2020 bahwa jaksa federal di 
Delaware sedang menyelidiki urusan 
pajaknya, meskipun mereka tidak 
mendakwanya dengan kejahatan apa 
pun. 

Biden mengatakan tidak membahas 
urusan bisnis asing dengan putranya dan 
mengatakan Departemen Kehakiman 
akan independen dalam penyelidikan apa 
pun terhadap anggota keluarganya.

ketika kalender politik Amerika menuju 
pemilihan presiden 2024 di mana Biden 
bermaksud mencalonkan diri lagi.

Partai Republik menguraikan penyelidikan 
yang akan datang yang tampaknya 
menggemakan tuduhan serupa yang 
dilontarkan kepada Trump oleh Demokrat 
yang menyelidiki urusan bisnis mantan 
presiden itu dan keluarganya.

Banyak dari mereka adalah sekutu setia 
Trump, yang mengumumkan 
pencalonannya kembali pada Selasa lalu.
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Namun, terdapat juga beberapa bahan 
alami yang bisa kamu konsumsi untuk 
mengatasi masalah radang tenggorokan 
ini. 
Dilansir dari The Health Site, berikut 
sejumlah bahan alami yang bisa bantu 
redakan radang tenggorokan.
1. Elderberry
Elderberry memiliki kandungan 
antibakteri dan antivirus. Adanya hal ini 
bisa melindungimu dari terjadinya gejala 
masalah pernapasan. 

Untuk mengatasi masalah ini, kamu 
biasanya bakal mengonsumsi sejumlah 
obat-obatan. 

 Echinacea memiliki kandungan yang 
bisa bantu menjaga tubuh dari bakteri 
dan virus yang mau masuk ke dalam sel 
tubuh.

Vitamin C bisa meningkatkan daya 
tahan tubuh. Kandungan ini juga bisa 

Bungan echinacea bisa meningkatkan 
ketahanan tubuh dan mencegah 
persebaran infeksi bakteri.

3. Vitamin C

Kamu bisa mengonsumsi elderberry 
dalam bentuk mentah, bubuk, atau pun 
teh untuk mendapat khasiatnya.
2. Bunga Echinacea

Radang tenggorokan merupakan infeksi 
yang terjadi dan disebabkan oleh 
bakteri. 
Ketika kamu mengalami masalah ini, 
terjadi rasa sakit dan gatal yang 
mengganggu di tenggorokan.

Jika kondisi ini tidak segera diatasi, 
mungkin muncul radang ginjal atau 
demam rematik.

Infeksi ini biasanya diikuti oleh rasa sakit 
ketika menelan, demam, sakit di 
tenggorokan, amandel menjadi merah, 
dan lain sebagainya. 

Bahan Alami Pelega Radang Tenggorokan

memperbaiki kerusakan saraf di 
tenggorokan. 

4. Madu
Konsumsi madu secara rutin bisa 
meningkatkan antioksidan di dalam 
tubuh. Hal ini bisa meningkatkan daya 
tahan tubuh dan mencegah masuknya 
bakteri yang bisa membantu cegah 
infeksi pada tenggorokan.

4 dari 6 halaman

Kandungan kaya vitamin C ini bisa 
diperoleh dari jeruk, kale, stroberi, 
grapefruit, dan kiwi.

Kaldu Tulang dan Minyak Peppermint
dan minyak peppermint rev3
5. Kaldu Tulang

Minyak lemon memiliki kandungan 
antibakteri di dalamnya. Kandungan ini 
membantu mengusir keluar racun dari 
dalam tubuh.
Minyak ini dapat membatasi 
perkembangan bakteri tahan antibiotik.

6. Minyak Peppermint
Minyak peppermint bisa membantu 
mengurangi bengkak di tenggorokan. 
Minyak ini juga memberi sensasi dingin 
dan menenangkan. 
Untuk menggunakannya, masukkan dua 
tetes minyak peppermint pada sikat gigi.

Minyak ini dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh serta menyokong 
sistem pernapasan pada tubuh. 

8. Minyak Thyme

Konsumsi Kaldu tulang bisa membantu 
menjaga kesehatan tubuh dengan 
memenuhi nutrisi dan menjaga asupan 
air dalam tubuh. 
Makanan ini memiliki kandungan yang 
bisa mengurangi bengkak dan nyeri 
sendi.

7. Minyak Lemon

Investigasi Pengawasan DPR yang 
membayangi Biden akan bertepatan 
dengan penyelidikan Komite 
Kehakiman DPR atas tuduhan 
pengaruh politik di Departemen 
Kehakiman di bawah Biden.

Comer dan anggota DPR Jim Jordan, 
seorang Republikan Ohio 
yang diharapkan memimpin panel 
yudisial, berjanji mengawasi investigasi 
berbasis bukti yang sesuai dengan 
konstitusi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody 
Budi Waluyo mengatakan pertumbuhan 
ekonomi yang tidak merata di setiap 
wilayah masih menjadi persoalan yang 
perlu diatasi oleh Indonesia.

“Ini menjadi dasar Bank Indonesia 
untuk mengambil kebijakan. Kita akan 
melihat kondisi perekonomian secara 
lengkap dari secara agregat maupun 
setiap wilayah," kata Dody.

Menurutnya, saat perekonomian 
nasional telah tumbuh kembali ke level 
sebelum pandemi Covid-19, 
perekonomian beberapa daerah belum 
pulih karena bukan daerah pengekspor, 
daerah industri manufaktur, 

Secara granular dan mikro, mungkin ini 
tantangan yang harus kita lihat," kata 
Dody dalam diseminasi Laporan 
Nusantara serta Peluncuran Buku 
Manufaktur dan Pariwisata yang 
dipantau di Jakarta, Jumat (18/11).

"Saat kita bicara kondisi perekonomian 
secara makro,

ataupun penghasil jasa.

 kita melihat perekonomian masih relatif 
baik. 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Merata

Ke depan BI juga akan terus melakukan 
pembauran kebijakan untuk menjaga 
pertumbuhan ekonomi, 

Adapun sebelumnya Bank Indonesia 
kembali menaikkan suku bunga acuan BI 
7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 
basis poin menjadi 5,25 persen yang 
diyakini menjadi salah satu kebijakan 
yang tepat untuk diambil.

Momentum pemulihan, khususnya di 
daerah, 

Untuk itu sejak 2016 Bank Indonesia 
merilis Laporan Nusantara yang 
merupakan hasil karya 46 kantor cabang 
BI untuk memetakan kondisi 
perekonomian daerah yang menjadi 
dasar pengambilan kebijakan BI.

juga menjadi dasar kita melihat suku 
bunga sebagai salah satu revolusi 
kebijakan kita," ucap Dody.

"Kenaikan suku bunga acuan menjadi 
kebijakan terakhir kita ambil, 

menahan laju inflasi, dan melakukan 
stabilisasi sektor keuangan nasional.

karena kita sadar stabilitas harus 
berjalan bersama dengan pertumbuhan 
ekonomi. 
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Namun, terdapat juga beberapa bahan 
alami yang bisa kamu konsumsi untuk 
mengatasi masalah radang tenggorokan 
ini. 
Dilansir dari The Health Site, berikut 
sejumlah bahan alami yang bisa bantu 
redakan radang tenggorokan.
1. Elderberry
Elderberry memiliki kandungan 
antibakteri dan antivirus. Adanya hal ini 
bisa melindungimu dari terjadinya gejala 
masalah pernapasan. 

Untuk mengatasi masalah ini, kamu 
biasanya bakal mengonsumsi sejumlah 
obat-obatan. 

 Echinacea memiliki kandungan yang 
bisa bantu menjaga tubuh dari bakteri 
dan virus yang mau masuk ke dalam sel 
tubuh.

Vitamin C bisa meningkatkan daya 
tahan tubuh. Kandungan ini juga bisa 

Bungan echinacea bisa meningkatkan 
ketahanan tubuh dan mencegah 
persebaran infeksi bakteri.

3. Vitamin C

Kamu bisa mengonsumsi elderberry 
dalam bentuk mentah, bubuk, atau pun 
teh untuk mendapat khasiatnya.
2. Bunga Echinacea

Radang tenggorokan merupakan infeksi 
yang terjadi dan disebabkan oleh 
bakteri. 
Ketika kamu mengalami masalah ini, 
terjadi rasa sakit dan gatal yang 
mengganggu di tenggorokan.

Jika kondisi ini tidak segera diatasi, 
mungkin muncul radang ginjal atau 
demam rematik.

Infeksi ini biasanya diikuti oleh rasa sakit 
ketika menelan, demam, sakit di 
tenggorokan, amandel menjadi merah, 
dan lain sebagainya. 

Bahan Alami Pelega Radang Tenggorokan

memperbaiki kerusakan saraf di 
tenggorokan. 

4. Madu
Konsumsi madu secara rutin bisa 
meningkatkan antioksidan di dalam 
tubuh. Hal ini bisa meningkatkan daya 
tahan tubuh dan mencegah masuknya 
bakteri yang bisa membantu cegah 
infeksi pada tenggorokan.

4 dari 6 halaman

Kandungan kaya vitamin C ini bisa 
diperoleh dari jeruk, kale, stroberi, 
grapefruit, dan kiwi.

Kaldu Tulang dan Minyak Peppermint
dan minyak peppermint rev3
5. Kaldu Tulang

Minyak lemon memiliki kandungan 
antibakteri di dalamnya. Kandungan ini 
membantu mengusir keluar racun dari 
dalam tubuh.
Minyak ini dapat membatasi 
perkembangan bakteri tahan antibiotik.

6. Minyak Peppermint
Minyak peppermint bisa membantu 
mengurangi bengkak di tenggorokan. 
Minyak ini juga memberi sensasi dingin 
dan menenangkan. 
Untuk menggunakannya, masukkan dua 
tetes minyak peppermint pada sikat gigi.

Minyak ini dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh serta menyokong 
sistem pernapasan pada tubuh. 

8. Minyak Thyme

Konsumsi Kaldu tulang bisa membantu 
menjaga kesehatan tubuh dengan 
memenuhi nutrisi dan menjaga asupan 
air dalam tubuh. 
Makanan ini memiliki kandungan yang 
bisa mengurangi bengkak dan nyeri 
sendi.

7. Minyak Lemon
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dengan penyelidikan Komite 
Kehakiman DPR atas tuduhan 
pengaruh politik di Departemen 
Kehakiman di bawah Biden.
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yang diharapkan memimpin panel 
yudisial, berjanji mengawasi investigasi 
berbasis bukti yang sesuai dengan 
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wilayah masih menjadi persoalan yang 
perlu diatasi oleh Indonesia.

“Ini menjadi dasar Bank Indonesia 
untuk mengambil kebijakan. Kita akan 
melihat kondisi perekonomian secara 
lengkap dari secara agregat maupun 
setiap wilayah," kata Dody.

Menurutnya, saat perekonomian 
nasional telah tumbuh kembali ke level 
sebelum pandemi Covid-19, 
perekonomian beberapa daerah belum 
pulih karena bukan daerah pengekspor, 
daerah industri manufaktur, 

Secara granular dan mikro, mungkin ini 
tantangan yang harus kita lihat," kata 
Dody dalam diseminasi Laporan 
Nusantara serta Peluncuran Buku 
Manufaktur dan Pariwisata yang 
dipantau di Jakarta, Jumat (18/11).

"Saat kita bicara kondisi perekonomian 
secara makro,

ataupun penghasil jasa.

 kita melihat perekonomian masih relatif 
baik. 
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Ke depan BI juga akan terus melakukan 
pembauran kebijakan untuk menjaga 
pertumbuhan ekonomi, 

Adapun sebelumnya Bank Indonesia 
kembali menaikkan suku bunga acuan BI 
7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 
basis poin menjadi 5,25 persen yang 
diyakini menjadi salah satu kebijakan 
yang tepat untuk diambil.

Momentum pemulihan, khususnya di 
daerah, 

Untuk itu sejak 2016 Bank Indonesia 
merilis Laporan Nusantara yang 
merupakan hasil karya 46 kantor cabang 
BI untuk memetakan kondisi 
perekonomian daerah yang menjadi 
dasar pengambilan kebijakan BI.

juga menjadi dasar kita melihat suku 
bunga sebagai salah satu revolusi 
kebijakan kita," ucap Dody.

"Kenaikan suku bunga acuan menjadi 
kebijakan terakhir kita ambil, 

menahan laju inflasi, dan melakukan 
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Kandungan ini juga dapat membatasi 
perkembangan bakteri tahan antibiotik. 
Untuk menggunakannya, masukkan 
dua tetes minyak thyme pada air dan 
kumur-kumur menggunakannya.
9. Cuka Apel
Menggunakan cuka apel merupakan 
cara mudah untuk menghilangkan 
radang tenggorokan. 
Kandungan dari cuka apel ini mampu 
membantu mengobati masalah di 
tenggorokan serta membantu 

membunuh bakteri jahat. 
Cuka apel ini merupakan antibiotik alami 
yang muncul.

Vitamin D bisa membantu meningkatkan 
daya tahan tubuh.

dan tuna ini bisa memberikan 
perlindungan dari bakteri. Hal ini juga 
mencegah munculnya masalah 
pernapasan lebih lanjut.

10. Vitamin D

 Kandungan yang diperoleh dari keju, 
kuning telur, salmon, 

Diare adalah salah satu masalah 
pencernaan yang membuat seseorang 
sering buang air besar dengan kondisi 
tinja yang encer. 
Sebagian besar kasus diare 
disebabkan oleh bakteri, virus, atau 
parasit. 
Gangguan sistem pencernaan juga 
dapat menyebabkan diare kronis.
Namun, penyebab diare juga bisa 
berasal dari makanan yang Anda 
konsumsi. 
Ya, mengonsumsi makanan tertentu 
bisa memicu serangan diare.
Beberapa makanan memang sulit 
dicerna, dapat meningkatkan kadar air 
di usus, atau dapat mengiritasi lapisan 
sistem pencernaan. 

Dalam artikel kali ini, kami akan 
sampaikan apa saja makanan 
penyebab diare yang wajib Anda 
perhatikan.

Makanan penyebab diare yang pertama 
adalah gula dan pemanis buatan. 
Melansir dari laman Medical News 
Today, beberapa gula dan pemanis 
buatan dapat memiliki efek pencahar.

Satu sumber memperkirakan bahwa 

Fruktosa adalah komponen gula meja 
dan terjadi secara alami pada buah-
buahan. 

Semua faktor ini dapat menyebabkan 
atau memperburuk kondisi diare.

Tubuh hanya dapat mencerna fruktosa 
dalam jumlah tertentu pada satu waktu. 
Dan mengonsumsinya terlalu banyak 
dapat menyebabkan diare.

Gula dan pemanis buatan

Makanan Yang Bisa Timbulkan Diare

Tapi tubuh tidak menyerap alkohol gula ini 
dengan baik, 

sekitar 30-40% orang mengalami 
kesulitan menyerap fruktosa dalam jumlah 
yang signifikan. Beberapa contoh 
makanan tinggi fruktosa meliputi:

Makanan tinggi lemak
Makanan penyebab diare yang kedua, 
yaitu makanan tinggi lemak.
 Makanan yang mengandung banyak 
lemak dapat menyebabkan gangguan 
pencernaan. 

Makanan penyebab diare yang ketiga 
yakni makanan pedas. 
Makanan pedas yang mengandung cabai 
adalah penyebab lain dari diare.
Capsaicin adalah senyawa yang 
membuat cabai terasa pedas. 

Lemak makanan juga meningkatkan 
produksi empedu dan meningkatkan 
kadar air di usus kecil. 

Alkohol gula, termasuk sorbitol, mannitol, 
xylitol, dan erythritol, adalah pemanis 
umum. 

Kombinasi faktor-faktor ini dapat 
menyebabkan disfungsi pencernaan dan 
diare.

Ini adalah bahan kimia kuat yang dapat 

dan dapat menyebabkan diare pada 
beberapa orang, terutama jika dikonsumsi 
dalam jumlah banyak.

madu

Tubuh juga akan kesulitan memecah dan 
mengolah bahan makanan yang berlemak 
tinggi.

Makanan pedas

apel
anggur

mengiritasi lapisan lambung dan usus. 
Menghindari makanan tinggi capsaicin 
dapat membantu mengurangi gejala 
dan frekuensi diare.
Makanan cepat saji
Makanan penyebab diare yang 
keempat adalah makanan cepat saji. 
Makanan berlemak, berminyak, atau 
digoreng mengandung lemak jenuh 
dan lemak trans. 

Ini karena tubuh kesulitan memecah 
lemak tersebut.

Makanan ini dapat menyebabkan diare 
atau memperburuk gejalanya. 

Mereka cenderung melewati tubuh dan 
keluar dengan cepat.

kentang goreng

Makanan yang tinggi lemak jenuh 
meliputi:

Makanan dengan FODMAP tinggi sulit 
dicerna oleh sebagian orang dan dapat 

Makanan penyebab diare yang kelima, 
yaitu FODMAP. 

FODMAP

Oligosakarida yang dapat difermentasi, 
disakarida, monosakarida, dan poliol 
(FODMAPs) adalah kategori 
karbohidrat. 

ayam goreng

Makanan ini seringkali hanya 
mengandung sedikit nilai gizi, sehingga 
tubuh hanya memiliki sedikit ekstrak 
darinya. 

burger

menyebabkan diare.

Hal ini dapat menyebabkan diare.

bawang

Beberapa contoh lainnya termasuk:

Gluten

 Jika seseorang mencurigai bahwa gluten 
mungkin bertanggung jawab atas diare 
mereka, mereka harus menghubungi 
dokter untuk pengujian yang tepat 
sebelum memulai diet bebas gluten.

Sebuah studi tahun 2021 tentang pasien 
sindrom iritasi usus (IBS) dengan diare 
menemukan bahwa mengikuti diet 
rendah FODMAP dapat memperbaiki 
gejala diare dan meningkatkan kualitas 
hidup.

Makanan penyebab diare yang terakhir 
yakni gluten. Gluten adalah protein dalam 
gandum, rye, dan barley. Banyak orang 
mungkin tidak toleran terhadap gluten 
hingga tingkat yang berbeda-beda. 

kacang polong

Orang yang tidak memiliki penyakit celiac 
kemungkinan masih memiliki masalah 
dalam menoleransi gluten.

Makanan yang mengandung fruktosa, 
laktosa, dan gula alkohol juga termasuk 
FODMAP. 

bawang putih

artichoke

Orang dengan penyakit celiac memiliki 
reaksi parah terhadap gluten di mana 
sistem kekebalan tubuh mereka bereaksi 
memicu kerusakan pada usus kecil. 

Kubis dapat bervariasi warnanya, mulai 
dari hijau hingga merah dan ungu, 
kemudian bentuk daunnya halus atau 
berkerut. 

makan sayuran ini adalah awal yang 
baik untuk memulai.

Dengan kurang dari 20 kalori per 
setengah cangkir setelah dimasak, ini 

Sayuran ini dikemas dengan nutrisi 
sekaligus sangat rendah kalori. Jika 
Anda mencoba memperbaiki pola 
makan Anda, 

 Kubis termasuk dalam genus brassica, 
bersama dengan brokoli, kembang kol, 
dan kangkung. 

Manfaat Kubis Untuk Kesehatan

Beberapa penelitian juga telah dilakukan 
untuk menguji bagaimana manfaat kubis 
untuk kesehatan ini.
Dikutip dari laman Healthline, berikut 
adalah beberapa manfaat kubis untuk 
kesehatan.

Manfaat kubis yang pertama adalah untuk 
membantu menjaga peradangan 

Sama seperti konsumsi sayuran lainnya, 
asupan kubis dapat memberi Anda 
manfaat kesehatan. 

Membantu Menjaga Peradangan tetap 
Terkendali

adalah sajian sehat yang layak untuk 
dihidangkan.
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Kandungan ini juga dapat membatasi 
perkembangan bakteri tahan antibiotik. 
Untuk menggunakannya, masukkan 
dua tetes minyak thyme pada air dan 
kumur-kumur menggunakannya.
9. Cuka Apel
Menggunakan cuka apel merupakan 
cara mudah untuk menghilangkan 
radang tenggorokan. 
Kandungan dari cuka apel ini mampu 
membantu mengobati masalah di 
tenggorokan serta membantu 

membunuh bakteri jahat. 
Cuka apel ini merupakan antibiotik alami 
yang muncul.

Vitamin D bisa membantu meningkatkan 
daya tahan tubuh.

dan tuna ini bisa memberikan 
perlindungan dari bakteri. Hal ini juga 
mencegah munculnya masalah 
pernapasan lebih lanjut.

10. Vitamin D

 Kandungan yang diperoleh dari keju, 
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sering buang air besar dengan kondisi 
tinja yang encer. 
Sebagian besar kasus diare 
disebabkan oleh bakteri, virus, atau 
parasit. 
Gangguan sistem pencernaan juga 
dapat menyebabkan diare kronis.
Namun, penyebab diare juga bisa 
berasal dari makanan yang Anda 
konsumsi. 
Ya, mengonsumsi makanan tertentu 
bisa memicu serangan diare.
Beberapa makanan memang sulit 
dicerna, dapat meningkatkan kadar air 
di usus, atau dapat mengiritasi lapisan 
sistem pencernaan. 

Dalam artikel kali ini, kami akan 
sampaikan apa saja makanan 
penyebab diare yang wajib Anda 
perhatikan.

Makanan penyebab diare yang pertama 
adalah gula dan pemanis buatan. 
Melansir dari laman Medical News 
Today, beberapa gula dan pemanis 
buatan dapat memiliki efek pencahar.

Satu sumber memperkirakan bahwa 

Fruktosa adalah komponen gula meja 
dan terjadi secara alami pada buah-
buahan. 

Semua faktor ini dapat menyebabkan 
atau memperburuk kondisi diare.

Tubuh hanya dapat mencerna fruktosa 
dalam jumlah tertentu pada satu waktu. 
Dan mengonsumsinya terlalu banyak 
dapat menyebabkan diare.

Gula dan pemanis buatan

Makanan Yang Bisa Timbulkan Diare

Tapi tubuh tidak menyerap alkohol gula ini 
dengan baik, 

sekitar 30-40% orang mengalami 
kesulitan menyerap fruktosa dalam jumlah 
yang signifikan. Beberapa contoh 
makanan tinggi fruktosa meliputi:

Makanan tinggi lemak
Makanan penyebab diare yang kedua, 
yaitu makanan tinggi lemak.
 Makanan yang mengandung banyak 
lemak dapat menyebabkan gangguan 
pencernaan. 

Makanan penyebab diare yang ketiga 
yakni makanan pedas. 
Makanan pedas yang mengandung cabai 
adalah penyebab lain dari diare.
Capsaicin adalah senyawa yang 
membuat cabai terasa pedas. 

Lemak makanan juga meningkatkan 
produksi empedu dan meningkatkan 
kadar air di usus kecil. 

Alkohol gula, termasuk sorbitol, mannitol, 
xylitol, dan erythritol, adalah pemanis 
umum. 

Kombinasi faktor-faktor ini dapat 
menyebabkan disfungsi pencernaan dan 
diare.

Ini adalah bahan kimia kuat yang dapat 

dan dapat menyebabkan diare pada 
beberapa orang, terutama jika dikonsumsi 
dalam jumlah banyak.

madu

Tubuh juga akan kesulitan memecah dan 
mengolah bahan makanan yang berlemak 
tinggi.

Makanan pedas

apel
anggur

mengiritasi lapisan lambung dan usus. 
Menghindari makanan tinggi capsaicin 
dapat membantu mengurangi gejala 
dan frekuensi diare.
Makanan cepat saji
Makanan penyebab diare yang 
keempat adalah makanan cepat saji. 
Makanan berlemak, berminyak, atau 
digoreng mengandung lemak jenuh 
dan lemak trans. 

Ini karena tubuh kesulitan memecah 
lemak tersebut.

Makanan ini dapat menyebabkan diare 
atau memperburuk gejalanya. 

Mereka cenderung melewati tubuh dan 
keluar dengan cepat.

kentang goreng

Makanan yang tinggi lemak jenuh 
meliputi:

Makanan dengan FODMAP tinggi sulit 
dicerna oleh sebagian orang dan dapat 

Makanan penyebab diare yang kelima, 
yaitu FODMAP. 

FODMAP

Oligosakarida yang dapat difermentasi, 
disakarida, monosakarida, dan poliol 
(FODMAPs) adalah kategori 
karbohidrat. 

ayam goreng

Makanan ini seringkali hanya 
mengandung sedikit nilai gizi, sehingga 
tubuh hanya memiliki sedikit ekstrak 
darinya. 

burger

menyebabkan diare.

Hal ini dapat menyebabkan diare.

bawang

Beberapa contoh lainnya termasuk:

Gluten

 Jika seseorang mencurigai bahwa gluten 
mungkin bertanggung jawab atas diare 
mereka, mereka harus menghubungi 
dokter untuk pengujian yang tepat 
sebelum memulai diet bebas gluten.

Sebuah studi tahun 2021 tentang pasien 
sindrom iritasi usus (IBS) dengan diare 
menemukan bahwa mengikuti diet 
rendah FODMAP dapat memperbaiki 
gejala diare dan meningkatkan kualitas 
hidup.

Makanan penyebab diare yang terakhir 
yakni gluten. Gluten adalah protein dalam 
gandum, rye, dan barley. Banyak orang 
mungkin tidak toleran terhadap gluten 
hingga tingkat yang berbeda-beda. 

kacang polong

Orang yang tidak memiliki penyakit celiac 
kemungkinan masih memiliki masalah 
dalam menoleransi gluten.

Makanan yang mengandung fruktosa, 
laktosa, dan gula alkohol juga termasuk 
FODMAP. 

bawang putih

artichoke

Orang dengan penyakit celiac memiliki 
reaksi parah terhadap gluten di mana 
sistem kekebalan tubuh mereka bereaksi 
memicu kerusakan pada usus kecil. 

Kubis dapat bervariasi warnanya, mulai 
dari hijau hingga merah dan ungu, 
kemudian bentuk daunnya halus atau 
berkerut. 

makan sayuran ini adalah awal yang 
baik untuk memulai.

Dengan kurang dari 20 kalori per 
setengah cangkir setelah dimasak, ini 

Sayuran ini dikemas dengan nutrisi 
sekaligus sangat rendah kalori. Jika 
Anda mencoba memperbaiki pola 
makan Anda, 

 Kubis termasuk dalam genus brassica, 
bersama dengan brokoli, kembang kol, 
dan kangkung. 

Manfaat Kubis Untuk Kesehatan

Beberapa penelitian juga telah dilakukan 
untuk menguji bagaimana manfaat kubis 
untuk kesehatan ini.
Dikutip dari laman Healthline, berikut 
adalah beberapa manfaat kubis untuk 
kesehatan.

Manfaat kubis yang pertama adalah untuk 
membantu menjaga peradangan 

Sama seperti konsumsi sayuran lainnya, 
asupan kubis dapat memberi Anda 
manfaat kesehatan. 

Membantu Menjaga Peradangan tetap 
Terkendali

adalah sajian sehat yang layak untuk 
dihidangkan.
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terkendali. Peradangan bukan selalu 
hal yang buruk. Faktanya, tubuh Anda 
mengandalkan respons peradangan 
untuk melindungi diri dari infeksi atau 
mempercepat penyembuhan. 
Peradangan akut semacam ini adalah 
respons normal terhadap cedera atau 
infeksi.
Di sisi lain, peradangan kronis yang 
terjadi dalam jangka waktu lama 
dikaitkan dengan banyak penyakit, 
seperti penyakit jantung, artritis 
reumatoid, dan penyakit radang usus.
Sayuran cruciferous seperti kubis 
mengandung banyak antioksidan 
berbeda yang terbukti mengurangi 
peradangan kronis. 

Manfaat kubis yang kedua yaitu 
sebagai sumber vitamin C yang baik. 
Vitamin C, 

Penelitian juga telah menunjukkan 
bahwa mengonsumsi lebih banyak 
sayuran cruciferous dapat mengurangi 
penanda peradangan darah tertentu.

 Namun penelitian ini terbatas karena 
tidak dapat menentukan apakah 
penurunan risiko kanker paru 
disebabkan oleh vitamin C atau 
senyawa lain yang terdapat pada buah 
dan sayuran.

Sumber Vitamin C yang Baik

juga dikenal sebagai asam askorbat, 
adalah vitamin yang larut dalam air dan 
memiliki banyak peran penting dalam 
tubuh. 

Terlebih lagi, vitamin ini adalah 
antioksidan yang kuat. Vitamin C 
berfungsi untuk melindungi tubuh dari 
kerusakan akibat radikal bebas, yang 
telah dikaitkan dengan banyak penyakit 
kronis, seperti kanker.

Selain itu, vitamin C juga membantu 
tubuh menyerap zat besi non-heme, 
jenis zat besi yang ada dalam makanan 
nabati.

Dalam analisis dari 21 studi 
menemukan bahwa risiko kanker paru-
paru menurun sebesar 7% dalam 
setiap peningkatan asupan 100 mg 
vitamin C setiap hari.

Meskipun diperlukan lebih banyak 
penelitian untuk menentukan peran 
vitamin ini dalam pencegahan kanker, 
sudah pasti vitamin C memainkan 

Banyak penelitian telah menemukan 
hubungan antara makanan yang kaya 
akan pigmen ini dan penurunan risiko 
penyakit jantung.

Manfaat kubis yang ketiga yakni untuk 
membantu memperbaiki pencernaan. 
Jika Anda ingin meningkatkan kesehatan 
pencernaan, kubis yang kaya serat bisa 
menjadi makanan yang tepat. 

Terlebih lagi, ini juga kaya serat larut, 
yang telah terbukti meningkatkan jumlah 
bakteri menguntungkan di usus. Ini 
karena serat adalah sumber bahan bakar 
utama untuk spesies ramah seperti 
Bifidobacteria dan Lactobacilli.

Sayuran ini penuh dengan serat tidak 
larut yang ramah usus. 

Membantu Memperbaiki Pencernaan

Makan banyak kubis adalah cara terbaik 
untuk menjaga sistem pencernaan Anda 
tetap sehat.

Manfaat kubis yang keempat yakni untuk 
menjaga kesehatan jantung. Kubis merah 
mengandung senyawa kuat yang disebut 
antosianin. 

Analisis lain dari 13 studi observasi yang 
mencakup 344.488 orang memiliki 
temuan serupa. Ditemukan bahwa 
peningkatan asupan flavonoid sebanyak 
10 mg per hari dikaitkan dengan risiko 
penyakit jantung 5% lebih rendah.

Jaga Kesehatan Jantung

Meningkatkan asupan antosianin 
makanan juga telah terbukti mengurangi 
tekanan darah dan risiko penyakit arteri 
koroner.

Mereka memberi sayuran lezat ini warna 
ungu cerah. Antosianin adalah pigmen 
tumbuhan yang termasuk dalam keluarga 
flavonoid.

Menurunkan Tekanan Darah

Serat tidak larut membantu menjaga 
sistem pencernaan tetap sehat dengan 
mendorong pergerakan usus secara 
teratur.

Manfaat kubis yang kelima untuk 

Dalam sebuah penelitian yang 
melibatkan 93.600 wanita, para peneliti 
menemukan bahwa mereka yang 
mengonsumsi makanan kaya antosianin 
memiliki risiko serangan jantung yang 
jauh lebih rendah.

peran kunci dalam banyak fungsi penting 
dalam tubuh.

Dokter sering menyarankan pasien 
dengan tekanan darah tinggi untuk 
mengurangi asupan garam. 

turunkan tekanan darah. 
Tekanan darah tinggi mempengaruhi 
lebih dari satu miliar orang di seluruh 
dunia dan merupakan faktor risiko 
utama dari penyakit jantung dan stroke.

Namun, bukti terbaru menunjukkan 
bahwa meningkatkan diet kalium sama 
pentingnya untuk menurunkan tekanan 
darah.
Kubis merah adalah sumber kalium 
yang sangat baik, 

Manfaat kubis yang berikutnya adalah 
mampu untuk turunkan kolesterol. 
Kolesterol adalah zat lilin seperti lemak 
yang ditemukan di setiap sel dalam 
tubuh Anda. 
Beberapa orang berpikir semua 
kolesterol itu jahat, padahal ini juga 
penting untuk fungsi tubuh yang baik.

Membantu Menurunkan Kolesterol

Meski begitu, orang yang memiliki 
kolesterol tinggi juga cenderung 
memiliki peningkatan risiko penyakit 
jantung, terutama bila mereka memiliki 
kadar kolesterol LDL “jahat” yang tinggi.

yang menghasilkan 12% nilai harian 
dalam porsi 2 cangkir (178 gram). 
Makan lebih banyak kubis adalah cara 
yang baik untuk menurunkan tekanan 
darah tinggi dan membantu menjaganya 
dalam kisaran yang sehat.

Kubis mengandung dua zat yang telah 
terbukti menurunkan kadar kolesterol 

Mudah untuk Ditambahkan dalam Diet 
AndaSelain super sehat, kubis juga 
cukup enak. 

Selain mudah beradaptasi dengan 
banyak resep, kubis juga sangat 
terjangkau.

Vitamin K1 adalah nutrisi utama yang 
memainkan banyak peran penting dalam 
tubuh. Salah satu fungsi utamanya 
adalah bertindak sebagai kofaktor enzim 
yang bertanggung jawab untuk 
pembekuan darah.

Vitamin K2 (menaquinone): Ditemukan 
dalam sumber hewani

Kubis dapat dimasak dan ditambahkan 
ke berbagai macam hidangan seperti 
salad, sup, semur, dan selada dari kubis. 
Sayuran serbaguna ini bahkan bisa 
difermentasi dan dibuat menjadi 
sauerkraut. 

Sumber Vitamin K yang Sangat Baik
Vitamin K adalah kumpulan vitamin yang 
larut dalam lemak dan memainkan 
banyak peran penting dalam tubuh. 
Vitamin ini dibagi menjadi dua kelompok 
utama, yaitu:
Vitamin K1 (phylloquinone): Ditemukan 
terutama di sumber tanaman.

LDL yang tidak sehat, yaitu serat larut 
dan senyawa tumbuhan yang disebut 
pitosterol.

Kubis adalah sumber vitamin K1 yang 
luar biasa, di mana sayuran ini akan 
memberikan 85% dari jumlah harian 
yang direkomendasikan dalam satu 
cangkir (89 gram).

Anies mengatakan kedatangannya ke 

Dua hari berturut-turut, Wali Kota Solo 
Gibran Rakabuming Raka menjadi 
pusat perhatian. 
Bukan karena aksinya yang merespons 
keluhan warga, namun karena sosok 
yang bersamanya.

Keduanya sarapan bareng di Resto 
Andrawino, Novotel Hotel, Solo.

Pada Selasa (15/11), Gibran 
kedatangan Anies Baswedan, mantan 
Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon 
presiden yang diusung Partai Nasional 
Demokrat (NasDem). 

Antara Gibran, Ganjar Dan Anies

Anies memuji Gibran dalam memimpin 
Kota Solo. 

"Alhamdulillah pagi ini bisa berada di 
Solo. 

Solo untuk menghadiri puncak Haul 
Habib Ali bin Muhammad Al Habsy di 
Masjid Ar Riyadh, Pasar Kliwon. 
Sedangkan pertemuannya dengan 
Gibran hanya sekedar silaturahmi biasa.

Nanti rencana menghadiri haul. Senang 
sekali bisa bersilaturahmi dengan Pak 
Wali Kota," ujar Anies.

Menurutnya Solo kini semakin rapi, 
bersih dan tertib. 
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terkendali. Peradangan bukan selalu 
hal yang buruk. Faktanya, tubuh Anda 
mengandalkan respons peradangan 
untuk melindungi diri dari infeksi atau 
mempercepat penyembuhan. 
Peradangan akut semacam ini adalah 
respons normal terhadap cedera atau 
infeksi.
Di sisi lain, peradangan kronis yang 
terjadi dalam jangka waktu lama 
dikaitkan dengan banyak penyakit, 
seperti penyakit jantung, artritis 
reumatoid, dan penyakit radang usus.
Sayuran cruciferous seperti kubis 
mengandung banyak antioksidan 
berbeda yang terbukti mengurangi 
peradangan kronis. 

Manfaat kubis yang kedua yaitu 
sebagai sumber vitamin C yang baik. 
Vitamin C, 

Penelitian juga telah menunjukkan 
bahwa mengonsumsi lebih banyak 
sayuran cruciferous dapat mengurangi 
penanda peradangan darah tertentu.

 Namun penelitian ini terbatas karena 
tidak dapat menentukan apakah 
penurunan risiko kanker paru 
disebabkan oleh vitamin C atau 
senyawa lain yang terdapat pada buah 
dan sayuran.

Sumber Vitamin C yang Baik

juga dikenal sebagai asam askorbat, 
adalah vitamin yang larut dalam air dan 
memiliki banyak peran penting dalam 
tubuh. 

Terlebih lagi, vitamin ini adalah 
antioksidan yang kuat. Vitamin C 
berfungsi untuk melindungi tubuh dari 
kerusakan akibat radikal bebas, yang 
telah dikaitkan dengan banyak penyakit 
kronis, seperti kanker.

Selain itu, vitamin C juga membantu 
tubuh menyerap zat besi non-heme, 
jenis zat besi yang ada dalam makanan 
nabati.

Dalam analisis dari 21 studi 
menemukan bahwa risiko kanker paru-
paru menurun sebesar 7% dalam 
setiap peningkatan asupan 100 mg 
vitamin C setiap hari.

Meskipun diperlukan lebih banyak 
penelitian untuk menentukan peran 
vitamin ini dalam pencegahan kanker, 
sudah pasti vitamin C memainkan 

Banyak penelitian telah menemukan 
hubungan antara makanan yang kaya 
akan pigmen ini dan penurunan risiko 
penyakit jantung.

Manfaat kubis yang ketiga yakni untuk 
membantu memperbaiki pencernaan. 
Jika Anda ingin meningkatkan kesehatan 
pencernaan, kubis yang kaya serat bisa 
menjadi makanan yang tepat. 

Terlebih lagi, ini juga kaya serat larut, 
yang telah terbukti meningkatkan jumlah 
bakteri menguntungkan di usus. Ini 
karena serat adalah sumber bahan bakar 
utama untuk spesies ramah seperti 
Bifidobacteria dan Lactobacilli.

Sayuran ini penuh dengan serat tidak 
larut yang ramah usus. 

Membantu Memperbaiki Pencernaan

Makan banyak kubis adalah cara terbaik 
untuk menjaga sistem pencernaan Anda 
tetap sehat.

Manfaat kubis yang keempat yakni untuk 
menjaga kesehatan jantung. Kubis merah 
mengandung senyawa kuat yang disebut 
antosianin. 

Analisis lain dari 13 studi observasi yang 
mencakup 344.488 orang memiliki 
temuan serupa. Ditemukan bahwa 
peningkatan asupan flavonoid sebanyak 
10 mg per hari dikaitkan dengan risiko 
penyakit jantung 5% lebih rendah.

Jaga Kesehatan Jantung

Meningkatkan asupan antosianin 
makanan juga telah terbukti mengurangi 
tekanan darah dan risiko penyakit arteri 
koroner.

Mereka memberi sayuran lezat ini warna 
ungu cerah. Antosianin adalah pigmen 
tumbuhan yang termasuk dalam keluarga 
flavonoid.

Menurunkan Tekanan Darah

Serat tidak larut membantu menjaga 
sistem pencernaan tetap sehat dengan 
mendorong pergerakan usus secara 
teratur.

Manfaat kubis yang kelima untuk 

Dalam sebuah penelitian yang 
melibatkan 93.600 wanita, para peneliti 
menemukan bahwa mereka yang 
mengonsumsi makanan kaya antosianin 
memiliki risiko serangan jantung yang 
jauh lebih rendah.

peran kunci dalam banyak fungsi penting 
dalam tubuh.

Dokter sering menyarankan pasien 
dengan tekanan darah tinggi untuk 
mengurangi asupan garam. 

turunkan tekanan darah. 
Tekanan darah tinggi mempengaruhi 
lebih dari satu miliar orang di seluruh 
dunia dan merupakan faktor risiko 
utama dari penyakit jantung dan stroke.

Namun, bukti terbaru menunjukkan 
bahwa meningkatkan diet kalium sama 
pentingnya untuk menurunkan tekanan 
darah.
Kubis merah adalah sumber kalium 
yang sangat baik, 

Manfaat kubis yang berikutnya adalah 
mampu untuk turunkan kolesterol. 
Kolesterol adalah zat lilin seperti lemak 
yang ditemukan di setiap sel dalam 
tubuh Anda. 
Beberapa orang berpikir semua 
kolesterol itu jahat, padahal ini juga 
penting untuk fungsi tubuh yang baik.

Membantu Menurunkan Kolesterol

Meski begitu, orang yang memiliki 
kolesterol tinggi juga cenderung 
memiliki peningkatan risiko penyakit 
jantung, terutama bila mereka memiliki 
kadar kolesterol LDL “jahat” yang tinggi.

yang menghasilkan 12% nilai harian 
dalam porsi 2 cangkir (178 gram). 
Makan lebih banyak kubis adalah cara 
yang baik untuk menurunkan tekanan 
darah tinggi dan membantu menjaganya 
dalam kisaran yang sehat.

Kubis mengandung dua zat yang telah 
terbukti menurunkan kadar kolesterol 

Mudah untuk Ditambahkan dalam Diet 
AndaSelain super sehat, kubis juga 
cukup enak. 

Selain mudah beradaptasi dengan 
banyak resep, kubis juga sangat 
terjangkau.

Vitamin K1 adalah nutrisi utama yang 
memainkan banyak peran penting dalam 
tubuh. Salah satu fungsi utamanya 
adalah bertindak sebagai kofaktor enzim 
yang bertanggung jawab untuk 
pembekuan darah.

Vitamin K2 (menaquinone): Ditemukan 
dalam sumber hewani

Kubis dapat dimasak dan ditambahkan 
ke berbagai macam hidangan seperti 
salad, sup, semur, dan selada dari kubis. 
Sayuran serbaguna ini bahkan bisa 
difermentasi dan dibuat menjadi 
sauerkraut. 

Sumber Vitamin K yang Sangat Baik
Vitamin K adalah kumpulan vitamin yang 
larut dalam lemak dan memainkan 
banyak peran penting dalam tubuh. 
Vitamin ini dibagi menjadi dua kelompok 
utama, yaitu:
Vitamin K1 (phylloquinone): Ditemukan 
terutama di sumber tanaman.

LDL yang tidak sehat, yaitu serat larut 
dan senyawa tumbuhan yang disebut 
pitosterol.

Kubis adalah sumber vitamin K1 yang 
luar biasa, di mana sayuran ini akan 
memberikan 85% dari jumlah harian 
yang direkomendasikan dalam satu 
cangkir (89 gram).

Anies mengatakan kedatangannya ke 

Dua hari berturut-turut, Wali Kota Solo 
Gibran Rakabuming Raka menjadi 
pusat perhatian. 
Bukan karena aksinya yang merespons 
keluhan warga, namun karena sosok 
yang bersamanya.

Keduanya sarapan bareng di Resto 
Andrawino, Novotel Hotel, Solo.

Pada Selasa (15/11), Gibran 
kedatangan Anies Baswedan, mantan 
Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon 
presiden yang diusung Partai Nasional 
Demokrat (NasDem). 

Antara Gibran, Ganjar Dan Anies

Anies memuji Gibran dalam memimpin 
Kota Solo. 

"Alhamdulillah pagi ini bisa berada di 
Solo. 

Solo untuk menghadiri puncak Haul 
Habib Ali bin Muhammad Al Habsy di 
Masjid Ar Riyadh, Pasar Kliwon. 
Sedangkan pertemuannya dengan 
Gibran hanya sekedar silaturahmi biasa.

Nanti rencana menghadiri haul. Senang 
sekali bisa bersilaturahmi dengan Pak 
Wali Kota," ujar Anies.

Menurutnya Solo kini semakin rapi, 
bersih dan tertib. 
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Enggak ada yang khusus, silaturahmi 
aja,' katanya.

Ia juga mendoakan Gibran agar 
dilancarkan dalam menjalankan roda 
pemerintahan.

"Kita juga ngobrol tentang kendaraan 
umum yang mudah mudahan 
bermanfaat," katanya.

Sementara Gibran mengaku 
pembicaraan hanya seputar 
transportasi umum dan permasalahan 
problem kota lainnya.

Meski di Jakarta ia menjabat gubernur, 
namun tetap sebuah kota dengan skala 
besar.

Terkait masalah transportasi umum, 
Gibran tak memungkiri, jika saat ini 
Jakarta masih menjadi acuan untuk 
kota lainnya.

Gibran membantah pertemuan tersebut 
sebagai ajang kepentingan Anies 
menuju Pilpres 2024. 
Menurutnya pertemuan dengan Anies 
hanya sekadar silaturahmi.

"Saya selalu mendoakan semoga Mas 
Gibran selalu sehat, dimudahkan dalam 
menjalankan amanah ini. 

Respons Anies soal Pilpres 2024

Ia juga mendoakan ke depan Solo lebih 
maju dan berkembang.

Saat disinggung terkait Pilpres 2024, 
Anies enggan menanggapi. Saat ini, 
lanjut dia, 

Jawaban Gibran

"Enggak ada (pembicaraan politik). 
Ngobrol biasa sambil sarapan," 
katanya.

Anies mengakui ada saling sharing 
pengalaman tentang pengelolaan kota. 
Karena dirinya pernah bertugas 
mengelola sebuah kota. 

acaranya fokus untuk silaturahmi dan 
menghadiri Haul Habib Ali bin 
Muhammad Al Habsy.

"Contohnya dari Jogja ke Solo atau 
sebaliknya kan banyak yang naik KRL. 
Nanti kita massifkan lagi," ujarnya.

"Tadi kita ngobrol santai saja ya Mas 
Gibran, sambil sarapan. 

Seneng sekali tadi bisa menyambut 
beliau sarapan bersama dan ngobrol 
leluasa," katanya.

Saat ditanyakan apakah pertemuan 
dengan Anies bisa membuka peluang 

Makan Bareng Ganjar

Gibran ingin kondisi di Solo adem 
menjelang pemilu 2024. "Kene ki 
pinginya adem-adem wae, yang lain do 
panas. 

Gibran mengunggah foto kebersamaan 
dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo.

Kene (saya) tujuane silaturahmi, 
pengajian. 

"Semua tamu VVIP kan saya yang 
berkewajiban menyambut. Isih dibahas 
meneh to," katanya.

untuk maju pilkada DKI Jakarta, Gibran 
mempersilakan masyarakat berspekulasi.

Gibran menyampaikan, siapa saja yang 
mengajak bertemu, akan diberikan 
kesempatan. "Kita janjian, masak enggak 
boleh," tegasnya.

Jik dibahas meneh (masih dibahas lagi)," 
tukasnya.

Nek pingin panas lihat kebakaran itu lho 
lho, panas," pungkasnya.

Sehari berselang setelah pertemuan 
dengan Anies, 

Belum diketahui kapan foto tersebut 
diambil, termasuk hari saat Gibran dan 
Ganjar makan bersama.
Reaksi PDIP

Dalam unggahannya di media sosial 
Twitter, 
Gibran mengatakan, lebih enak makan di 
warung sederhana.

Putra sulung Presiden Jokowi 
menegaskan bahwa dia berkewajiban 
menyambut semua tamu VVIP yang 
datang ke Solo, 
termasuk Anies Baswedan yang pernah 
menjabat kepala daerah.

"Silakan berspekulasi. 

“Memang lebih enak makan di warung 
sederhana seperti ini," tulis Gibran, 
dikutip Rabu (16/11).

Merespons pertemuan tersebut, Ketua 
DPP PDIP Said Abdullah menuding Anies 
berencana memecah belah partai 
berlambang kepala panteng tersebut. 
Anies yang tidak punya partai, dinilai 
sedang mendekati Gibran yang 
merupakan kader PDIP. Said 
mengatakan, 
ada upaya menjauhkan Gibran dengan 
partai.
"Anies yang mau jaukan Gibran, Anies 

enggak punya partai. Gibran kader PDI 
Perjuangan. Itulah tricky politik Anies 
saja untuk mecah belah PDI 
Perjuangan," ujar Said di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 
(15/11).

Menanggapi tudingan dari PDI 
Perjuangan itu, Anies menggelengkan 
kepala. Anies enggan lebih rinci 
memberikan tanggapannya.
"Ndak ada tanggapan," kata Anies di 
Yogyakarta, Rabu (16/11).

Sejumlah pertanyaan penting masih 
belum terjawab tentang insiden rudal 
yang mendarat di Polandia hingga 
menewaskan dua warga sipil kemarin. 
Peristiwa itu kian memperpanas konflik 
yang terjadi antara Rusia dengan 
Ukraina saat ini.

 tapi analisisnya membutuhkan waktu.

Insiden itu tampaknya tidak disengaja.

Pertanyaan terbesar adalah siapa yang 
menembakkan rudal itu.
Peristiwa serangan rudal itu terjadi 
seiring Rusia melancarkan serangkaian 
serangan rudal ke Ukraina. 
Namun Moskow membantah telah 
melepaskan rudal ke Polandia.
Dari mana rudal itu berasal?
Ukraina Luncurkan Rudal ke Polandia, 
Pemimpin NATO Salahkan Rusia
Jawabannya belum jelas. Tapi 
kemungkinan paling besar rudal itu 
bukan ditembakkan dari posisi tentara 
Rusia.
Dalam penyelidikan soal ini, informasi 
seperti data radar, nomor seri amunisi 
dan petunjuk lain dari lokasi jatuhnya 
rudal bisa memberikan kesimpulan,

Dilansir dari laman CNN, Rabu (16/11), 
Presiden Amerika Serikat Joe Biden 
kemarin mengatakan "kecil 
kemungkinan" rudal yang menewaskan 
dua warga sipil di negara sekutu NATO 
itu berasal dari Rusia.
Presiden Polandia Andrzej Duda juga 
menuturkan rudal itu kemungkinan 
ditembakkan oleh pasukan Ukraina 
untuk membendung rangkaian 
serangan rudal Rusia.

“Tidak ada tanda-tanda ini adalah 
serangan yang disengaja ke Polandia. 
Kemungkinan besar itu adalah rudal 
buatan Rusia S-300," kata Duda dalam 
cuitannya di Twitter kemarin. Dia 

Insiden Jatuhnya Rudal Rusia di Polandia

Dua pejabat As itu mengatakan kepada 
CNN, rudal itu asalnya dari Ukraina meski 
buatan Rusia.

Sejumlah varian anyarnya dibuat untuk 
menghantam rudal balistik juga.
Rudal itu sepenuhnya otomatis meski ada 
mekanisme untuk membuatnya bisa 
dioperasikan secara manual. 

Sistem rudal dan varian terbarunya ini 
dipakai oleh Rusia dan Ukraina juga 
sejumlah negara Eropa lainnya seperti 
Belarusia, Bulgaria, dan Yunani.

Baik pasukan Rusia dan Ukraina masing-
masing memakai amunisi buatan Rusia 
dalam konflik yang sudah berlangsung 
selama sembilan bulan ini, 

apa yang mendarat di polandia itu rev2

Tipe rudal apa yang mendarat di Polandia 
itu?

CNN tidak bisa memastikan rudal tipe 
apa yang mendarat di Polandia itu. 

termasuk rudal S-300 yang dikerahkan 
Kiev sebagai bagian dari pertahanan 
udara. Senjata tua ini berasal dari masa 
ketika Rusia dan Ukraina masih jadi 
bagian dari Uni Soviet.
Rudal yang diperkenalkan pada 1979 di 
masa Perang Dingin itu dibuat untuk 
melumpuhkan serangan rudal musuh 
yang menyasar infrastruktur atau markas 
militer. 

Daya jangkau rudal itu bergantung pada 
sistem apa yang dipakai, tapi rudal 
standar 48N6 bisa menghantam target 
yang berjarak lima sampai 150 kilometer.

Komentar Duda ini sejalan dengan 
keterangan dua pejabat AS yang 
menyelidiki kasus ini. 

kemudian mengatakan dalam jumpa pers, 
sangat mungkin insiden itu adalah rudal 
pertahanan udara Ukraina yang jatuh di 
wilayah Polandia untuk mencegat rudal 
yang datang dari pasukan Rusia.
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Enggak ada yang khusus, silaturahmi 
aja,' katanya.

Ia juga mendoakan Gibran agar 
dilancarkan dalam menjalankan roda 
pemerintahan.

"Kita juga ngobrol tentang kendaraan 
umum yang mudah mudahan 
bermanfaat," katanya.

Sementara Gibran mengaku 
pembicaraan hanya seputar 
transportasi umum dan permasalahan 
problem kota lainnya.

Meski di Jakarta ia menjabat gubernur, 
namun tetap sebuah kota dengan skala 
besar.

Terkait masalah transportasi umum, 
Gibran tak memungkiri, jika saat ini 
Jakarta masih menjadi acuan untuk 
kota lainnya.

Gibran membantah pertemuan tersebut 
sebagai ajang kepentingan Anies 
menuju Pilpres 2024. 
Menurutnya pertemuan dengan Anies 
hanya sekadar silaturahmi.

"Saya selalu mendoakan semoga Mas 
Gibran selalu sehat, dimudahkan dalam 
menjalankan amanah ini. 

Respons Anies soal Pilpres 2024

Ia juga mendoakan ke depan Solo lebih 
maju dan berkembang.

Saat disinggung terkait Pilpres 2024, 
Anies enggan menanggapi. Saat ini, 
lanjut dia, 

Jawaban Gibran

"Enggak ada (pembicaraan politik). 
Ngobrol biasa sambil sarapan," 
katanya.

Anies mengakui ada saling sharing 
pengalaman tentang pengelolaan kota. 
Karena dirinya pernah bertugas 
mengelola sebuah kota. 

acaranya fokus untuk silaturahmi dan 
menghadiri Haul Habib Ali bin 
Muhammad Al Habsy.

"Contohnya dari Jogja ke Solo atau 
sebaliknya kan banyak yang naik KRL. 
Nanti kita massifkan lagi," ujarnya.

"Tadi kita ngobrol santai saja ya Mas 
Gibran, sambil sarapan. 

Seneng sekali tadi bisa menyambut 
beliau sarapan bersama dan ngobrol 
leluasa," katanya.

Saat ditanyakan apakah pertemuan 
dengan Anies bisa membuka peluang 

Makan Bareng Ganjar

Gibran ingin kondisi di Solo adem 
menjelang pemilu 2024. "Kene ki 
pinginya adem-adem wae, yang lain do 
panas. 

Gibran mengunggah foto kebersamaan 
dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo.

Kene (saya) tujuane silaturahmi, 
pengajian. 

"Semua tamu VVIP kan saya yang 
berkewajiban menyambut. Isih dibahas 
meneh to," katanya.

untuk maju pilkada DKI Jakarta, Gibran 
mempersilakan masyarakat berspekulasi.

Gibran menyampaikan, siapa saja yang 
mengajak bertemu, akan diberikan 
kesempatan. "Kita janjian, masak enggak 
boleh," tegasnya.

Jik dibahas meneh (masih dibahas lagi)," 
tukasnya.

Nek pingin panas lihat kebakaran itu lho 
lho, panas," pungkasnya.

Sehari berselang setelah pertemuan 
dengan Anies, 

Belum diketahui kapan foto tersebut 
diambil, termasuk hari saat Gibran dan 
Ganjar makan bersama.
Reaksi PDIP

Dalam unggahannya di media sosial 
Twitter, 
Gibran mengatakan, lebih enak makan di 
warung sederhana.

Putra sulung Presiden Jokowi 
menegaskan bahwa dia berkewajiban 
menyambut semua tamu VVIP yang 
datang ke Solo, 
termasuk Anies Baswedan yang pernah 
menjabat kepala daerah.

"Silakan berspekulasi. 

“Memang lebih enak makan di warung 
sederhana seperti ini," tulis Gibran, 
dikutip Rabu (16/11).

Merespons pertemuan tersebut, Ketua 
DPP PDIP Said Abdullah menuding Anies 
berencana memecah belah partai 
berlambang kepala panteng tersebut. 
Anies yang tidak punya partai, dinilai 
sedang mendekati Gibran yang 
merupakan kader PDIP. Said 
mengatakan, 
ada upaya menjauhkan Gibran dengan 
partai.
"Anies yang mau jaukan Gibran, Anies 

enggak punya partai. Gibran kader PDI 
Perjuangan. Itulah tricky politik Anies 
saja untuk mecah belah PDI 
Perjuangan," ujar Said di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 
(15/11).

Menanggapi tudingan dari PDI 
Perjuangan itu, Anies menggelengkan 
kepala. Anies enggan lebih rinci 
memberikan tanggapannya.
"Ndak ada tanggapan," kata Anies di 
Yogyakarta, Rabu (16/11).

Sejumlah pertanyaan penting masih 
belum terjawab tentang insiden rudal 
yang mendarat di Polandia hingga 
menewaskan dua warga sipil kemarin. 
Peristiwa itu kian memperpanas konflik 
yang terjadi antara Rusia dengan 
Ukraina saat ini.

 tapi analisisnya membutuhkan waktu.

Insiden itu tampaknya tidak disengaja.

Pertanyaan terbesar adalah siapa yang 
menembakkan rudal itu.
Peristiwa serangan rudal itu terjadi 
seiring Rusia melancarkan serangkaian 
serangan rudal ke Ukraina. 
Namun Moskow membantah telah 
melepaskan rudal ke Polandia.
Dari mana rudal itu berasal?
Ukraina Luncurkan Rudal ke Polandia, 
Pemimpin NATO Salahkan Rusia
Jawabannya belum jelas. Tapi 
kemungkinan paling besar rudal itu 
bukan ditembakkan dari posisi tentara 
Rusia.
Dalam penyelidikan soal ini, informasi 
seperti data radar, nomor seri amunisi 
dan petunjuk lain dari lokasi jatuhnya 
rudal bisa memberikan kesimpulan,

Dilansir dari laman CNN, Rabu (16/11), 
Presiden Amerika Serikat Joe Biden 
kemarin mengatakan "kecil 
kemungkinan" rudal yang menewaskan 
dua warga sipil di negara sekutu NATO 
itu berasal dari Rusia.
Presiden Polandia Andrzej Duda juga 
menuturkan rudal itu kemungkinan 
ditembakkan oleh pasukan Ukraina 
untuk membendung rangkaian 
serangan rudal Rusia.

“Tidak ada tanda-tanda ini adalah 
serangan yang disengaja ke Polandia. 
Kemungkinan besar itu adalah rudal 
buatan Rusia S-300," kata Duda dalam 
cuitannya di Twitter kemarin. Dia 

Insiden Jatuhnya Rudal Rusia di Polandia

Dua pejabat As itu mengatakan kepada 
CNN, rudal itu asalnya dari Ukraina meski 
buatan Rusia.

Sejumlah varian anyarnya dibuat untuk 
menghantam rudal balistik juga.
Rudal itu sepenuhnya otomatis meski ada 
mekanisme untuk membuatnya bisa 
dioperasikan secara manual. 

Sistem rudal dan varian terbarunya ini 
dipakai oleh Rusia dan Ukraina juga 
sejumlah negara Eropa lainnya seperti 
Belarusia, Bulgaria, dan Yunani.

Baik pasukan Rusia dan Ukraina masing-
masing memakai amunisi buatan Rusia 
dalam konflik yang sudah berlangsung 
selama sembilan bulan ini, 

apa yang mendarat di polandia itu rev2

Tipe rudal apa yang mendarat di Polandia 
itu?

CNN tidak bisa memastikan rudal tipe 
apa yang mendarat di Polandia itu. 

termasuk rudal S-300 yang dikerahkan 
Kiev sebagai bagian dari pertahanan 
udara. Senjata tua ini berasal dari masa 
ketika Rusia dan Ukraina masih jadi 
bagian dari Uni Soviet.
Rudal yang diperkenalkan pada 1979 di 
masa Perang Dingin itu dibuat untuk 
melumpuhkan serangan rudal musuh 
yang menyasar infrastruktur atau markas 
militer. 

Daya jangkau rudal itu bergantung pada 
sistem apa yang dipakai, tapi rudal 
standar 48N6 bisa menghantam target 
yang berjarak lima sampai 150 kilometer.

Komentar Duda ini sejalan dengan 
keterangan dua pejabat AS yang 
menyelidiki kasus ini. 

kemudian mengatakan dalam jumpa pers, 
sangat mungkin insiden itu adalah rudal 
pertahanan udara Ukraina yang jatuh di 
wilayah Polandia untuk mencegat rudal 
yang datang dari pasukan Rusia.
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TELAH MENIPUDalam operasi militernya di Ukraina, 
Rusia menggunakan sistem S-300 
untuk menghantam target di darat. 

Sengaja atau tidak sengaja?

Versi lebih baru dari rudal S-300 
disebut-sebut setara dengan sistem 
rudal Patriot buatan AS.

Pernyataan dari pihak Polandia tidak 

Di saat yang sama Ukraina juga 
memakai sistem yang sama untuk 
pertahanan udara. Jika Rusia sengaja menyerang Polandia 

maka itu bisa memicu aliansi 30 negara 
NATO terlibat dalam konflik ini.

Polandia dan NATO juga menyebut 
kejadian itu dengan "insiden tragis", 
bukan serangan sengaja dari Rusia.

menyebut serangan itu sebagai aksi 
sengaja menyasar sebuah target, 
kesalahan teknis atau rudal itu jatuh 
karena dihantam rudal dari pertahanan 
Ukraina.

 Partai Republik memenangi mayoritas 
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 
Amerika Serikat pada pemilu sela AS, 
Rabu, 16 November 2022. 

Kemenangan itu datang setelah 
menunggu lebih dari sepekan 
penghitungan suara. 

Dengan kemenangan itu, 
Partai Republik memiliki kekuatan untuk 
mengendalikan agenda Presiden Joe 
Biden serta meluncurkan penyelidikan 
yang berpotensi merusak politik 
terhadap pemerintahan dan 
keluarganya.

Partai Republik telah memenangi 218 
kursi yang mereka butuhkan untuk 
mengendalikan DPR. 
Kemenangan di distrik Kongres ke-27 
California membuat partai tersebut 
melewati perolehan suara yang 
dibutuhkan untuk menguasai DPR.

Partai Republik menyiapkan panggung 
selama dua tahun pemerintahan yang 
terpecah karena Partai Demokrat 
memegang kendali Senat.

"Orang Amerika siap untuk arah baru, 
dan Republikan di DPR siap 
mewujudkannya," kata McCarthy di 
Twitter.

Pemimpin Partai Republik di DPR, 
Kevin McCarthy, 
memiliki tantangan besar karena dia 
akan membutuhkan kaukusnya yang 
bergolak untuk mempertahankan suara 
kritis, termasuk mendanai pemerintah 
dan militer pada saat mantan Presiden 
Donald Trump kembali mencalonkan diri 
menjadi presiden pada pemilu 2024.

Partai Republik Kuasai DPR Amerika

Partai Republik dapat berusaha untuk 
menghentikan bantuan militer dan 
ekonomi Amerika ke Ukraina saat 
berperang melawan pasukan Rusia.

Meskipun "gelombang merah" 

serta pemilihan gubernur masing-masing, 
dan Blake Masters dalam kontes Senat 
Arizona.

"Rakyat Amerika ingin kami 
menyelesaikan sesuatu untuk mereka," 
kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Demokrat telah didukung oleh penolakan 
pemilih terhadap serangkaian kandidat 
Republik sayap kanan, kebanyakan dari 
mereka adalah sekutu Trump, 

Sebagai pembalasan atas dua upaya 
pemakzulan oleh Demokrat terhadap 
Trump, 

Di kancah internasional, 

yang diharapkan dari Republikan di DPR 
tidak tercapai, kaum konservatif tetap 
berpegang pada agenda mereka.

Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan 
dalam sebuah pernyataan bahwa 
Demokrat akan terus memainkan peran 
utama dalam mendukung agenda Biden.

mereka bersiap untuk menyelidiki Biden, 
pejabat pemerintahannya, 

Kekalahan itu menghilangkan sebagian 
kekuatan Biden di Washington, tetapi 
pada hari Rabu dia memberi selamat 
kepada McCarthy dan mengatakan akan 
bekerja keras untuk mencapai hasil.

termasuk Mehmet Oz dan Doug 
Mastriano di Senat Pennsylvania, 

dan urusan bisnis masa lalu putra Biden, 
Hunter, 
dengan China dan negara lain.

 DPR menggelar Rapat Paripurna Ke-
10 Masa Persidangan II Tahun 2022-
2023. 

"Berdasarkan amanat uu tersebut, 
khususnya pasal 76 ayat 2 pemerintah 
dan DPR dapat melakukan pemekaran 

Sementara itu, laporan pembahasan 
RUU Papua Barat Daya disampaikan 
anggota Komisi II Guspardi Gaus. Dia 
menyampaikan pembahasan RUU 
Papua Barat Daya merupakan amanat 
Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) 
Papua.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR 
yang mengikuti rapat paripurna di 
Kompleks Parlemen.

Salah satu agendanya yaitu 
pengesahan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Pembentukan Papua 
Barat Daya menjadi UU.
"Apakah RUU Pembentukan Papua 
Barat Daya dapat disetujui dan 
disahkan menjadi UU," kata Ketua DPR 
Puan Maharani di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Kamis, 17 November 
2022.

RUU Papua Barat Daya Sah Jadi UU

Serta, percepatan peningkatan 
pelayanan publik, dan kesejahteraan 
masyarakat.

daerah provinsi dan kabupaten/kota 
menjadi daerah otonom," kata Guspardi.

"Dan mengangkat harkat dan martabat 
orang asli Papua," ungkap dia.

"Dan perkembangan pada masa yang 
akan datang," ujar dia.

Yakni, Papua, Papua Barat, Papua 
Selatan, Papua Tengah, Papua 
Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Di antaranya, hukum, administrasi 
hukum, kesatuan sosial dan budaya, 
kesiapan sumber daya manusia (SDM), 
infrastruktur dasar, serta kemampuan 
ekonomi

Dengan disahkannya RUU Papua Barat 
Daya, jumlah provinsi di Bumi 
Cenderawasih itu menjadi enam.

 Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) 
itu menyampaikan tujuan pemekaran 
wilayah di Papua untuk mempercepat 
mempercepat pemerataan 
pembangunan. 

Upaya tersebut tentunya memperhatikan 
sejumlah aspek. 

Pada Januari 2012, 
pengadilan tingkat pertama di Istanbul 
menjatuhkan hukuman 1.075 tahun 
penjara untuk Harun Yahya. Namun, 
vonis itu digugurkan pada tingkat 

Vonis itu merupakan hasil pengadilan 
lanjutan terhadap pendakwah 
kontroversial yang kerap dikelilingi 
cewek-cewek seksi tersebut.

Pengadilan Turki menjatuhkan hukuman 
8.658 tahun penjara kepada Aknan 
Oktar alias Harun Yahya yang didakwa 
melakukan pelecehan seksual dan 
spionase.

Kepolisian Istanbul menangkap Harun 
Yahya pada Juli 2018. 
Sangkaan untuk ulama nyeleneh itu 
ialah melakukan berbagai aktivitas 
kriminal.

Harun Yahya Dihukum 8.658 Tahun

Walakhir, Pengadilan Tinggi Istanbul 
pada Rabu (16/11) kembali menjatuhkan 
hukuman kepada Harun Yahya 

membantu Gulenist Terror Group (FETO), 
pelecehan seksual terhadap anak di 
bawah umur, pemerkosaan, perampasan 
kebebasan individu, 

Harun Yahya dan para koleganya 
didakwa melakukan berbagai kejahatan, 
antara lain, 

penyiksaan, gangguan hak atas 
pendidikan, pencatatan data pribadi, dan 
pengancaman.

dan 13 koleganya dalam kriminalitas. 

banding.

Masing-masing penjahat itu diganjar 
dengan 8.658 tahun penjara.

mendirikan dan memimpin organisasi 
kriminal, spionase politik atau militer, 
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 DI PABRIK PLASTIK

TELAH MENIPUDalam operasi militernya di Ukraina, 
Rusia menggunakan sistem S-300 
untuk menghantam target di darat. 

Sengaja atau tidak sengaja?

Versi lebih baru dari rudal S-300 
disebut-sebut setara dengan sistem 
rudal Patriot buatan AS.

Pernyataan dari pihak Polandia tidak 

Di saat yang sama Ukraina juga 
memakai sistem yang sama untuk 
pertahanan udara. Jika Rusia sengaja menyerang Polandia 

maka itu bisa memicu aliansi 30 negara 
NATO terlibat dalam konflik ini.

Polandia dan NATO juga menyebut 
kejadian itu dengan "insiden tragis", 
bukan serangan sengaja dari Rusia.

menyebut serangan itu sebagai aksi 
sengaja menyasar sebuah target, 
kesalahan teknis atau rudal itu jatuh 
karena dihantam rudal dari pertahanan 
Ukraina.

 Partai Republik memenangi mayoritas 
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 
Amerika Serikat pada pemilu sela AS, 
Rabu, 16 November 2022. 

Kemenangan itu datang setelah 
menunggu lebih dari sepekan 
penghitungan suara. 

Dengan kemenangan itu, 
Partai Republik memiliki kekuatan untuk 
mengendalikan agenda Presiden Joe 
Biden serta meluncurkan penyelidikan 
yang berpotensi merusak politik 
terhadap pemerintahan dan 
keluarganya.

Partai Republik telah memenangi 218 
kursi yang mereka butuhkan untuk 
mengendalikan DPR. 
Kemenangan di distrik Kongres ke-27 
California membuat partai tersebut 
melewati perolehan suara yang 
dibutuhkan untuk menguasai DPR.

Partai Republik menyiapkan panggung 
selama dua tahun pemerintahan yang 
terpecah karena Partai Demokrat 
memegang kendali Senat.

"Orang Amerika siap untuk arah baru, 
dan Republikan di DPR siap 
mewujudkannya," kata McCarthy di 
Twitter.

Pemimpin Partai Republik di DPR, 
Kevin McCarthy, 
memiliki tantangan besar karena dia 
akan membutuhkan kaukusnya yang 
bergolak untuk mempertahankan suara 
kritis, termasuk mendanai pemerintah 
dan militer pada saat mantan Presiden 
Donald Trump kembali mencalonkan diri 
menjadi presiden pada pemilu 2024.

Partai Republik Kuasai DPR Amerika

Partai Republik dapat berusaha untuk 
menghentikan bantuan militer dan 
ekonomi Amerika ke Ukraina saat 
berperang melawan pasukan Rusia.

Meskipun "gelombang merah" 

serta pemilihan gubernur masing-masing, 
dan Blake Masters dalam kontes Senat 
Arizona.

"Rakyat Amerika ingin kami 
menyelesaikan sesuatu untuk mereka," 
kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Demokrat telah didukung oleh penolakan 
pemilih terhadap serangkaian kandidat 
Republik sayap kanan, kebanyakan dari 
mereka adalah sekutu Trump, 

Sebagai pembalasan atas dua upaya 
pemakzulan oleh Demokrat terhadap 
Trump, 

Di kancah internasional, 

yang diharapkan dari Republikan di DPR 
tidak tercapai, kaum konservatif tetap 
berpegang pada agenda mereka.

Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan 
dalam sebuah pernyataan bahwa 
Demokrat akan terus memainkan peran 
utama dalam mendukung agenda Biden.

mereka bersiap untuk menyelidiki Biden, 
pejabat pemerintahannya, 

Kekalahan itu menghilangkan sebagian 
kekuatan Biden di Washington, tetapi 
pada hari Rabu dia memberi selamat 
kepada McCarthy dan mengatakan akan 
bekerja keras untuk mencapai hasil.

termasuk Mehmet Oz dan Doug 
Mastriano di Senat Pennsylvania, 

dan urusan bisnis masa lalu putra Biden, 
Hunter, 
dengan China dan negara lain.

 DPR menggelar Rapat Paripurna Ke-
10 Masa Persidangan II Tahun 2022-
2023. 

"Berdasarkan amanat uu tersebut, 
khususnya pasal 76 ayat 2 pemerintah 
dan DPR dapat melakukan pemekaran 

Sementara itu, laporan pembahasan 
RUU Papua Barat Daya disampaikan 
anggota Komisi II Guspardi Gaus. Dia 
menyampaikan pembahasan RUU 
Papua Barat Daya merupakan amanat 
Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) 
Papua.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR 
yang mengikuti rapat paripurna di 
Kompleks Parlemen.

Salah satu agendanya yaitu 
pengesahan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Pembentukan Papua 
Barat Daya menjadi UU.
"Apakah RUU Pembentukan Papua 
Barat Daya dapat disetujui dan 
disahkan menjadi UU," kata Ketua DPR 
Puan Maharani di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Kamis, 17 November 
2022.

RUU Papua Barat Daya Sah Jadi UU

Serta, percepatan peningkatan 
pelayanan publik, dan kesejahteraan 
masyarakat.

daerah provinsi dan kabupaten/kota 
menjadi daerah otonom," kata Guspardi.

"Dan mengangkat harkat dan martabat 
orang asli Papua," ungkap dia.

"Dan perkembangan pada masa yang 
akan datang," ujar dia.

Yakni, Papua, Papua Barat, Papua 
Selatan, Papua Tengah, Papua 
Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Di antaranya, hukum, administrasi 
hukum, kesatuan sosial dan budaya, 
kesiapan sumber daya manusia (SDM), 
infrastruktur dasar, serta kemampuan 
ekonomi

Dengan disahkannya RUU Papua Barat 
Daya, jumlah provinsi di Bumi 
Cenderawasih itu menjadi enam.

 Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) 
itu menyampaikan tujuan pemekaran 
wilayah di Papua untuk mempercepat 
mempercepat pemerataan 
pembangunan. 

Upaya tersebut tentunya memperhatikan 
sejumlah aspek. 

Pada Januari 2012, 
pengadilan tingkat pertama di Istanbul 
menjatuhkan hukuman 1.075 tahun 
penjara untuk Harun Yahya. Namun, 
vonis itu digugurkan pada tingkat 

Vonis itu merupakan hasil pengadilan 
lanjutan terhadap pendakwah 
kontroversial yang kerap dikelilingi 
cewek-cewek seksi tersebut.

Pengadilan Turki menjatuhkan hukuman 
8.658 tahun penjara kepada Aknan 
Oktar alias Harun Yahya yang didakwa 
melakukan pelecehan seksual dan 
spionase.

Kepolisian Istanbul menangkap Harun 
Yahya pada Juli 2018. 
Sangkaan untuk ulama nyeleneh itu 
ialah melakukan berbagai aktivitas 
kriminal.

Harun Yahya Dihukum 8.658 Tahun

Walakhir, Pengadilan Tinggi Istanbul 
pada Rabu (16/11) kembali menjatuhkan 
hukuman kepada Harun Yahya 

membantu Gulenist Terror Group (FETO), 
pelecehan seksual terhadap anak di 
bawah umur, pemerkosaan, perampasan 
kebebasan individu, 

Harun Yahya dan para koleganya 
didakwa melakukan berbagai kejahatan, 
antara lain, 

penyiksaan, gangguan hak atas 
pendidikan, pencatatan data pribadi, dan 
pengancaman.

dan 13 koleganya dalam kriminalitas. 

banding.

Masing-masing penjahat itu diganjar 
dengan 8.658 tahun penjara.

mendirikan dan memimpin organisasi 
kriminal, spionase politik atau militer, 
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Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
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 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Harun Yahya dan organisasi 
kejahatannya memeras para korbannya 
dengan modus merekam 
perselingkuhan dan mengancam 
menyebarkannya.

Anggota organisasinya juga 
memerkosa dan melecehkan wanita 
secara seksual, termasuk yang masih di 
bawah umur.

Nama Harun Yahya mendunia dengan 
berbagai konten videonya di era 1990-
an. 

Dalam wawancara dengan media 
Israel, Haaretz, 
Harun Yahya berpandangan bahwa 
aurat wanita yang harus ditutupi 
hanyalah bagian ujung dada dan 
daerah kewanitaan. 
Menurut dia, Islam membolehkan 

Menurut jaksa, kelompok Harun Yahya 
sejak 1990-an menipu dan mencuci 
otak perempuan muda menggunakan 
dalil-dalil agama.

Pemimpin kelompok kultus itu memiliki 
A9 TV sebagai kanal yang memadukan 
diskusi agama dengan menampilkan 
wanita-wanita berpakaian minim yang 
menari mengikuti musik modern.

wanita berpakaian seksi.
"Wanita adalah manifestasi yang 
mengagumkan dari Tuhan. 
Mereka adalah makhluk paling indah di 
dunia. Mereka karya seni yang luar biasa, 
diciptakan oleh Tuhan. 
Mereka ciptaan agung yang harus 
dihormati, dikagumi, dicintai, disayang, 
dan dilindungi," kata Harun Yahya dalam 
wawancara tersebut.

Penganjur kreasionisme yang menentang 
Teori Darwin itu menjalankan dua 
organisasi, 

Namun, beberapa kittens akhirnya 
meninggalkan kelompok Harun Yahya 
karena tidak kuat menjadi budak seksual.

yakni Bilim Aratrma Vakf (Yayasan 
Penelitian Sains) dan Milli Deerleri 
Koruma Vakf (Yayasan Perlindungan Nilai 
Nasional)

Adnan Oktar lahir di Ankara, Turki, pada 2 
Februari 1956. 

Harun Yahya menamai cewek-cewek 
seksi pengikutnya dengan sebutan 
'kittens' alias anak-anak kucing. 

Para kittens juga dipaksa mengonsumsi 
pil kontrasepsi. 
Polisi menemukan 69.000 pil kontrasepsi 
saat menggeledah rumah Harun Yahya.

Kenaikan suku bunga acuan perlu 
dilakukan dengan alasan menurunkan 
ekspektasi inflasi. Sebagaimana 
disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo 
melalui keterangan resmi usai Rapat 
Dewan Gubernur (RDG), Kamis 
(17/11/2022)

Bank Indonesia secara resmi kembali 
menaikkan suku bunga acuan BI 7 days 
reverse repo rate jadi 5,25%. 
Sementara, untuk Suku bunga Deposit 
Facility sebesar 4,50%, dan suku bunga 
Lending Facility di angka 6%.

"Keputusan kenaikan suku bunga ini 
sebagai langkah lanjutan secara front 
loaded pre emptive dan forward looking 
untuk menurunkan ekspektasi inflasi 
yang saat ini masih tinggi dan 
memastikan inflasi inti kembali ke 
sasaran 3 plus minus 1% lebih awal 
yaitu paruh pertama 2023," kata Perry.

BI Naikkan Suku Bunga Acuan 

 dia yakin Ukraina harus menjadi bagian 
dari penyelidikan atas ledakan rudal 
tersebut.

“Saya ingin kami adil, dan jika itu 
adalah penggunaan pertahanan udara 
kami, maka saya ingin bukti itu,” 
ungkapnya.
Zelensky juga mengatakan,

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
bersikeras pada bahwa rudal yang 
diyakini ditembakkan di perbatasan 
Polandia-Ukraina, bukanlah dari 
negaranya. 

“Saya tidak ragu bahwa itu bukan rudal 
atau serangan rudal kami,” kata 
Zelensky kepada kantor berita Ukraina, 
seperti dikutip The Hill, Jumat 18 
November 2022.

 Sebuah serangan rudal menewaskan 

Dua orang dilaporkan akibat tembaka 
rudal pada 15 November 2022 itu. 

Bebalnya Zelensky Masalah Rudal Rusia

dua orang di sebuah desa Polandia dekat 
perbatasan negara itu dengan Ukraina 
pada Selasa. 
Laporan awal menunjukkan bahwa rudal 
itu milik Rusia, meningkatkan 
kekhawatiran potensi eskalasi perang 
dengan negara lain di tengah konflik di 
Ukraina.
Namun, Presiden Polandia Andrzej Duda 
mengatakan pada Rabu 16 November 
bahwa serangan itu tampaknya tidak 
disengaja dan mengatakan "sangat 
mungkin" bahwa itu adalah hasil dari 
rudal pertahanan udara Ukraina.
Sekretaris Jenderal NATO Jens 
Stoltenberg menggemakan kesimpulan 
Duda tetapi juga menyalahkan Rusia atas 
keadaan yang menyebabkan serangan 
yang tidak disengaja itu. Dianggapnya 
karena Ukraina berusaha melindungi diri 
dari rentetan rudal Rusia.

Gedung Putih menggemakan sentimen 
serupa dengan Stoltenberg Rabu, 
menyalahkan Rusia atas ledakan rudal 
di Polandia terlepas dari apa yang 
ditemukan oleh penyelidikan atas 
situasi tersebut. 

tetapi Ukraina terpaksa 
mempertahankan diri.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional 
Adrienne Watson mengatakan 
pemerintahan Biden tidak dapat 
membantah penilaian bahwa ledakan 
itu diakibatkan oleh rudal pertahanan 
Ukraina, 

“Kami akan terus menilai dan 
membagikan informasi baru secara 

“Ini bukan kesalahan Ukraina.
 Rusia memikul tanggung jawab utama. 
Seluruh insiden ini disebabkan oleh 
perang brutal Rusia di Ukraina,” tegas 
Stoltenberg.

transparan saat tersedia. Kami juga akan 
terus berhubungan dekat dengan warga 
Ukraina mengenai informasi apa pun 
yang mereka miliki untuk mengisi gambar 
tersebut,” kata Watson.
“Meskipun demikian, 

dan Gedung Putih telah menyuarakan 
dukungan untuk penyelidikan atas 
masalah tersebut.

Presiden Biden sendiri juga mengatakan 
kecil kemungkinan serangan itu 
dilakukan oleh Rusia, 

yang meluncurkan rentetan rudal ke 
Ukraina yang secara khusus ditujukan 
untuk menargetkan infrastruktur sipil. 
Ukraina memiliki dan memiliki  setiap hak 
untuk membela diri,” tambah Watson.

apa pun kesimpulan akhirnya, jelas 
bahwa pihak yang paling bertanggung 
jawab atas insiden tragis ini adalah 
Rusia, 

Inilah Penyebab Naiknya Restitusi Pajak

Sampai dengan akhir Oktober 2022, 
realisasi pengembalian pajak atau 
restitusi pajak tercatat Rp 190,14 triliun. 
Restitusi pajak naik 7,90% secara 
tahunan atau year on year (YoY) 
dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax 
Research Institute (TRI) Prianto Budi 
Saptono mengatakan, 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak) 
Kementerian Keuangan menyebut, 
realisasi restitusi pada periode laporan 
didominasi oleh restitusi Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri 
sebesar Rp 145,07 triliun atau 
meningkat 24,83% secara tahunan.
belanja ke seluruh Indonesia
Selain PPN Dalam Negeri, restitusi 
pada periode laporan juga didominasi 
oleh restitusi Pajak Penghasilan (PPh) 
Pasal 25/29 sebesar Rp 38,06 triliun. 
Namun realisasi ini tumbuh negatif 
25,05% secara tahunan.

realisasi restitusi yang didominasi oleh 
restitusi PPN Dalam Negeri yang 
dipercepat dikarenakan pemerintah 
melalui Ditjen Pajak ingin membentuk 

"Untuk PPN, restitusi dulu sebelum 
pemeriksaan masih tetap ada. Pasalnya, 
pemerintah secara rutin di setiap tahun 

Selain restitusi PPN Dalam Negeri, ada 
juga restitusi PPh Pasal 25/29. 

Menurutnya, restitusi seperti ini diperoleh 
setelah ada pemeriksaan pajak atau 
bahkan harus melalui proses sengketa 
pajak hingga ke pengadilan pajak.
Untuk di tahun depan, 
Prianto melihat gambaran restitusi masih 
akan memiliki pola yang sama. 

"Tujuannya adalah agar PKP masih tetap 
memiliki dana untuk tetap bertahan di 
masa pandemi atau bahkan melakukan 
pemulihan kegiatan usaha," ujar Prianto 
kepada Kontan.co.id, Kamis (17/11).

Prianto bilang, restitusi ini disebabkan 
biasanya oleh kondisi bisnis yang 
mengalami penurunan sehingga PPh 
yang telah dibayar lebih besar dari PPh 
badan terutang. 

Perkiraannya, restitusi PPh Pasal 25/29 
sepertinya akan menurun karena dunia 
usaha semakin pulih sehingga ada PPh 
Badan kurang bayar.

pengusaha kena pajak (PKP) menjaga 
likuiditas keuangan di masa pandemi.
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Harun Yahya dan organisasi 
kejahatannya memeras para korbannya 
dengan modus merekam 
perselingkuhan dan mengancam 
menyebarkannya.

Anggota organisasinya juga 
memerkosa dan melecehkan wanita 
secara seksual, termasuk yang masih di 
bawah umur.

Nama Harun Yahya mendunia dengan 
berbagai konten videonya di era 1990-
an. 

Dalam wawancara dengan media 
Israel, Haaretz, 
Harun Yahya berpandangan bahwa 
aurat wanita yang harus ditutupi 
hanyalah bagian ujung dada dan 
daerah kewanitaan. 
Menurut dia, Islam membolehkan 

Menurut jaksa, kelompok Harun Yahya 
sejak 1990-an menipu dan mencuci 
otak perempuan muda menggunakan 
dalil-dalil agama.

Pemimpin kelompok kultus itu memiliki 
A9 TV sebagai kanal yang memadukan 
diskusi agama dengan menampilkan 
wanita-wanita berpakaian minim yang 
menari mengikuti musik modern.

wanita berpakaian seksi.
"Wanita adalah manifestasi yang 
mengagumkan dari Tuhan. 
Mereka adalah makhluk paling indah di 
dunia. Mereka karya seni yang luar biasa, 
diciptakan oleh Tuhan. 
Mereka ciptaan agung yang harus 
dihormati, dikagumi, dicintai, disayang, 
dan dilindungi," kata Harun Yahya dalam 
wawancara tersebut.

Penganjur kreasionisme yang menentang 
Teori Darwin itu menjalankan dua 
organisasi, 

Namun, beberapa kittens akhirnya 
meninggalkan kelompok Harun Yahya 
karena tidak kuat menjadi budak seksual.

yakni Bilim Aratrma Vakf (Yayasan 
Penelitian Sains) dan Milli Deerleri 
Koruma Vakf (Yayasan Perlindungan Nilai 
Nasional)

Adnan Oktar lahir di Ankara, Turki, pada 2 
Februari 1956. 

Harun Yahya menamai cewek-cewek 
seksi pengikutnya dengan sebutan 
'kittens' alias anak-anak kucing. 

Para kittens juga dipaksa mengonsumsi 
pil kontrasepsi. 
Polisi menemukan 69.000 pil kontrasepsi 
saat menggeledah rumah Harun Yahya.

Kenaikan suku bunga acuan perlu 
dilakukan dengan alasan menurunkan 
ekspektasi inflasi. Sebagaimana 
disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo 
melalui keterangan resmi usai Rapat 
Dewan Gubernur (RDG), Kamis 
(17/11/2022)

Bank Indonesia secara resmi kembali 
menaikkan suku bunga acuan BI 7 days 
reverse repo rate jadi 5,25%. 
Sementara, untuk Suku bunga Deposit 
Facility sebesar 4,50%, dan suku bunga 
Lending Facility di angka 6%.

"Keputusan kenaikan suku bunga ini 
sebagai langkah lanjutan secara front 
loaded pre emptive dan forward looking 
untuk menurunkan ekspektasi inflasi 
yang saat ini masih tinggi dan 
memastikan inflasi inti kembali ke 
sasaran 3 plus minus 1% lebih awal 
yaitu paruh pertama 2023," kata Perry.

BI Naikkan Suku Bunga Acuan 

 dia yakin Ukraina harus menjadi bagian 
dari penyelidikan atas ledakan rudal 
tersebut.

“Saya ingin kami adil, dan jika itu 
adalah penggunaan pertahanan udara 
kami, maka saya ingin bukti itu,” 
ungkapnya.
Zelensky juga mengatakan,

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 
bersikeras pada bahwa rudal yang 
diyakini ditembakkan di perbatasan 
Polandia-Ukraina, bukanlah dari 
negaranya. 

“Saya tidak ragu bahwa itu bukan rudal 
atau serangan rudal kami,” kata 
Zelensky kepada kantor berita Ukraina, 
seperti dikutip The Hill, Jumat 18 
November 2022.

 Sebuah serangan rudal menewaskan 

Dua orang dilaporkan akibat tembaka 
rudal pada 15 November 2022 itu. 

Bebalnya Zelensky Masalah Rudal Rusia

dua orang di sebuah desa Polandia dekat 
perbatasan negara itu dengan Ukraina 
pada Selasa. 
Laporan awal menunjukkan bahwa rudal 
itu milik Rusia, meningkatkan 
kekhawatiran potensi eskalasi perang 
dengan negara lain di tengah konflik di 
Ukraina.
Namun, Presiden Polandia Andrzej Duda 
mengatakan pada Rabu 16 November 
bahwa serangan itu tampaknya tidak 
disengaja dan mengatakan "sangat 
mungkin" bahwa itu adalah hasil dari 
rudal pertahanan udara Ukraina.
Sekretaris Jenderal NATO Jens 
Stoltenberg menggemakan kesimpulan 
Duda tetapi juga menyalahkan Rusia atas 
keadaan yang menyebabkan serangan 
yang tidak disengaja itu. Dianggapnya 
karena Ukraina berusaha melindungi diri 
dari rentetan rudal Rusia.

Gedung Putih menggemakan sentimen 
serupa dengan Stoltenberg Rabu, 
menyalahkan Rusia atas ledakan rudal 
di Polandia terlepas dari apa yang 
ditemukan oleh penyelidikan atas 
situasi tersebut. 

tetapi Ukraina terpaksa 
mempertahankan diri.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional 
Adrienne Watson mengatakan 
pemerintahan Biden tidak dapat 
membantah penilaian bahwa ledakan 
itu diakibatkan oleh rudal pertahanan 
Ukraina, 

“Kami akan terus menilai dan 
membagikan informasi baru secara 

“Ini bukan kesalahan Ukraina.
 Rusia memikul tanggung jawab utama. 
Seluruh insiden ini disebabkan oleh 
perang brutal Rusia di Ukraina,” tegas 
Stoltenberg.

transparan saat tersedia. Kami juga akan 
terus berhubungan dekat dengan warga 
Ukraina mengenai informasi apa pun 
yang mereka miliki untuk mengisi gambar 
tersebut,” kata Watson.
“Meskipun demikian, 

dan Gedung Putih telah menyuarakan 
dukungan untuk penyelidikan atas 
masalah tersebut.

Presiden Biden sendiri juga mengatakan 
kecil kemungkinan serangan itu 
dilakukan oleh Rusia, 

yang meluncurkan rentetan rudal ke 
Ukraina yang secara khusus ditujukan 
untuk menargetkan infrastruktur sipil. 
Ukraina memiliki dan memiliki  setiap hak 
untuk membela diri,” tambah Watson.

apa pun kesimpulan akhirnya, jelas 
bahwa pihak yang paling bertanggung 
jawab atas insiden tragis ini adalah 
Rusia, 

Inilah Penyebab Naiknya Restitusi Pajak

Sampai dengan akhir Oktober 2022, 
realisasi pengembalian pajak atau 
restitusi pajak tercatat Rp 190,14 triliun. 
Restitusi pajak naik 7,90% secara 
tahunan atau year on year (YoY) 
dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax 
Research Institute (TRI) Prianto Budi 
Saptono mengatakan, 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak) 
Kementerian Keuangan menyebut, 
realisasi restitusi pada periode laporan 
didominasi oleh restitusi Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri 
sebesar Rp 145,07 triliun atau 
meningkat 24,83% secara tahunan.
belanja ke seluruh Indonesia
Selain PPN Dalam Negeri, restitusi 
pada periode laporan juga didominasi 
oleh restitusi Pajak Penghasilan (PPh) 
Pasal 25/29 sebesar Rp 38,06 triliun. 
Namun realisasi ini tumbuh negatif 
25,05% secara tahunan.

realisasi restitusi yang didominasi oleh 
restitusi PPN Dalam Negeri yang 
dipercepat dikarenakan pemerintah 
melalui Ditjen Pajak ingin membentuk 

"Untuk PPN, restitusi dulu sebelum 
pemeriksaan masih tetap ada. Pasalnya, 
pemerintah secara rutin di setiap tahun 

Selain restitusi PPN Dalam Negeri, ada 
juga restitusi PPh Pasal 25/29. 

Menurutnya, restitusi seperti ini diperoleh 
setelah ada pemeriksaan pajak atau 
bahkan harus melalui proses sengketa 
pajak hingga ke pengadilan pajak.
Untuk di tahun depan, 
Prianto melihat gambaran restitusi masih 
akan memiliki pola yang sama. 

"Tujuannya adalah agar PKP masih tetap 
memiliki dana untuk tetap bertahan di 
masa pandemi atau bahkan melakukan 
pemulihan kegiatan usaha," ujar Prianto 
kepada Kontan.co.id, Kamis (17/11).

Prianto bilang, restitusi ini disebabkan 
biasanya oleh kondisi bisnis yang 
mengalami penurunan sehingga PPh 
yang telah dibayar lebih besar dari PPh 
badan terutang. 

Perkiraannya, restitusi PPh Pasal 25/29 
sepertinya akan menurun karena dunia 
usaha semakin pulih sehingga ada PPh 
Badan kurang bayar.

pengusaha kena pajak (PKP) menjaga 
likuiditas keuangan di masa pandemi.
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menetapkan PKP berisiko rendah dan 
PKP patuh. 

Untuk restitusi PPN yang pertama 
tersebut menggunakan prosedur 
normal dan bisa melalui sengketa pajak 
dulu hingga ke Pengadilan Pajak agar 
PKP mendapatkan restitusi sementara.

Sebagai gambaran, Prianto 
menyampaikan, 

Kedua kelompok  PKP tersebut berhak 
mendapatkan restitusi pendahuluan 
sebelum ada pemeriksaan," katanya.

dan  (2) restitusi terlebih dahulu, 
kemudian baru pemeriksaan.  

ada dua mekanisme restitusi PPN, 
yaitu (1) pemeriksaan dulu kemudian 
restitusi, 

Sementara, restitusi PPN yang kedua, 
berlaku untuk PKP Patuh atau memiliki 
risiko rendah sehingga diberi fasilitas 
kemudahan oleh pemerintah.

Sedangkan restitusi dari upaya hukum 
tercatat sebesar Rp 27,49 triliun atau 
menurun 3,02% secara tahunan dari 
periode yang sama tahun sebelumnya. 
Kemudian restitusi normal tercatat Rp 
83,03 triliun atau turun 16,05% secara 
tahunan  dari periode yang sama pada 
tahun lalu.

Berdasarkan data Ditjan Pajak, rincian 
realisasi restitusi menurut sumbernya 
didominasi oleh restitusi dipercepat, yaitu 
sebesar Rp 79,62 triliun atau terpantau 
tumbuh 62,60% secara tahunan.

Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt 
pada Kamis (17/11/2022) 
mengumumkan bahwa negara tersebut 
mengalami resesi. Inggris lalu 
meluncurkan penghematan anggaran 
55 miliar pounds (Rp 1 kuadriliun) dari 
kenaikan pajak dan pemotongan dana 
belanja.Hunt menegaskan, langkah-
langkah menyakitkan diperlukan untuk 
membawa stabilitas keuangan setelah 
gejolak baru-baru ini, dan menyatakan 
bahwa mereka akan meringankan 
daripada memperburuk 
penurunan.Sehari setelah data resmi 
menunjukkan inflasi Inggris meroket ke 
level tertinggi yaitu di atas 11 persen 
dalam 41 tahun terakhir, Hunt membuka 
era penghematan setelah masa jabatan 
mantan perdana menteri Liz Truss yang 
singkat dan membawa malapetaka.

Meskipun ekonomi Inggris mengalami 
penurunan, Hunt dan Perdana Menteri 
Rishi Sunak menegaskan tindakan 
keras diperlukan setelah Truss 
mengeluarkan paket pemotongan pajak 
yang tidak didanai, sehingga 
menyebabkan kepanikan di pasar 
keuangan.Pound mencapai rekor 
terendah terhadap dollar AS pada akhir 
September 2022, setelah Truss gagal 

Kantor Pengurus Anggaran Inggris 
menilai, "Inggris, seperti negara-negara 
lain, sekarang dalam resesi", kata Hunt 

Inggris Umumkan Resesi
mengungkap dampak pemotongan 
pajaknya terhadap pertumbuhan dan 
inflasi. Bank of England, yang menaikkan 
suku bunga untuk memerangi inflasi, 
memperingatkan bahwa ekonomi Inggris 
mungkin mengalami resesi panjang 
hingga pertengahan 2024.Terlepas dari 
prospek yang suram, Hunt pada Kamis 
mengonfirmasi kenaikan pajak untuk 
pekerja di samping pemotongan anggaran 
belanja. Namun, dia berjanji meningkatkan 
dana untuk Layanan Kesehatan Nasional 
(NHS) di tengah tumpukan operasi pasien 
yang parah.Hunt juga meningkatkan pajak 
penghasilan pada raksasa minyak dan 
gas yang keuntungannya melonjak karena 
dampak dari perang Ukraina, untuk 
membantu mendanai dukungan bagi 
konsumen miskin yang menghadapi 
lonjakan harga energi.Raksasa energi 
seperti BP dan Shell akan menghadapi 
pajak atas laba sebesar 35 persen, naik 
dari 25 persen, dan bertahan sampai tiga 
tahun ke depan atau 2028.Pemerintah 
juga bakal mengenakan pajak sementara 
yang baru kepada perusahaan 
pembangkit listrik. Perang Ukraina turut 
membuat inflasi dunia terdorong ke level 
tertinggi dalam beberapa puluh tahun 
terakhir. Harga barang-barang juga naik 
karena kendala pasokan yang dipicu oleh 
pandemi Covid.

Momen itu ia 
bagikan di Twitter 
usai heboh 
pertemuannya 

dengan 
mantan 
Gubernur 
DKI 
Jakarta 
Anies 
Baswedan 
jadi 
perbincan
gan.

Wali Kota Solo 
Gibran Rakabuming 
Raka membagikan 
momen 
kebersamaannya 
dengan Gubernur 
Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo.

Akhirnya Goto Gojek Tokopedia Tbk 
(GOTO) mengakui sedang menyiapkan 
pemutusan hubungan kerja (PHK) 
massal.Perusahaan ini akan memecat 
karyawan atau mengurangi jumlah 
karyawan sekitar 12% dari total 
karyawan atau sejumlah 1300 orang.
Karyawan yang akan terkena PHK akan 
mendapatkan tiga jenis kompensasi 
pertama finansial, kedua well being, 
dan ketiga transisi karir
Pengumuman PHK massal ini dilakukan 
oleh Chief Executive Officer Grup 
GOTO Andre Soelistyo pada townhall 
dengan yang mengundang seluruh 
karyawan pada Jumat (18/11). 
Dalam pernyataan resminya 
manajemen GoTo hari ini 
menyampaikan langkah-langkah 
strategis dalam mendorong percepatan 
kemandirian finansial.

Karenanya, GOTO berupaya 
mengakselerasi upaya untuk menjadi 
bisnis yang mandiri secara finansial dan 
tumbuh secara sustainable dalam 
jangka panjang. 
Strategi bisnis ini dilakukan antara lain 
dengan memfokuskan diri pada layanan 
inti, yaitu on-demand, e-commerce dan 
financial technology. 
GOTO mengklaim telah mencatatkan 
pertumbuhan yang konsisten di bidang 
ini, didorong oleh strategi GOTO yang 
menyasar pada peningkatan jumlah 

Pertimbangan keputusan GOTO 
melakukan PHK karyawan karena 
tengah menghadapai tantangan makro 
ekonomi global berdampak signifikan 
bagi para pelaku usaha di seluruh 
dunia. Menurut manajemen GOTO, 
seperti layaknya perusahaan besar 
lainnya, perlu beradaptasi untuk 
memastikan kesiapan Perusahaan 
menghadapi tantangan ke depan. 

Dengan keputusan ini manajemen 
GOTO berharapa bisa terus memberi 
dampak positif bagi jutaan konsumen. 
mitra pengemudi dan pedagang di 
ekosistem GoTo, melalui pertumbuhan 
yang sehat dan berkesinambungan.

GOTO Lakukan PHK Massal

Selain itu, manajemen GOTO juga 
memberikan sejumlah dukungan 
finansial, antara lain berupa tambahan 

Untuk mendukung percepatan 
pertumbuhan bisnis, sejak awal tahun 
GOTO juga melakukan evaluasi 
optimalisasi beban biaya secara 
menyeluruh, termasuk penyelarasan 
kegiatan operasional, integrasi proses 
kerja, dan melakukan negosiasi ulang 
berbagai kontrak kerja sama. 
Pada akhir kuartal kedua 2022, 
manajemen GOTO mengklaim telah 
melakukan penghematan biaya struktural 
sebesar Rp 800 miliar dari berbagai 
aspek penghematan, seperti teknologi, 
pemasaran  dan outsourcing. 

Adapun karyawan yang kena PHK akan 
memperoleh paket kompensasi pesangon 
sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan di tiap negara di mana GOTO 
beroperasi. 

Selanjutnya manajemen GOTO akan 
melakukan pemberitahuan kepada 
karyawan yang terdampak PHK massal 
ini. Manajemen GOTO berkomitmen 
untuk memberi dukungan yang 
komprehensif selama masa transisi 
karena mereka telah bekerja keras dan 
memberikan kontribusi yang besar bagi 
perusahaan.

pengguna multiplatform, alokasi insentif 
secara efektif, serta membangun sinergi 
terintegrasi dalam ekosistem. 

"Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari 
supaya Perusahaan lebih agile dan 
mampu menjaga tingkat pertumbuhan 
sehingga terus memberikan dampak 
positif bagi jutaan konsumen, mitra 
pengemudi, dan pedagang." .

Meskipun demikian, untuk agar bisa lebih 
baik menghadapi kondisi ekonomi global 
yang semakin penuh tantangan, 
manajemen GOTO berupaya fokus pada 
hal-hal yang berada dalam kendali 
perusahaan. Hal ini termasuk mengambil 
keputusan sulit untuk melakukan 
perampingan karyawan sejumlah 1.300 
orang atau sekitar 12% dari total 
karyawan tetap Grup GOTO. 
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menetapkan PKP berisiko rendah dan 
PKP patuh. 

Untuk restitusi PPN yang pertama 
tersebut menggunakan prosedur 
normal dan bisa melalui sengketa pajak 
dulu hingga ke Pengadilan Pajak agar 
PKP mendapatkan restitusi sementara.

Sebagai gambaran, Prianto 
menyampaikan, 

Kedua kelompok  PKP tersebut berhak 
mendapatkan restitusi pendahuluan 
sebelum ada pemeriksaan," katanya.

dan  (2) restitusi terlebih dahulu, 
kemudian baru pemeriksaan.  

ada dua mekanisme restitusi PPN, 
yaitu (1) pemeriksaan dulu kemudian 
restitusi, 

Sementara, restitusi PPN yang kedua, 
berlaku untuk PKP Patuh atau memiliki 
risiko rendah sehingga diberi fasilitas 
kemudahan oleh pemerintah.

Sedangkan restitusi dari upaya hukum 
tercatat sebesar Rp 27,49 triliun atau 
menurun 3,02% secara tahunan dari 
periode yang sama tahun sebelumnya. 
Kemudian restitusi normal tercatat Rp 
83,03 triliun atau turun 16,05% secara 
tahunan  dari periode yang sama pada 
tahun lalu.

Berdasarkan data Ditjan Pajak, rincian 
realisasi restitusi menurut sumbernya 
didominasi oleh restitusi dipercepat, yaitu 
sebesar Rp 79,62 triliun atau terpantau 
tumbuh 62,60% secara tahunan.

Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt 
pada Kamis (17/11/2022) 
mengumumkan bahwa negara tersebut 
mengalami resesi. Inggris lalu 
meluncurkan penghematan anggaran 
55 miliar pounds (Rp 1 kuadriliun) dari 
kenaikan pajak dan pemotongan dana 
belanja.Hunt menegaskan, langkah-
langkah menyakitkan diperlukan untuk 
membawa stabilitas keuangan setelah 
gejolak baru-baru ini, dan menyatakan 
bahwa mereka akan meringankan 
daripada memperburuk 
penurunan.Sehari setelah data resmi 
menunjukkan inflasi Inggris meroket ke 
level tertinggi yaitu di atas 11 persen 
dalam 41 tahun terakhir, Hunt membuka 
era penghematan setelah masa jabatan 
mantan perdana menteri Liz Truss yang 
singkat dan membawa malapetaka.

Meskipun ekonomi Inggris mengalami 
penurunan, Hunt dan Perdana Menteri 
Rishi Sunak menegaskan tindakan 
keras diperlukan setelah Truss 
mengeluarkan paket pemotongan pajak 
yang tidak didanai, sehingga 
menyebabkan kepanikan di pasar 
keuangan.Pound mencapai rekor 
terendah terhadap dollar AS pada akhir 
September 2022, setelah Truss gagal 

Kantor Pengurus Anggaran Inggris 
menilai, "Inggris, seperti negara-negara 
lain, sekarang dalam resesi", kata Hunt 

Inggris Umumkan Resesi
mengungkap dampak pemotongan 
pajaknya terhadap pertumbuhan dan 
inflasi. Bank of England, yang menaikkan 
suku bunga untuk memerangi inflasi, 
memperingatkan bahwa ekonomi Inggris 
mungkin mengalami resesi panjang 
hingga pertengahan 2024.Terlepas dari 
prospek yang suram, Hunt pada Kamis 
mengonfirmasi kenaikan pajak untuk 
pekerja di samping pemotongan anggaran 
belanja. Namun, dia berjanji meningkatkan 
dana untuk Layanan Kesehatan Nasional 
(NHS) di tengah tumpukan operasi pasien 
yang parah.Hunt juga meningkatkan pajak 
penghasilan pada raksasa minyak dan 
gas yang keuntungannya melonjak karena 
dampak dari perang Ukraina, untuk 
membantu mendanai dukungan bagi 
konsumen miskin yang menghadapi 
lonjakan harga energi.Raksasa energi 
seperti BP dan Shell akan menghadapi 
pajak atas laba sebesar 35 persen, naik 
dari 25 persen, dan bertahan sampai tiga 
tahun ke depan atau 2028.Pemerintah 
juga bakal mengenakan pajak sementara 
yang baru kepada perusahaan 
pembangkit listrik. Perang Ukraina turut 
membuat inflasi dunia terdorong ke level 
tertinggi dalam beberapa puluh tahun 
terakhir. Harga barang-barang juga naik 
karena kendala pasokan yang dipicu oleh 
pandemi Covid.

Momen itu ia 
bagikan di Twitter 
usai heboh 
pertemuannya 

dengan 
mantan 
Gubernur 
DKI 
Jakarta 
Anies 
Baswedan 
jadi 
perbincan
gan.

Wali Kota Solo 
Gibran Rakabuming 
Raka membagikan 
momen 
kebersamaannya 
dengan Gubernur 
Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo.

Akhirnya Goto Gojek Tokopedia Tbk 
(GOTO) mengakui sedang menyiapkan 
pemutusan hubungan kerja (PHK) 
massal.Perusahaan ini akan memecat 
karyawan atau mengurangi jumlah 
karyawan sekitar 12% dari total 
karyawan atau sejumlah 1300 orang.
Karyawan yang akan terkena PHK akan 
mendapatkan tiga jenis kompensasi 
pertama finansial, kedua well being, 
dan ketiga transisi karir
Pengumuman PHK massal ini dilakukan 
oleh Chief Executive Officer Grup 
GOTO Andre Soelistyo pada townhall 
dengan yang mengundang seluruh 
karyawan pada Jumat (18/11). 
Dalam pernyataan resminya 
manajemen GoTo hari ini 
menyampaikan langkah-langkah 
strategis dalam mendorong percepatan 
kemandirian finansial.

Karenanya, GOTO berupaya 
mengakselerasi upaya untuk menjadi 
bisnis yang mandiri secara finansial dan 
tumbuh secara sustainable dalam 
jangka panjang. 
Strategi bisnis ini dilakukan antara lain 
dengan memfokuskan diri pada layanan 
inti, yaitu on-demand, e-commerce dan 
financial technology. 
GOTO mengklaim telah mencatatkan 
pertumbuhan yang konsisten di bidang 
ini, didorong oleh strategi GOTO yang 
menyasar pada peningkatan jumlah 

Pertimbangan keputusan GOTO 
melakukan PHK karyawan karena 
tengah menghadapai tantangan makro 
ekonomi global berdampak signifikan 
bagi para pelaku usaha di seluruh 
dunia. Menurut manajemen GOTO, 
seperti layaknya perusahaan besar 
lainnya, perlu beradaptasi untuk 
memastikan kesiapan Perusahaan 
menghadapi tantangan ke depan. 

Dengan keputusan ini manajemen 
GOTO berharapa bisa terus memberi 
dampak positif bagi jutaan konsumen. 
mitra pengemudi dan pedagang di 
ekosistem GoTo, melalui pertumbuhan 
yang sehat dan berkesinambungan.

GOTO Lakukan PHK Massal

Selain itu, manajemen GOTO juga 
memberikan sejumlah dukungan 
finansial, antara lain berupa tambahan 

Untuk mendukung percepatan 
pertumbuhan bisnis, sejak awal tahun 
GOTO juga melakukan evaluasi 
optimalisasi beban biaya secara 
menyeluruh, termasuk penyelarasan 
kegiatan operasional, integrasi proses 
kerja, dan melakukan negosiasi ulang 
berbagai kontrak kerja sama. 
Pada akhir kuartal kedua 2022, 
manajemen GOTO mengklaim telah 
melakukan penghematan biaya struktural 
sebesar Rp 800 miliar dari berbagai 
aspek penghematan, seperti teknologi, 
pemasaran  dan outsourcing. 

Adapun karyawan yang kena PHK akan 
memperoleh paket kompensasi pesangon 
sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan di tiap negara di mana GOTO 
beroperasi. 

Selanjutnya manajemen GOTO akan 
melakukan pemberitahuan kepada 
karyawan yang terdampak PHK massal 
ini. Manajemen GOTO berkomitmen 
untuk memberi dukungan yang 
komprehensif selama masa transisi 
karena mereka telah bekerja keras dan 
memberikan kontribusi yang besar bagi 
perusahaan.

pengguna multiplatform, alokasi insentif 
secara efektif, serta membangun sinergi 
terintegrasi dalam ekosistem. 

"Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari 
supaya Perusahaan lebih agile dan 
mampu menjaga tingkat pertumbuhan 
sehingga terus memberikan dampak 
positif bagi jutaan konsumen, mitra 
pengemudi, dan pedagang." .

Meskipun demikian, untuk agar bisa lebih 
baik menghadapi kondisi ekonomi global 
yang semakin penuh tantangan, 
manajemen GOTO berupaya fokus pada 
hal-hal yang berada dalam kendali 
perusahaan. Hal ini termasuk mengambil 
keputusan sulit untuk melakukan 
perampingan karyawan sejumlah 1.300 
orang atau sekitar 12% dari total 
karyawan tetap Grup GOTO. 
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Tanah Air
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5x dapat 

1x gratis

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Team Work Force Staffing Agency

Need Indonesian Guys to work

Call : Terry Napeh
856 - 302 - 2132

Dicari  
Sopir + Kerja

Call : Simon 215 - 681 - 0427

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Mantan Perdana Menteri Israel 
Benjamin Netanyahu, telah 
menimbulkan kekhawatiran akan lebih 
banyak kekerasan. Netanyahu 
bermaksud untuk menyebar robot 
bersenjata yang dikendalikan dari jauh 
di sekitar Tepi Barat.
Menara kembar 
masing-masing dilengkapi dengan 
lensa pengawas dan laras 
senapan,baru-baru ini dipasang di atas 
menara penjaga yang dilengkapi 
dengan kamera pengintai yang 
menghadap ke kamp pengungsi Al-
Aroub di Tepi Barat selatan,Palestina. 
Ketika pengunjuk rasa pemuda 
Palestina turun ke jalan-jalan sambil 
melemparkan batu dan bom molotov ke 
arah tentara Israel, robot itu 
melepaskan gas air mata atau peluru 
berujung spons ke arah mereka.

Aktivis Palestina Issa Amro 
mengatakan warga Hebron khawatir 
senjata baru itu mungkin 
disalahgunakan atau diretas tanpa 
pertanggungjawaban dalam situasi 
yang berpotensi mematikan.

Sekitar sebulan yang lalu, militer juga 
menempatkan robot di dekat kota 
ebron, tempat tentara sering bentrok 
dengan warga Palestina yang 
melempar batu.

Orang-orang juga membenci apa yang 
mereka katakan sebagai uji coba 
senjata terhadap warga sipil, 

Tentara menolak mengomentari 
rencananya untuk menyebarkan sistem 
itu di tempat lain di Tepi Barat. 

Israel Sebar Robot Bersenjata

tentara yang berada di dalam menara 
penjaga dapat menembak ke sasaran 
yang dipilih.Tentara mengatakan, sistem 
sedang diuji pada tahap ini
dan hanya menembakkan senjata tidak 
mematikan yang digunakan untuk 
pengendalian massa. 

“Kami tidak membuka jendela, kami tidak 
membuka pintu. Kami tahu untuk tidak 
membuka apa pun,” kata penjaga toko 
Hussein al-Muzyeen.Senjata robot 
semakin banyak digunakan di seluruh 
dunia, karena militer memperluas 
penggunaan drone untuk melakukan 
serangan mematikan dari Ukraina ke 
Ethiopia. Senjata yang dikendalikan dari 
jarak jauh seperti sistem Israel di Tepi 
Barat telah digunakan oleh Amerika 
Serikat di Irak. Senjata ini juga digunakan 
oleh Korea Selatan di sepanjang 
perbatasan dengan Korea Utara, dan 
oleh berbagai kelompok pemberontak 
Suriah.Israel, yang dikenal dengan 
teknologi militernya yang canggih, 

Seperti peluru berujung spons dan gas 
air mata, warga Al-Aroub mengatakan 
menara telah berulang kali membasahi 
kamp di lereng bukit dengan gas.

adalah salah satu produsen drone top 
dunia yang mampu meluncurkan rudal 
berpemandu presisi. 

tambahnya.“Kami bukan pelatihan dan 
simulasi untuk perusahaan Israel,” 
katanya, seperti dikutip New Zealand 
Herald, Kamis 17 November 2022.
Sebaliknya, senjata dioperasikan dengan 
remote control. Dengan satu sentuhan 
tombol, 

Dia mengatakan sistem meminimalkan 
korban dengan menjauhkan tentara dari 
kekerasan dan membatasi kerusakan 
tambahan dengan membuat tembakan 
lebih akurat. Di daerah padat penduduk 
seperti Al-Aroub, katanya tentara dapat 
memantau orang-orang tertentu di 
tengah kerumunan dan mengunci 
menara ke bagian tubuh tertentu.

CEO Michal Mor mengatakan senjata 
itu membutuhkan pemilihan target dan 
amunisi oleh manusia.

Militer juga menguji dan menggunakan 
teknologi pengawasan canggih seperti 
pengenalan wajah dan pengumpulan 
data biometrik pada warga Palestina 
yang menavigasi rutinitas pendudukan, 
seperti mengajukan izin perjalanan 
Israel.“Israel menggunakan teknologi 
sebagai sarana untuk mengendalikan 
penduduk sipil,” kata Dror Sadot, 

Menara di Al-Aroub dibangun oleh 
Smart Shooter, sebuah perusahaan 
yang membuat sistem pengendalian 
tembakan yang dikatakan secara 
signifikan meningkatkan akurasi, 
mematikan, dan kesadaran situasional 
senjata kecil. Perusahaan 
membanggakan kontrak dengan 
puluhan militer di seluruh dunia, 
termasuk Angkatan Darat AS.
Berbicara di kantor pusat perusahaan di 
Kibbutz Yagur di Israel utara, 

juru bicara kelompok hak asasi Israel 
B’Tselem.

Militer mengatakan perlindungan 
semacam itu meminimalkan risiko bagi 
tentara dan meningkatkan pengawasan 
atas aktivitas mereka. Ia juga 
mengatakan teknologi tersebut 
memungkinkan tentara untuk 
menargetkan area tubuh yang kurang 

Di atas tanah, ia menggunakan 
kendaraan robot, dilengkapi dengan 
kamera dan senapan mesin untuk 
berpatroli di perbatasan yang tidak 
stabil.

Ia telah membangun pagar di 
sepanjang perbatasannya dengan Jalur 
Gaza yang dilengkapi dengan radar 
dan sensor bawah tanah dan bawah air. 

“Mereka selalu memiliki laki-laki dalam 
lingkaran yang membuat keputusan 
mengenai target yang sah,” katanya.

mengatakan bahwa tanpa emosi dan 
dengan tujuan yang lebih baik, sistem 
otomatis berpotensi mengurangi 
kekerasan. Namun dia mengatakan tidak 
adanya norma internasional untuk "robot 
pembunuh" bermasalah.

Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem 
timur, dan Jalur Gaza dalam perang 
Timur Tengah 1967.Di Al-Aroub, warga 
mengatakan mesin-mesin itu menyala 
tanpa peringatan.“Itu sangat cepat, 
bahkan lebih cepat dari tentara,” kata 
Kamel Abu Hishesh, seorang siswa 
berusia 19 tahun.

DehumanisasiOmar Shakir, direktur 
Israel dan Palestina di Human Rights 
Watch mengatakan, Israel sedang 
meluncur ke arah dehumanisasi digital 
sistem senjata. Dengan menggunakan 
teknologi seperti itu, Shakir mengatakan 
Israel menciptakan "tong mesiu untuk 
pelanggaran hak asasi manusia.
Kekerasan di Tepi Barat telah melonjak 
selama beberapa bulan terakhir karena 
Israel telah meningkatkan serangan 
penangkapan setelah serentetan 
serangan Palestina di wilayah Israel 
yang menewaskan 19 orang musim semi 
lalu. Kekerasan tersebut telah 
menewaskan lebih dari 130 warga 
Palestina tahun ini dan setidaknya 10 
warga Israel lainnya tewas dalam 
serangan baru-baru ini.

sensitif untuk meminimalkan bahaya dan 
menghindari penembakan orang yang 
lewat.“Dengan cara ini, sistem 
mengurangi kemungkinan kebakaran 
yang tidak akurat,” tegas mereka.

Israel mengatakan serangan itu 
bertujuan untuk membongkar 
infrastruktur militan
 dan terpaksa bertindak karena 
kelambanan pasukan keamanan 
Palestina. Bagi warga Palestina, 
serangan malam ke kota-kota mereka 
telah melemahkan pasukan keamanan 
mereka sendiri dan memperketat 
cengkeraman Israel atas tanah yang 
mereka inginkan untuk negara yang 
mereka harapkan. 

Paul Scharre, wakil presiden Washington 
think tank Center for a New American 
Security dan mantan penembak jitu 
Angkatan Darat AS, 

satu bulan gaji, serta kompensasi 
pengganti periode pemberitahuan 
(notice in-lieu). Tidak hanya itu, 
manajemen GOTO juga menjanjikan 
dukungan pencarian kerja serta layanan 
konseling. Manajemen menegaskan, 
karyawan terdampak berhak memiliki 
laptop yang saat ini mereka gunakan, 
mengakses berbagai program 
pelatihan, serta dapat bergabung ke 
direktori alumni GOTO, di mana 

Perusahaan dapat memberikan 
rekomendasi kepada berbagai 
perusahaan dalam jaringan rekanan 
bisnis Grup GOTO. Selanjutnya, fasilitas 
konseling karir, keuangan, dan psikologi 
akan tersedia sampai akhir bulan Mei 
2023. Meskipun melakukan PHK massal 
manajemen GOTO menegaskan layanan 
tidak akan terganggu kepada konsumen 
serta tetap berkomitmen terhadap mitra 
pengemudi dan pedagang. 
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Team Work Force Staffing Agency

Need Indonesian Guys to work

Call : Terry Napeh
856 - 302 - 2132

Dicari  
Sopir + Kerja

Call : Simon 215 - 681 - 0427

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Mantan Perdana Menteri Israel 
Benjamin Netanyahu, telah 
menimbulkan kekhawatiran akan lebih 
banyak kekerasan. Netanyahu 
bermaksud untuk menyebar robot 
bersenjata yang dikendalikan dari jauh 
di sekitar Tepi Barat.
Menara kembar 
masing-masing dilengkapi dengan 
lensa pengawas dan laras 
senapan,baru-baru ini dipasang di atas 
menara penjaga yang dilengkapi 
dengan kamera pengintai yang 
menghadap ke kamp pengungsi Al-
Aroub di Tepi Barat selatan,Palestina. 
Ketika pengunjuk rasa pemuda 
Palestina turun ke jalan-jalan sambil 
melemparkan batu dan bom molotov ke 
arah tentara Israel, robot itu 
melepaskan gas air mata atau peluru 
berujung spons ke arah mereka.

Aktivis Palestina Issa Amro 
mengatakan warga Hebron khawatir 
senjata baru itu mungkin 
disalahgunakan atau diretas tanpa 
pertanggungjawaban dalam situasi 
yang berpotensi mematikan.

Sekitar sebulan yang lalu, militer juga 
menempatkan robot di dekat kota 
ebron, tempat tentara sering bentrok 
dengan warga Palestina yang 
melempar batu.

Orang-orang juga membenci apa yang 
mereka katakan sebagai uji coba 
senjata terhadap warga sipil, 

Tentara menolak mengomentari 
rencananya untuk menyebarkan sistem 
itu di tempat lain di Tepi Barat. 

Israel Sebar Robot Bersenjata

tentara yang berada di dalam menara 
penjaga dapat menembak ke sasaran 
yang dipilih.Tentara mengatakan, sistem 
sedang diuji pada tahap ini
dan hanya menembakkan senjata tidak 
mematikan yang digunakan untuk 
pengendalian massa. 

“Kami tidak membuka jendela, kami tidak 
membuka pintu. Kami tahu untuk tidak 
membuka apa pun,” kata penjaga toko 
Hussein al-Muzyeen.Senjata robot 
semakin banyak digunakan di seluruh 
dunia, karena militer memperluas 
penggunaan drone untuk melakukan 
serangan mematikan dari Ukraina ke 
Ethiopia. Senjata yang dikendalikan dari 
jarak jauh seperti sistem Israel di Tepi 
Barat telah digunakan oleh Amerika 
Serikat di Irak. Senjata ini juga digunakan 
oleh Korea Selatan di sepanjang 
perbatasan dengan Korea Utara, dan 
oleh berbagai kelompok pemberontak 
Suriah.Israel, yang dikenal dengan 
teknologi militernya yang canggih, 

Seperti peluru berujung spons dan gas 
air mata, warga Al-Aroub mengatakan 
menara telah berulang kali membasahi 
kamp di lereng bukit dengan gas.

adalah salah satu produsen drone top 
dunia yang mampu meluncurkan rudal 
berpemandu presisi. 

tambahnya.“Kami bukan pelatihan dan 
simulasi untuk perusahaan Israel,” 
katanya, seperti dikutip New Zealand 
Herald, Kamis 17 November 2022.
Sebaliknya, senjata dioperasikan dengan 
remote control. Dengan satu sentuhan 
tombol, 

Dia mengatakan sistem meminimalkan 
korban dengan menjauhkan tentara dari 
kekerasan dan membatasi kerusakan 
tambahan dengan membuat tembakan 
lebih akurat. Di daerah padat penduduk 
seperti Al-Aroub, katanya tentara dapat 
memantau orang-orang tertentu di 
tengah kerumunan dan mengunci 
menara ke bagian tubuh tertentu.

CEO Michal Mor mengatakan senjata 
itu membutuhkan pemilihan target dan 
amunisi oleh manusia.

Militer juga menguji dan menggunakan 
teknologi pengawasan canggih seperti 
pengenalan wajah dan pengumpulan 
data biometrik pada warga Palestina 
yang menavigasi rutinitas pendudukan, 
seperti mengajukan izin perjalanan 
Israel.“Israel menggunakan teknologi 
sebagai sarana untuk mengendalikan 
penduduk sipil,” kata Dror Sadot, 

Menara di Al-Aroub dibangun oleh 
Smart Shooter, sebuah perusahaan 
yang membuat sistem pengendalian 
tembakan yang dikatakan secara 
signifikan meningkatkan akurasi, 
mematikan, dan kesadaran situasional 
senjata kecil. Perusahaan 
membanggakan kontrak dengan 
puluhan militer di seluruh dunia, 
termasuk Angkatan Darat AS.
Berbicara di kantor pusat perusahaan di 
Kibbutz Yagur di Israel utara, 

juru bicara kelompok hak asasi Israel 
B’Tselem.

Militer mengatakan perlindungan 
semacam itu meminimalkan risiko bagi 
tentara dan meningkatkan pengawasan 
atas aktivitas mereka. Ia juga 
mengatakan teknologi tersebut 
memungkinkan tentara untuk 
menargetkan area tubuh yang kurang 

Di atas tanah, ia menggunakan 
kendaraan robot, dilengkapi dengan 
kamera dan senapan mesin untuk 
berpatroli di perbatasan yang tidak 
stabil.

Ia telah membangun pagar di 
sepanjang perbatasannya dengan Jalur 
Gaza yang dilengkapi dengan radar 
dan sensor bawah tanah dan bawah air. 

“Mereka selalu memiliki laki-laki dalam 
lingkaran yang membuat keputusan 
mengenai target yang sah,” katanya.

mengatakan bahwa tanpa emosi dan 
dengan tujuan yang lebih baik, sistem 
otomatis berpotensi mengurangi 
kekerasan. Namun dia mengatakan tidak 
adanya norma internasional untuk "robot 
pembunuh" bermasalah.

Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem 
timur, dan Jalur Gaza dalam perang 
Timur Tengah 1967.Di Al-Aroub, warga 
mengatakan mesin-mesin itu menyala 
tanpa peringatan.“Itu sangat cepat, 
bahkan lebih cepat dari tentara,” kata 
Kamel Abu Hishesh, seorang siswa 
berusia 19 tahun.

DehumanisasiOmar Shakir, direktur 
Israel dan Palestina di Human Rights 
Watch mengatakan, Israel sedang 
meluncur ke arah dehumanisasi digital 
sistem senjata. Dengan menggunakan 
teknologi seperti itu, Shakir mengatakan 
Israel menciptakan "tong mesiu untuk 
pelanggaran hak asasi manusia.
Kekerasan di Tepi Barat telah melonjak 
selama beberapa bulan terakhir karena 
Israel telah meningkatkan serangan 
penangkapan setelah serentetan 
serangan Palestina di wilayah Israel 
yang menewaskan 19 orang musim semi 
lalu. Kekerasan tersebut telah 
menewaskan lebih dari 130 warga 
Palestina tahun ini dan setidaknya 10 
warga Israel lainnya tewas dalam 
serangan baru-baru ini.

sensitif untuk meminimalkan bahaya dan 
menghindari penembakan orang yang 
lewat.“Dengan cara ini, sistem 
mengurangi kemungkinan kebakaran 
yang tidak akurat,” tegas mereka.

Israel mengatakan serangan itu 
bertujuan untuk membongkar 
infrastruktur militan
 dan terpaksa bertindak karena 
kelambanan pasukan keamanan 
Palestina. Bagi warga Palestina, 
serangan malam ke kota-kota mereka 
telah melemahkan pasukan keamanan 
mereka sendiri dan memperketat 
cengkeraman Israel atas tanah yang 
mereka inginkan untuk negara yang 
mereka harapkan. 

Paul Scharre, wakil presiden Washington 
think tank Center for a New American 
Security dan mantan penembak jitu 
Angkatan Darat AS, 

satu bulan gaji, serta kompensasi 
pengganti periode pemberitahuan 
(notice in-lieu). Tidak hanya itu, 
manajemen GOTO juga menjanjikan 
dukungan pencarian kerja serta layanan 
konseling. Manajemen menegaskan, 
karyawan terdampak berhak memiliki 
laptop yang saat ini mereka gunakan, 
mengakses berbagai program 
pelatihan, serta dapat bergabung ke 
direktori alumni GOTO, di mana 

Perusahaan dapat memberikan 
rekomendasi kepada berbagai 
perusahaan dalam jaringan rekanan 
bisnis Grup GOTO. Selanjutnya, fasilitas 
konseling karir, keuangan, dan psikologi 
akan tersedia sampai akhir bulan Mei 
2023. Meskipun melakukan PHK massal 
manajemen GOTO menegaskan layanan 
tidak akan terganggu kepada konsumen 
serta tetap berkomitmen terhadap mitra 
pengemudi dan pedagang. 
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

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

For sale Upright piano
call : 267 - 306 - 0803

Bersama Portugal, Cristiano Ronaldo 
mampu meraih dua gelar penting. 
Ronaldo meraih gelar juara Euro 2016 
dan UEFA Nations League 2018.

Namun, karier internasional Ronaldo 
kini berada pada fase akhir. Cristiano 
Ronaldo tidak muda lagi dan telah 
membuat keputusan akan pensiun usai 
Piala Dunia 2022.

Cristiano Ronaldo menyatakan Piala 
Dunia 2022 bakal menjadi panggung 
internasional terakhir baginya bersama 
timnas Portugal. Pemain berusia 37 
tahun itu mempunyai karier 
internasional yang luar biasa.

Pada level individu, 

Wawancara Ronaldo dengan Piers 
Morgan bagian kedua baru saja dirilis. 
Pada momen tersebut, Ronaldo 
menyampaikan rencana karier 
internasionalnya. Kapten Portugal itu 
memastikan akan pensiun usai bermain 

capaian Ronaldo juga sangat luar 
biasa. Saat ini, Ronaldo tercatat 
sebagai top skor sepanjang masa 
Portugal. Bukan hanya itu, Ronaldo 
juga menjadi pemain dengan gol paling 
banyak pada laga internasional di 
dunia.

Ronaldo Akan Pensiun Setelah Piala Dunia 2022

di Piala Dunia 2022 dan membawa 
Portugal menjadi juara.
"Ya, pensiun. 100 persen," ucap Ronaldo 
kepada Piers Morgan.

"Ini mungkin Piala Dunia terakhir saya, 
tentu saja, Piala Dunia kelima saya. Saya 
tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 
Piala Dunia," tegas eks pemain Sporting 
CP tersebut.

"Saya menantikan bahwa kita akan pergi 
ke Piala Dunia yang luar biasa. Ini akan 
sulit. Sangat sulit. Tapi semuanya 
mungkin. Tapi tentu saja kami akan 
bersaing," kata pemain yang kini membela 
Manchester United tersebut.

Portugal, menurut Ronaldo, punya peluang 
untuk menjadi juara Piala Dunia 2022. 
Jalan untuk menjadi juara tidak akan 
mudah, tetapi Ronaldo yakin bahwa 
peluang tetap ada dan Portugal harus 
berjuang untuk peluang itu.
"Saya sangat optimis. Kami memiliki 
pelatih yang fantastis, kami memiliki 
generasi pemain sepak bola yang bagus," 
kata Ronaldo.

Ronaldo telah memainkan empat edisi 
Piala Dunia bersama Portugal. Qatar akan 
menjadi Piala Dunia kelimanya. Namun, 
untuk karier pada level klub, Ronaldo 
mengaku masih ingin bermain dua atau 
tiga tahun lagi.
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

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

For sale Upright piano
call : 267 - 306 - 0803

Bersama Portugal, Cristiano Ronaldo 
mampu meraih dua gelar penting. 
Ronaldo meraih gelar juara Euro 2016 
dan UEFA Nations League 2018.

Namun, karier internasional Ronaldo 
kini berada pada fase akhir. Cristiano 
Ronaldo tidak muda lagi dan telah 
membuat keputusan akan pensiun usai 
Piala Dunia 2022.

Cristiano Ronaldo menyatakan Piala 
Dunia 2022 bakal menjadi panggung 
internasional terakhir baginya bersama 
timnas Portugal. Pemain berusia 37 
tahun itu mempunyai karier 
internasional yang luar biasa.

Pada level individu, 

Wawancara Ronaldo dengan Piers 
Morgan bagian kedua baru saja dirilis. 
Pada momen tersebut, Ronaldo 
menyampaikan rencana karier 
internasionalnya. Kapten Portugal itu 
memastikan akan pensiun usai bermain 

capaian Ronaldo juga sangat luar 
biasa. Saat ini, Ronaldo tercatat 
sebagai top skor sepanjang masa 
Portugal. Bukan hanya itu, Ronaldo 
juga menjadi pemain dengan gol paling 
banyak pada laga internasional di 
dunia.

Ronaldo Akan Pensiun Setelah Piala Dunia 2022

di Piala Dunia 2022 dan membawa 
Portugal menjadi juara.
"Ya, pensiun. 100 persen," ucap Ronaldo 
kepada Piers Morgan.

"Ini mungkin Piala Dunia terakhir saya, 
tentu saja, Piala Dunia kelima saya. Saya 
tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 
Piala Dunia," tegas eks pemain Sporting 
CP tersebut.

"Saya menantikan bahwa kita akan pergi 
ke Piala Dunia yang luar biasa. Ini akan 
sulit. Sangat sulit. Tapi semuanya 
mungkin. Tapi tentu saja kami akan 
bersaing," kata pemain yang kini membela 
Manchester United tersebut.

Portugal, menurut Ronaldo, punya peluang 
untuk menjadi juara Piala Dunia 2022. 
Jalan untuk menjadi juara tidak akan 
mudah, tetapi Ronaldo yakin bahwa 
peluang tetap ada dan Portugal harus 
berjuang untuk peluang itu.
"Saya sangat optimis. Kami memiliki 
pelatih yang fantastis, kami memiliki 
generasi pemain sepak bola yang bagus," 
kata Ronaldo.

Ronaldo telah memainkan empat edisi 
Piala Dunia bersama Portugal. Qatar akan 
menjadi Piala Dunia kelimanya. Namun, 
untuk karier pada level klub, Ronaldo 
mengaku masih ingin bermain dua atau 
tiga tahun lagi.


