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Pesta akbar Piala Dunia 2022 di Qatar 
dimulai. Sepak bola paling akbar empat 
tahunan dimulai Kick Off hari ini antara 
tuan rumah Qatar melawan wakil 
Amerika Latin Ekuador (20/11/2022). 
Piala dunia kali ini kurang bergairah 
atau kurang gregetnya. Gegap 
gempitanya terasa berbeda dibanding 
Piala Dunia sebelumnya. Qatar sang 
tuan rumah mendapat tamparan keras 
jelang pembukaan Piala Dunia. Pesta 
yang dimulai hari ini tampaknya bakal 
kurang meriah. Semua ini akibat 
pemberitaan miring media Barat 
terhadap Qatar. Kontroversi Qatar 
sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 
sudah banyak diketahui oleh 
masyarakat dunia, tapi karena sudah 
terpilih secara sah oleh sidang FIFA , 

mau tidak mau, suka atau tidak suka 
Qatar adalah tuan rumah resmi Piala 
Dunia 2022. Terlepas isu kontroversi 
sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 
sebenarnya Qatar juga ingin menjadikan 
Piala Dunia ini sebagai ajang yang 
tersukses dari penyelenggaraan Piala 
Dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali 
ini. Beberapa minggu sebelumnya, Netflix 
meluncurkan series dokumenter "FIFA 
Uncovered". Dalam alurnya, terungkap 
tabir korupsi di organisasi bola dunia 
tersebut. Melalui dokumenter itu, publik 
dan pemangku kebijkan menerima 
gambaran jelas bagaimana dugaan suap 
perwakilan Qatar kepada Komite 
Eksekutif. Fulus itu diduga menjadi pelicin 
untuk memilih Qatar sebagai tuan rumah 
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Piala Dunia 2022. Kebobrokan dan 
skandal yang dimaksud dalam film FIFA 
Uncovered ini adalah mencoba 
mengungkap korupsi, pencucian uang, 
hingga penghindaran pajak. Jadi seperti 
apa film yang bakal ditayangkan 
bersamaan dengan pertandingan 
pembukaan Piala Dunia 2022 antara 
tuan rumah Qatar kontra Ekuador. 
Memang penunjukan Qatar jadi tuan 
rumah sangat sarat dengan 
kepentingan, politik dan praktik suap. 
Bagaimana tidak? Amerika Serikat yang 
pernah sukses menjadi tuan rumah 
Piala Dunia 1994 hingga menjadi 
negara paling disegani di dunia dengan 
julukan negara super power, adi kuasa, 
hingga negeri paman Sam ini kalah 
suara atau voting dari Qatar? Bisa-
bisanya Qatar mendapatkan 14 suara, 
sementara Amerika Serikat hanya 8 
suara? Ada apa ini? Ternyata dilansir 
dari Sky News, tahun 2014, surat kabar 
The Sunday Times menerbitkan 
dokumen FIFA yang menunjukkan 
mantan Presiden Asian Football 
Association (AFC), Mohamed Bin 
Hammam telah melakukan suap 
dengan total lebih dari 5 juta dollar AS 
yang diberikan kepada pejabat 
sepakbola dari berbagai negara untuk 
memastikan Qatar menjadi tuan rumah 
Piala Dunia 2022. Walau bukan suap 
untuk jadi tuan rumah yang 
melengserkan Bin Hammam dari kursi 
empuknya, namun tetap saja kasus 
suap pemungutan suara untuk 
melengserkan Sepp Blatter dari kursi 
presiden FIFA penyebab Bin Hammam 
dilarang beraktivitas di dunia sepakbola. 
Deritanya belum selesai sampai di 
sana. Fokus utama media Barat 
terhadap Qatar saat ini adalah dugaan 
pelanggaran HAM tentang kematian 
pekerja dan isu anti LGBT. FIFA juga 
gagal memeriksa masalah hak asasi 
manusia bagi jurnalis, atau diskriminasi 
sistemik yang dihadapi perempuan, 
kelompok LGBT, dan lainnya di Qatar," 
tulis Human Right Watch dalam 
website. Euronews melaporkan bahwa 
terdapat kematian, dugaan eksploitasi 
dan penganiayaan terhadap para 
imigran. Kebanyakan pekerja berasal 

dari Asia Tenggara dan Afrika Timur di 
bidang konstruksi pembangunan 
infrastruktur Piala Dunia. Intinya, berita-
berita yang beredar tidak menyenangkan 
untuk dibaca. "FIFA memberikan Qatar 
pertandingan pada tahun 2010, tanpa uji 
tuntas hak asasi manusia  dan tidak ada 
ketentuan yang ditetapkan tentang 
perlindungan bagi pekerja migran yang 
dibutuhkan untuk membangun infrastruktur 
besar-besaran. Isu paling menyita 
perhatian tentunya bagaimana banyaknya 
para pekerja imigran yang meninggal 
dunia selama pembangunan stadion di 
Qatar. Dilaporkan dari The Guardian 
bahwa banyak pekerja imigran dari India, 
Pakistan, Nepal, Bangladesh dan Sri 
Langka meninggal sejak tahun 2010 
sampai dengan 2020 dengan angka 
mencapai lebih dari 6.500 jiwa, ini belum 
termasuk dari Filipina dan Kenya yang 
tidak melaporkan jumlah pekerja 
imigrannya yang bekerja di Qatar. Ini 
masuk akal mengingat Qatar harus 
menyelesaikan tujuh stadion yang 
berstandard FIFA yang layak untuk 
turnamen sekelas Piala Dunia dan juga 
mengebut pembangunan infrastruktur 
penunjang perhelatan akbar dengan 
proyek besar seperti bandara baru, jalan 
raya, sistem transportasi umum, hotel 
serta pembangunan infrastruktur di kota-
kota yang ditunjuk jadi tuan rumah. Qatar 
menyiapakan anggaran yang paling besar 
diantara tuan rumah Piala Dunia di era 
tahun 2000 ke atas, karena harus 
membangun 11 stadion baru bertaraf 
Internasional sesuai standar FIFA. Jarak 
antar stadion hanya ditempuh 1 jam 
perjalanan darat. Piala Dunia 2022 akan 
melibatkan 32 tim dengan total 
pertandingan sebanyak 64 di delapan 
stadium. Sejarah Piala Dunia kali ini juga 
mengalami perubahan, baik itu tempat dan 
juga waktu penyelenggaraan yang 
biasanya dihelat di pertengahan tahun, tapi 
kali ini mencoba melawan kodrat dari 
biasanya. Tahun ini akan menjadi event 
pertama Piala Dunia yang digelar pada 
akhir tahun atau menjelang musim dingin. 
Tradisi itu berubah tahun ini. Piala Dunia 
2022 Qatar dipastikan akan digelar akhir 
tahun pada 20 November - 18 Desember 
mendatang. Cuaca panas Qatar menjadi 

faktor utama penyebab Piala Dunia 2022 
harus digelar akhir tahun. Kontroversi 
penyelenggaraan yang melawan kodrat 
tentunya suhu, cuaca dan waktu 
penyelenggaraan yang diundur ke bulan 
Nopember 2022 ini dari biasanya dihelat 
dipertengahan tahun atau diakhir musim 
kompetisi Eropa. Tahun ini, World Cup 
dihelat dibulan Nopember, bukan Juni-
Juli seperti yang sudah-sudah, ini 
dikarenakan letak geografis Qatar yang 
berakibat pada cuaca cuaca ekstrem 
saat musim panas yang berlangsung di 
pertengahan tahun. Sementara di bulan 
Nopember diprediksi musim di Qatar 
memasuki musim dingin, sehingga 
diharapkan cuaca tidak terlalu panas dan 
pemain dapat memaksimalkan 
permainan dengan baik seperti di Eropa 
atau Asia. Dilaporkan timnas Inggris 
sudah tidak tahan dengan cuaca panas 
di Qatar. Terlihat beredar video para 
punggawa The Three Lions berdiri di 
depan pendingin setelah menjalani 
latihan di Stadion Al-Wakrah yang saat 
itu suhu setempat menyentuh angka 33 
derajat Celcius. Sang pelatih Gareth 
Southgate sampai harus was-was 
dengan kondisi fisik pemainnya yang 
merasa kepanasan dan sulit 
mengembangkan kualitas latihan akibat 
kegerahan. Apakah ini bakal jadi sinyal 
pertandingan selama Piala Dunia ini 
akan kurang menarik karena banyaknya 
waktu yang akan dibutuhkan para 
pemain untuk minum dan beristirahat? 
Inggris sendiri sangat berambisi untuk 
jadi juara karena tertunda di tahun 2018, 
apalagi hanya jadi finalis di Euro 2020 
yang disingkirkan Italia secara 
menyakitkan? Dalam 22 
penyelenggaraan Piala Dunia yang 
sudah berlangsung sejak 1930, event 
tersebut selalu digelar menjelang atau 
selama musim panas yakni antara Mei, 
Juni, dan Juli. Pada bulan-bulan 
tersebut, liga sepak bola sudah 
mengakhiri perjalanan satu musimnya. 
Waktu penyelenggaraan Piala Dunia 
2022 pada Desember yang tak umum ini 
juga yang membuat kemeriahan Piala 
Dunia di Qatar seolah tenggelam. Pada 
penyelenggaraan sebelumnya, atmosfer 
Piala Dunia sudah dibangun setidaknya 

sebulan sebelumnya. Pertandingan 
persahabatan atau drama seputar 
persiapan tim nasional akan mewarnai 
banyak pemberitaan yang membangun 
atmosfer tersebut. Biasanya, Piala 
Dunia selalu digelar pada pertengahan 
tahun setelah seluruh kompetisi Eropa 
selesai. Pasalnya, Piala Dunia 
berlangsung saat liga-liga sepak bola 
di dunia masih berjalan. Liga-liga pun 
terpaksa berhenti di tengah musim. 
Liga Premier Inggris, misalnya, baru 
menyelesaikan pekan ke-15 pada 13 
November lalu atau hanya berjarak 
tujuh hari dari perhelatan Piala Dunia. 
Saat mood atau atmosfer kerasnya 
persaingan di liga lokal masih sangat 
terasa, Piala Dunia tiba-tiba hadir. Jeda 
waktu yang sangat sedikit ini juga 
membuat persiapan tim nasional 
sangat mepet menjelang Piala Dunia. 
Seperti diketahui, kick-off Piala Dunia 
2022 akan dimulai pada Minggu 
(20/11/2022) sementara final akan 
dilangsungkan pada 18 Desember 
mendatang. Opening ceremony akan 
digelar di Al Bayt Stadium, Al Khor, 
pada pukul 21:42 WIB dengan 
dimeriahkan sejumlah penyanyi seperti 
pentolan BTS Jungkook dan penyanyi 
India Nora Fatehi. Opening ceremony 
akan dilanjutkan dengan pertandingan 
perdana yang mempertemukan tuan 
rumah Qatar melawan Ekuador. 
Mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, 
menilai keputusan menjadikan Qatar 
tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah 
sebuah kesalahan. Qatar secara resmi 
terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 
2022 pada tahun 2010 ketika Sepp 
Blatter masih menjabat Presiden FIFA. 
Menurut Blatter, Komite Eksekutif FIFA 
ketika itu sebenarnya ingin menunjuk 
Amerika Serikat dengan alasan 
perdamaian. Alasan tersebut berkaitan 
dengan Piala Dunia 2018 yang digelar 
di Rusia. "Memilih Qatar adalah 
sebuah kesalahan. Padad saat itu, 
kami Komite Eksekutif FIFA 
sebenarnya sepakat bahwa Rusia 
harus mendapatkan Piala Dunia 2018," 
kata Blatter dikutip dari Sky Sports. 
"Setelah itu, Amerika Serikat menjadi 
tuan rumah Piala Dunia 2022. Itu akan 
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sudah tidak tahan dengan cuaca panas 
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punggawa The Three Lions berdiri di 
depan pendingin setelah menjalani 
latihan di Stadion Al-Wakrah yang saat 
itu suhu setempat menyentuh angka 33 
derajat Celcius. Sang pelatih Gareth 
Southgate sampai harus was-was 
dengan kondisi fisik pemainnya yang 
merasa kepanasan dan sulit 
mengembangkan kualitas latihan akibat 
kegerahan. Apakah ini bakal jadi sinyal 
pertandingan selama Piala Dunia ini 
akan kurang menarik karena banyaknya 
waktu yang akan dibutuhkan para 
pemain untuk minum dan beristirahat? 
Inggris sendiri sangat berambisi untuk 
jadi juara karena tertunda di tahun 2018, 
apalagi hanya jadi finalis di Euro 2020 
yang disingkirkan Italia secara 
menyakitkan? Dalam 22 
penyelenggaraan Piala Dunia yang 
sudah berlangsung sejak 1930, event 
tersebut selalu digelar menjelang atau 
selama musim panas yakni antara Mei, 
Juni, dan Juli. Pada bulan-bulan 
tersebut, liga sepak bola sudah 
mengakhiri perjalanan satu musimnya. 
Waktu penyelenggaraan Piala Dunia 
2022 pada Desember yang tak umum ini 
juga yang membuat kemeriahan Piala 
Dunia di Qatar seolah tenggelam. Pada 
penyelenggaraan sebelumnya, atmosfer 
Piala Dunia sudah dibangun setidaknya 

sebulan sebelumnya. Pertandingan 
persahabatan atau drama seputar 
persiapan tim nasional akan mewarnai 
banyak pemberitaan yang membangun 
atmosfer tersebut. Biasanya, Piala 
Dunia selalu digelar pada pertengahan 
tahun setelah seluruh kompetisi Eropa 
selesai. Pasalnya, Piala Dunia 
berlangsung saat liga-liga sepak bola 
di dunia masih berjalan. Liga-liga pun 
terpaksa berhenti di tengah musim. 
Liga Premier Inggris, misalnya, baru 
menyelesaikan pekan ke-15 pada 13 
November lalu atau hanya berjarak 
tujuh hari dari perhelatan Piala Dunia. 
Saat mood atau atmosfer kerasnya 
persaingan di liga lokal masih sangat 
terasa, Piala Dunia tiba-tiba hadir. Jeda 
waktu yang sangat sedikit ini juga 
membuat persiapan tim nasional 
sangat mepet menjelang Piala Dunia. 
Seperti diketahui, kick-off Piala Dunia 
2022 akan dimulai pada Minggu 
(20/11/2022) sementara final akan 
dilangsungkan pada 18 Desember 
mendatang. Opening ceremony akan 
digelar di Al Bayt Stadium, Al Khor, 
pada pukul 21:42 WIB dengan 
dimeriahkan sejumlah penyanyi seperti 
pentolan BTS Jungkook dan penyanyi 
India Nora Fatehi. Opening ceremony 
akan dilanjutkan dengan pertandingan 
perdana yang mempertemukan tuan 
rumah Qatar melawan Ekuador. 
Mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, 
menilai keputusan menjadikan Qatar 
tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah 
sebuah kesalahan. Qatar secara resmi 
terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 
2022 pada tahun 2010 ketika Sepp 
Blatter masih menjabat Presiden FIFA. 
Menurut Blatter, Komite Eksekutif FIFA 
ketika itu sebenarnya ingin menunjuk 
Amerika Serikat dengan alasan 
perdamaian. Alasan tersebut berkaitan 
dengan Piala Dunia 2018 yang digelar 
di Rusia. "Memilih Qatar adalah 
sebuah kesalahan. Padad saat itu, 
kami Komite Eksekutif FIFA 
sebenarnya sepakat bahwa Rusia 
harus mendapatkan Piala Dunia 2018," 
kata Blatter dikutip dari Sky Sports. 
"Setelah itu, Amerika Serikat menjadi 
tuan rumah Piala Dunia 2022. Itu akan 
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menjadi isyarat perdamaian jika dua 
lawan politik lama menjadi tuan rumah 
Piala Dunia secara bergantian," ujar 
Blatter. "Qatar negara yang terlalu 
kecil. Sepak bola dan Piala Dunia 
terlalu besar untuk Qatar. Saya ulangi, 
memilih Qatar adalah sebuah 
kesalahan," ucap Blatter. "Saya 
bertanggung jawab untuk itu sebagai 
Presiden FIFA yang menjabat," tutur 
sosok asal Swiss itu menambahkan. 
Meski mengaku menyesal, Sepp 
Blatter sedikit lega karena tidak ada 
pesepak bola yang memboikot Piala 
Dunia 2022. Kurang bergemanya 
theme song juga menjadi alasan lain 
mengapa Piala Dunia Qatar Nampak 
sepi. Theme song Piala Dunia adalah 
salah satu yang paling dinanti selain 
tentunya maskot yang dipilih. Pada 
penyelenggaraan sebelumnya, theme 
song biasanya sudah populer sebulan 
sebelum kick off. Salah satu theme 
song Piala Dunia yang populer yakni 
Waka Waka (This Time for Africa)"  
dirilis pada 7 Mei 2010 atau sebulan 
sebelum kick of tetapi gaungnya 
langsung menyebar di masyarakat 
dengan cepat. Lagu yang dipopulerkan 
Shakira tersebut bahkan mampu 
menjadi salah satu single dengan 
penjualan tertinggi sepanjang masa. 
Video Waka Waka hingga kini sudah 
ditonton 3,2 miliar kali. Theme song 
Piala Dunia 2022 "Hayya Hayya 
(Better Together)" sebenarnya sudah 
dirilis sejak April 2022 atau tujuh bulan. 
Namun, theme song yang dinyanyikan 
oleh Trinidad Cardona, Davido, dan 
Aisha tersebut kurang populer. Video 
musiknya yang dirilis di platform 
Youtube baru ditonton 32,6 juta kali 
hingga hari ini. Banyaknya kontroversi 
seputar penunjukan juga membuat 
gaung Piala Dunia tidak sekencang 
biasanya. Berita kontroversi 
penunjukan Qatar dan banyaknya isu 
pelanggaran HAM selama persiapan 
justru berhembus lebih kencang. 
Ketatnya peraturan serta mahalnya 
tiket dan sewa hotel juga membatasi 
antusiasme fans luar negeri untuk 
mendukung secara langsung. Qatar 
juga membatasi penjualan alkohol. 

Qatar mengizinkan penonton untuk 
membeli bir tiga jam sebelum kick off dan 
satu jam setelah peluit berakhirnya 
pertandingan dibunyikan. Namun, 
penonton dilarang membeli bir selama 
pertandingan berlangsung. Harga bir juga 
tidak murah yakni US$ 13,73 untuk satu 
botol berisi 500 ml atau sekitar Rp 
215.300. Penggemar bola yang ingin 
menonton langsung juga harus merogoh 
kantong dalam-dalam. Dilansir dari 
Reuters, tiket pertandingan untuk 
pertandingan final rata-rata dibanderol 
US$ 812 atau Rp 12,7 juta. Tiket tersebut 
40% lebih mahal dibandingkan pada final 
Piala Dunia 2018 di Rusia. Studi Keller 
Sports menunjukkan rata-rata tiket 
pertandingan di Piala Dunia Qatar 
mencapai 286 pounds atau Rp 538.252. 
Harga tersebut menjadi yang termahal 
dalam 20 tahun terakhir. Selain tiket, biaya 
penginapan di Qatar juga tidak murah. 
Dilansir dari hoteliermiddleeast.com, sewa 
hotel bintang 2 di Doha berkisar US$ 120 
atau Rp 1,9 juta sementara hotel bintang 5 
di kisaran US$ 769 atau Rp 12 juta per 
malam. Panitia memang menyediakan 
penyewaan kabin di Free Zone fan village 
yang lebih terjangkau dan berlokasi 20 
menit dari Doha. Sewa kamar termurah di 
tempat tersebut berkisar US$ 114 per 
malam atau sekitar Rp 1,8 juta. Tempat 
tersebut juga menawarkan menginap satu 
malam dengan suasana di bawah bintang 
senilai US$ 423 per malam. "Terlalu mahal 
untuk tinggal di hotel atau menyewa 
kamar melalui AirBnB di Doha," tutur salah 
satu penonton Jimmy Leung, kepada 
CNN. Alasan lain mengapa gaung Piala 
Dunia 2022 kurang terasa adalah 
banyaknya platform yang menyiarkan 
media atau berita seputar Piala Dunia. 
Bila dulu masyarakat hanya bisa 
mengakses pertandingan atau berita 
seputar Piala Dunia melalui televisi maka 
sekarang sejumlah platform sudah 
tersedia. Terdapat broadcaster yang 
menyediakan siaran pertandingan secara 
gratis tetapi ada pula platform berbayar 
yang juga menyiarkan pertandingan yang 
bisa diakses kapanpun. Dengan adanya 
banyak platform maka perhatian penonton 
tidak bertumpu pada satu media sehingga 
keriuhan pun terpecah. Menanggapi 

kritikan barat Emir qatar pun 
menanggapinya dengan rada marah. 
Emir dan pangeran di Qatar tampaknya 
kesulitan untuk senyum dalam beberapa 
hari terakhir. Padahal, hajatan besar 
sudah di depan mata. Media Barat yang 
seharusnya membantu naik citra mereka 
justru menjadi senjata yang akan 
menenggelamkan mereka. Media tiada 
henti mengulas keburukan yang 
ditorehkan negeri para juragan minyak 
ini. Peluru yang digunakan bermacam 
jenisnya. Mulai dari keraguan atas 
tradisi sepak bola yang tidak jelas, isu 
budaya sampai menyangkut geopolitik. 
Siapapun pemilik hajatan tentu bakal 
sakit gigi melihat kenyataan seperti ini. 
Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani 
menyadari bahwa posisi Qatar tengah 
mendapat serangan luas. Ia tidak dapat 
menutup kekesalannya. "Sejak kami 
mendapat kehormatan menjadi tuan 
rumah Piala Dunia, Qatar telah menjadi 
target kampanye yang belum pernah 
terjadi sebelumnya yang tidak pernah 
diderita oleh negara tuan rumah 
lainnya," katanya dalam pemberitaan 
Euronews 25 Oktober 2022. "Awalnya, 
kami menangani masalah ini dengan 
itikad baik, dan kami bahkan 
menganggap kritik tertentu positif dan 
bermanfaat, membantu kami 
mengembangkan aspek yang harus 
dikembangkan." "Tetapi segera menjadi 
jelas bagi kami bahwa kampanye terus 
berlanjut, meluas, ada fitnah dan 
standar ganda, mencapai tingkat tanpa 
henti yang membuat banyak orang 
bertanya-tanya, sayangnya, alasan dan 
motivasi sebenarnya dari kampanye ini," 
tambahnya. Dalam situasi ini, Qatar 
memang tidak piawai menepis tudingan. 
Fakta di lapangan terlihat jelas dan 
sangat tidak mungkin membalasnya 
agar tidak makin konyol. Tidak saja 
serangan dari Barat. Al Qaeda pun turut 
menambah bengkak sakit gigi para Emir. 
Baru-baru ini, Al Qaeda semenanjung 
Arab dilaporkan mengecam 
penyelanggaraan Piala Dunia di Qatar 
karena "membawa orang tidak bermoral, 
homoseksual, penabur korupsi dan 
ateisme ke Semenanjung Arab" dan 
mengatakan Piala Dunia berfungsi untuk 

mengalihkan perhatian dari 
"pendudukan negara-negara Muslim" 
dan penindasan mereka, laporan 
Reuters, Minggu, 20 November 2022. 
Namun semua tudingan negative barat 
terhadap Qatar langsung dibalas oleh 
Presiden FIFA, Gianni Infantino. 
Infantino, menilai negara barat 
munafik karena terus mengkritik 
penyelenggaraan Piala Dunia 2022 
Qatar. Infantino membela Piala Dunia 
2022 Qatar dengan menyampaikan 
pidato berapi-api selama lebih dari 
satu jam pada Sabtu (19/11/2022) 
malam WIB. "Kita semua telah 
mendapat banyak pelajaran (konotasi 
negatif) dari negara Eropa dan Barat. 
Saya orang Eropa. Untuk apa yang 
telah kami lakukan selama 3.000 
tahun di seluruh dunia, kami harus 
meminta maaf selama 3.000 tahun ke 
depan sebelum memberi pelajaran 
moral," kata Infantino. "Jika benar 
Eropa benar-benar peduli terhadap 
nasib orang-orang ini (pekerja migran), 
mereka seharusnya membuat aturan 
hukum seperti yang dilakukan Qatar," 
ujar Infantino. "Saya kesulitan 
memahami kritik. Kita semua harus 
berinvestasi dalam membantu orang-
orang ini, memberi pendidikan, masa 
depan, dan lebih banyak harapan 
untuk mereka," ucap Infantino. "Kita 
semua harus mendidik diri sendiri. 
Banyak hal yang tidak sempurna tetapi 
reformasi dan perubahan 
membutuhkan waktu," tutur Infantino. 
"Pelajaran moral sepihak ini adalah 
kemunafikan. Saya bertanya-tanya 
mengapa tidak ada yang mengakui 
kemajuan yang dibuat di sini sejak 
2016?," ucap pria berusia 52 tahun itu. 
"Tidak mudah menerima kritik atas 
keputusan yang sudah dibuat 12 tahun 
lalu. Qatar siap. Ini akan menjadi Piala 
Dunia terbaik yang pernah ada," ujar 
Infantino menambahkan. Dengan 
sejumlah persoalan yang membayangi 
Piala Dunia 2022 menarik ditunggu 
apakah Piala Dunia tahun ini memang 
akan menjadi event yang "sepi" atau 
sebaliknya akan berbalik arah menjadi 
penuh keriuhan setelah peluit kick off 
dibunyikan.
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menjadi isyarat perdamaian jika dua 
lawan politik lama menjadi tuan rumah 
Piala Dunia secara bergantian," ujar 
Blatter. "Qatar negara yang terlalu 
kecil. Sepak bola dan Piala Dunia 
terlalu besar untuk Qatar. Saya ulangi, 
memilih Qatar adalah sebuah 
kesalahan," ucap Blatter. "Saya 
bertanggung jawab untuk itu sebagai 
Presiden FIFA yang menjabat," tutur 
sosok asal Swiss itu menambahkan. 
Meski mengaku menyesal, Sepp 
Blatter sedikit lega karena tidak ada 
pesepak bola yang memboikot Piala 
Dunia 2022. Kurang bergemanya 
theme song juga menjadi alasan lain 
mengapa Piala Dunia Qatar Nampak 
sepi. Theme song Piala Dunia adalah 
salah satu yang paling dinanti selain 
tentunya maskot yang dipilih. Pada 
penyelenggaraan sebelumnya, theme 
song biasanya sudah populer sebulan 
sebelum kick off. Salah satu theme 
song Piala Dunia yang populer yakni 
Waka Waka (This Time for Africa)"  
dirilis pada 7 Mei 2010 atau sebulan 
sebelum kick of tetapi gaungnya 
langsung menyebar di masyarakat 
dengan cepat. Lagu yang dipopulerkan 
Shakira tersebut bahkan mampu 
menjadi salah satu single dengan 
penjualan tertinggi sepanjang masa. 
Video Waka Waka hingga kini sudah 
ditonton 3,2 miliar kali. Theme song 
Piala Dunia 2022 "Hayya Hayya 
(Better Together)" sebenarnya sudah 
dirilis sejak April 2022 atau tujuh bulan. 
Namun, theme song yang dinyanyikan 
oleh Trinidad Cardona, Davido, dan 
Aisha tersebut kurang populer. Video 
musiknya yang dirilis di platform 
Youtube baru ditonton 32,6 juta kali 
hingga hari ini. Banyaknya kontroversi 
seputar penunjukan juga membuat 
gaung Piala Dunia tidak sekencang 
biasanya. Berita kontroversi 
penunjukan Qatar dan banyaknya isu 
pelanggaran HAM selama persiapan 
justru berhembus lebih kencang. 
Ketatnya peraturan serta mahalnya 
tiket dan sewa hotel juga membatasi 
antusiasme fans luar negeri untuk 
mendukung secara langsung. Qatar 
juga membatasi penjualan alkohol. 

Qatar mengizinkan penonton untuk 
membeli bir tiga jam sebelum kick off dan 
satu jam setelah peluit berakhirnya 
pertandingan dibunyikan. Namun, 
penonton dilarang membeli bir selama 
pertandingan berlangsung. Harga bir juga 
tidak murah yakni US$ 13,73 untuk satu 
botol berisi 500 ml atau sekitar Rp 
215.300. Penggemar bola yang ingin 
menonton langsung juga harus merogoh 
kantong dalam-dalam. Dilansir dari 
Reuters, tiket pertandingan untuk 
pertandingan final rata-rata dibanderol 
US$ 812 atau Rp 12,7 juta. Tiket tersebut 
40% lebih mahal dibandingkan pada final 
Piala Dunia 2018 di Rusia. Studi Keller 
Sports menunjukkan rata-rata tiket 
pertandingan di Piala Dunia Qatar 
mencapai 286 pounds atau Rp 538.252. 
Harga tersebut menjadi yang termahal 
dalam 20 tahun terakhir. Selain tiket, biaya 
penginapan di Qatar juga tidak murah. 
Dilansir dari hoteliermiddleeast.com, sewa 
hotel bintang 2 di Doha berkisar US$ 120 
atau Rp 1,9 juta sementara hotel bintang 5 
di kisaran US$ 769 atau Rp 12 juta per 
malam. Panitia memang menyediakan 
penyewaan kabin di Free Zone fan village 
yang lebih terjangkau dan berlokasi 20 
menit dari Doha. Sewa kamar termurah di 
tempat tersebut berkisar US$ 114 per 
malam atau sekitar Rp 1,8 juta. Tempat 
tersebut juga menawarkan menginap satu 
malam dengan suasana di bawah bintang 
senilai US$ 423 per malam. "Terlalu mahal 
untuk tinggal di hotel atau menyewa 
kamar melalui AirBnB di Doha," tutur salah 
satu penonton Jimmy Leung, kepada 
CNN. Alasan lain mengapa gaung Piala 
Dunia 2022 kurang terasa adalah 
banyaknya platform yang menyiarkan 
media atau berita seputar Piala Dunia. 
Bila dulu masyarakat hanya bisa 
mengakses pertandingan atau berita 
seputar Piala Dunia melalui televisi maka 
sekarang sejumlah platform sudah 
tersedia. Terdapat broadcaster yang 
menyediakan siaran pertandingan secara 
gratis tetapi ada pula platform berbayar 
yang juga menyiarkan pertandingan yang 
bisa diakses kapanpun. Dengan adanya 
banyak platform maka perhatian penonton 
tidak bertumpu pada satu media sehingga 
keriuhan pun terpecah. Menanggapi 

kritikan barat Emir qatar pun 
menanggapinya dengan rada marah. 
Emir dan pangeran di Qatar tampaknya 
kesulitan untuk senyum dalam beberapa 
hari terakhir. Padahal, hajatan besar 
sudah di depan mata. Media Barat yang 
seharusnya membantu naik citra mereka 
justru menjadi senjata yang akan 
menenggelamkan mereka. Media tiada 
henti mengulas keburukan yang 
ditorehkan negeri para juragan minyak 
ini. Peluru yang digunakan bermacam 
jenisnya. Mulai dari keraguan atas 
tradisi sepak bola yang tidak jelas, isu 
budaya sampai menyangkut geopolitik. 
Siapapun pemilik hajatan tentu bakal 
sakit gigi melihat kenyataan seperti ini. 
Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani 
menyadari bahwa posisi Qatar tengah 
mendapat serangan luas. Ia tidak dapat 
menutup kekesalannya. "Sejak kami 
mendapat kehormatan menjadi tuan 
rumah Piala Dunia, Qatar telah menjadi 
target kampanye yang belum pernah 
terjadi sebelumnya yang tidak pernah 
diderita oleh negara tuan rumah 
lainnya," katanya dalam pemberitaan 
Euronews 25 Oktober 2022. "Awalnya, 
kami menangani masalah ini dengan 
itikad baik, dan kami bahkan 
menganggap kritik tertentu positif dan 
bermanfaat, membantu kami 
mengembangkan aspek yang harus 
dikembangkan." "Tetapi segera menjadi 
jelas bagi kami bahwa kampanye terus 
berlanjut, meluas, ada fitnah dan 
standar ganda, mencapai tingkat tanpa 
henti yang membuat banyak orang 
bertanya-tanya, sayangnya, alasan dan 
motivasi sebenarnya dari kampanye ini," 
tambahnya. Dalam situasi ini, Qatar 
memang tidak piawai menepis tudingan. 
Fakta di lapangan terlihat jelas dan 
sangat tidak mungkin membalasnya 
agar tidak makin konyol. Tidak saja 
serangan dari Barat. Al Qaeda pun turut 
menambah bengkak sakit gigi para Emir. 
Baru-baru ini, Al Qaeda semenanjung 
Arab dilaporkan mengecam 
penyelanggaraan Piala Dunia di Qatar 
karena "membawa orang tidak bermoral, 
homoseksual, penabur korupsi dan 
ateisme ke Semenanjung Arab" dan 
mengatakan Piala Dunia berfungsi untuk 

mengalihkan perhatian dari 
"pendudukan negara-negara Muslim" 
dan penindasan mereka, laporan 
Reuters, Minggu, 20 November 2022. 
Namun semua tudingan negative barat 
terhadap Qatar langsung dibalas oleh 
Presiden FIFA, Gianni Infantino. 
Infantino, menilai negara barat 
munafik karena terus mengkritik 
penyelenggaraan Piala Dunia 2022 
Qatar. Infantino membela Piala Dunia 
2022 Qatar dengan menyampaikan 
pidato berapi-api selama lebih dari 
satu jam pada Sabtu (19/11/2022) 
malam WIB. "Kita semua telah 
mendapat banyak pelajaran (konotasi 
negatif) dari negara Eropa dan Barat. 
Saya orang Eropa. Untuk apa yang 
telah kami lakukan selama 3.000 
tahun di seluruh dunia, kami harus 
meminta maaf selama 3.000 tahun ke 
depan sebelum memberi pelajaran 
moral," kata Infantino. "Jika benar 
Eropa benar-benar peduli terhadap 
nasib orang-orang ini (pekerja migran), 
mereka seharusnya membuat aturan 
hukum seperti yang dilakukan Qatar," 
ujar Infantino. "Saya kesulitan 
memahami kritik. Kita semua harus 
berinvestasi dalam membantu orang-
orang ini, memberi pendidikan, masa 
depan, dan lebih banyak harapan 
untuk mereka," ucap Infantino. "Kita 
semua harus mendidik diri sendiri. 
Banyak hal yang tidak sempurna tetapi 
reformasi dan perubahan 
membutuhkan waktu," tutur Infantino. 
"Pelajaran moral sepihak ini adalah 
kemunafikan. Saya bertanya-tanya 
mengapa tidak ada yang mengakui 
kemajuan yang dibuat di sini sejak 
2016?," ucap pria berusia 52 tahun itu. 
"Tidak mudah menerima kritik atas 
keputusan yang sudah dibuat 12 tahun 
lalu. Qatar siap. Ini akan menjadi Piala 
Dunia terbaik yang pernah ada," ujar 
Infantino menambahkan. Dengan 
sejumlah persoalan yang membayangi 
Piala Dunia 2022 menarik ditunggu 
apakah Piala Dunia tahun ini memang 
akan menjadi event yang "sepi" atau 
sebaliknya akan berbalik arah menjadi 
penuh keriuhan setelah peluit kick off 
dibunyikan.
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 Elon Musk mengumumkan bahwa 
Donald Trump diizinkan untuk bergabung 
kembali dengan Twitter. 

Namun, pada Jumat malam, ketika 
orang-orang tertidur di akhir pekan pra-
Thanksgiving, 

Tak lama setelah mengambil kendali 
jejaring sosial, 

dia memutuskan untuk melakukan polling 
kepada pengikutnya sendiri di Twitter, 
sebagaimana dikutip 
The Verge. 

Akun @realDonaldTrump dan 
kicauannya kembali terlihat sepenuhnya.

"Kembalikan mantan Presiden Trump," 
tweetnya, di samping jajak pendapat 
dengan tombol untuk memilih "Ya" atau 
"Tidak."
“Vox Populi, Vox Dei,” tambahnya dalam 
tweet lanjutan, bahasa Latin untuk “suara 
rakyat adalah suara Tuhan.”
Jawaban “Ya” dimenangkan dengan 
selisih tipis 52-48. 
Tidak jelas berapa banyak dari mereka 
yang mungkin adalah bot;
 Musk sendiri menyatakan bahwa jajak 
pendapat itu diserang oleh bot. Musk 
juga terkenal berusaha keluar dari 
kesepakatan Twitter dengan mengklaim 
sebanyak 20 persen akun Twitter palsu, 
dan pernah menyarankan bahwa bot 
bertanggung jawab atas hasil jajak 
pendapat kontroversialnya tentang Rusia 
dan Ukraina.
Lebih dari 134 juta orang melihat jajak 
pendapat tersebut, 

Musk menyebut keputusan itu 
berdasarkan hasil jajak pendapat Twitter 
pribadinya. 

Musk mengatakan dia tidak akan 
memulihkan akun yang dilarang sampai 
perusahaan telah membentuk dewan 
moderasi konten dengan sudut pandang 
yang sangat beragam.

Itu berarti hanya sekitar 11 persen dari 
mereka yang melihatnya mengklik salah 
satu tombol.

menurut Musk, meskipun berakhir 
dengan lebih dari 15 juta tanggapan. 

Mantan Presiden Trump dilarang dari 

Elon Ijinkan Trump Kembali Pakai Twitter

Twitter mengatakan pada saat itu 
bahwa pesan Trump melanggar 
aturannya terhadap pemuliaan 
kekerasan. Sejak saat itu, pengunjung 
profil Twitternya disambut dengan 
pesan akun yang ditangguhkan, alih-
alih melihat tweetnya.

Tidak jelas apakah Trump akan 
kembali ke Twitter, baik diundang atau 
tidak. Setelah dikeluarkan dari Twitter, 
Trump bergabung dengan Truth 
Social, 
sebuah perusahaan media sosial 
sayap kanan yang dikembangkan oleh 
sebuah perusahaan yang didirikan 
oleh mantan presiden.

Selama proses pembelian Twitter 
yang panjang dan sulit, Musk 
mengatakan dia akan memulihkan 
akun Trump. 

"Saya pikir itu adalah kesalahan, 
karena mengasingkan sebagian besar 
negara dan pada akhirnya tidak 
mengakibatkan Donald Trump tidak 
bersuara ... 
Jadi saya kira jawabannya adalah 
saya akan membatalkan permaban."

“Saya pikir tidak benar melarang 
Donald Trump,” kata Musk pada Mei.

Menyusul komentar Musk untuk 
mengizinkannya bergabung kembali 
dengan Twitter, Trump mengatakan 
dia akan tetap di Truth Social terlepas 
dari apakah dia diundang kembali. 
“Twitter menjadi sangat 
membosankan. 

Pada hari Sabtu, setelah ditanya 
tentang jajak pendapat Musk selama 
tanya jawab,
Trump menyebutkan dia mungkin 
tidak bergabung kembali, dengan 

Mereka telah menyingkirkan banyak 
suara bagus di Twitter, banyak suara 
konservatif mereka,” kata Trump saat 
itu.

Twitter pada 8 Januari 2021, 
"karena risiko hasutan kekerasan 
lebih lanjut" setelah peran Trump 
dalam menghasut serangan Capitol 6 
Januari.
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 Elon Musk mengumumkan bahwa 
Donald Trump diizinkan untuk bergabung 
kembali dengan Twitter. 

Namun, pada Jumat malam, ketika 
orang-orang tertidur di akhir pekan pra-
Thanksgiving, 

Tak lama setelah mengambil kendali 
jejaring sosial, 

dia memutuskan untuk melakukan polling 
kepada pengikutnya sendiri di Twitter, 
sebagaimana dikutip 
The Verge. 

Akun @realDonaldTrump dan 
kicauannya kembali terlihat sepenuhnya.

"Kembalikan mantan Presiden Trump," 
tweetnya, di samping jajak pendapat 
dengan tombol untuk memilih "Ya" atau 
"Tidak."
“Vox Populi, Vox Dei,” tambahnya dalam 
tweet lanjutan, bahasa Latin untuk “suara 
rakyat adalah suara Tuhan.”
Jawaban “Ya” dimenangkan dengan 
selisih tipis 52-48. 
Tidak jelas berapa banyak dari mereka 
yang mungkin adalah bot;
 Musk sendiri menyatakan bahwa jajak 
pendapat itu diserang oleh bot. Musk 
juga terkenal berusaha keluar dari 
kesepakatan Twitter dengan mengklaim 
sebanyak 20 persen akun Twitter palsu, 
dan pernah menyarankan bahwa bot 
bertanggung jawab atas hasil jajak 
pendapat kontroversialnya tentang Rusia 
dan Ukraina.
Lebih dari 134 juta orang melihat jajak 
pendapat tersebut, 

Musk menyebut keputusan itu 
berdasarkan hasil jajak pendapat Twitter 
pribadinya. 

Musk mengatakan dia tidak akan 
memulihkan akun yang dilarang sampai 
perusahaan telah membentuk dewan 
moderasi konten dengan sudut pandang 
yang sangat beragam.
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menurut Musk, meskipun berakhir 
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Mantan Presiden Trump dilarang dari 

Elon Ijinkan Trump Kembali Pakai Twitter

Twitter mengatakan pada saat itu 
bahwa pesan Trump melanggar 
aturannya terhadap pemuliaan 
kekerasan. Sejak saat itu, pengunjung 
profil Twitternya disambut dengan 
pesan akun yang ditangguhkan, alih-
alih melihat tweetnya.

Tidak jelas apakah Trump akan 
kembali ke Twitter, baik diundang atau 
tidak. Setelah dikeluarkan dari Twitter, 
Trump bergabung dengan Truth 
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sebuah perusahaan media sosial 
sayap kanan yang dikembangkan oleh 
sebuah perusahaan yang didirikan 
oleh mantan presiden.

Selama proses pembelian Twitter 
yang panjang dan sulit, Musk 
mengatakan dia akan memulihkan 
akun Trump. 
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Mereka telah menyingkirkan banyak 
suara bagus di Twitter, banyak suara 
konservatif mereka,” kata Trump saat 
itu.

Twitter pada 8 Januari 2021, 
"karena risiko hasutan kekerasan 
lebih lanjut" setelah peran Trump 
dalam menghasut serangan Capitol 6 
Januari.
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Musk menggambarkan dirinya sebagai 
seorang sentris di masa lalu, tetapi 
mengatakan pada Mei 2022 bahwa dia 
"tidak dapat lagi mendukung [Demokrat] 
dan akan memilih Republik.”

mengatakan, "Saya tidak melihatnya 
karena saya tidak melihat alasan untuk 
itu."

Menjelang ujian tengah semester AS, 
Musk secara terbuka menyarankan 
para pengikutnya untuk memilih Partai 
Republik juga.
Musk juga mengumumkan bahwa 
Jordan Peterson, Kathy Griffin, dan The 
Babylon Bee semuanya akan diaktifkan 
kembali, 
tanpa menyebutkan dewan moderasi 

Tidak jelas apa yang terjadi dengan 
janjinya bahwa 

Jika Trump memutuskan untuk kembali ke 
Twitter, itu dapat berdampak signifikan 
pada pemilihan AS 2024, 
dengan mantan presiden itu sekali lagi 
memiliki megafon favoritnya: 

konten yang telah dibentuk. Musk tidak 
menyebutkan dewan moderasi konten di 
samping keputusan malam ini untuk 
mengembalikan Trump. 

akun Twitter yang ditonton oleh media 
dunia yang dapat dia gunakan untuk 
mengarahkan dukungan.

"tidak ada keputusan konten utama atau 
pemulihan akun yang akan terjadi sebelum 
dewan itu bersidang".

Ini adalah kekalahan pertamanya sejak 
53 tahun terakhir, 

Mahathir menjabat sebagai perdana 
menteri Malaysia selama lebih dari dua 
dekade dalam dua masa jabatan. 

Bekas Perdana Menteri Mahathir 
Mohamad, 97 tahun, menderita 
kekalahan pertama kalinya dalam 
pemilu Malaysia. 

yang menandai akhir karir politiknya 
selama tujuh dasawarsa.

Ia gagal mempertahankan kursi 
parlementernya di daerah pemilihan 
pulau Langkawi. 
Ia hanya berada di urutan keempat.

Barisan Nasional menghadapi dua 
koalisi besar lainnya yaitu blok 
Muhyiddin Yassin dan satu lagi yang 
dipimpin oleh saingan lama Mahathir, 
Anwar Ibrahim.

Kursi parlemen di Langkawi 
dimenangkan oleh Mohd Suhaimi 
Abdullah, kandidat dari aliansi 
Perikatan, yang dipimpin oleh mantan 
perdana menteri lainnya, Muhyiddin 
Yassin. Kekalahan Mahathir itu adalah 
pertama kali sejak 1969.
Mahathir memimpin koalisi yang telah 
berjanji untuk menjatuhkan 
pemerintahan Barisan Nasional yang 
sedang menjabat atas tuduhan korupsi. 
Namun aliansinya tidak dianggap 
sebagai pesaing utama. 

Mahathir Mohamad Kalah Pemilu

Partai Barisan Nasional menempati urutan 
ketiga dengan 30 kursi.
Tidak ada partai yang memperoleh jumlah 
suara mayoritas dalam pemilu Malaysia di 
Majelis Rendah dengan 222 kursi. 

Lebih dari 900 kandidat bersaing untuk 
mendapatkan tempat di parlemen. 
Pemungutan suara untuk dua kursi yaitu di 
Padang Serai di Kedah dan Baram di 
Sarawak telah ditunda.
Partai yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim 
dan bekas Perdana Menteri Muhyiddin 
Yassin bersaing ketat dalam pemilu 
Malaysia. Partai Pakatan Harapan yang 
dipimpin Anwar Ibrahim unggul dengan 
meraih 81 kursi, sementara Perikatan 
Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin 
tertinggal dengan mendapatkan 73 kursi. 

Partai-partai kini bernegosiasi dengan 
mitra potensial untuk membentuk 
pemerintahan berikutnya.

Pemilu Malaysia ke-15 atau GE15 telah 
menjadi salah satu pemilihan yang paling 
sengit dalam sejarah negara itu. 

Mahathir mengatakan kepada Reuters 
dalam sebuah wawancara bulan ini bahwa 
dia akan pensiun dari politik jika dia kalah. 
"Saya tidak melihat diri saya aktif dalam 
politik sampai saya berusia 100 tahun," 
katanya. 
"Yang paling penting adalah mentransfer 
pengalaman saya kepada para pemimpin 
muda partai."

 PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. baru 
saja mengumumkan pemutusan 
hubungan kerja atau PHK pada 1.300 
karyawan atau 12 persen dari tenaga 
kerjanya. 

yakni Indonesia, Vietnam, Singapura, 
dan India.
PHK massal GoTo disebut sebagai 
langkah terakhir yang dilakukan setelah 
sejumlah efisiensi dilakukan 
perusahaan sejak awal tahun. 
Adapun latar belakang dilepasnya 
karyawan-karyawan itu adalah kondisi 
makro ekonomi global telah berdampak 
signifikan pada GoTo.
"Seperti layaknya perusahaan besar 
lainnya, perlu beradaptasi untuk 
memastikan kesiapan Perusahaan 
menghadapi tantangan ke depan," 
dikutip dari pernyataan resmi 
perusahaan yang diterima Tempo pada 
Jumat, 18 November 2022.

Pemangkasan dilakukan di seluruh 
negara operasional GoTo, 

Seperti bisa ditebak, nama GoTo 
merupakan akronim dari Gojek dan 

Direktur GoTo terdiri dari Garibaldi 
Thohir sebagai Komisaris utama, 
William Tanuwijaya sebagai Komisaris & 
Co-Founder, Wishnutama Kusubandio 
sebagai Komisaris, 
Caesar Sengupta sebagai Komisaris, 
Robert Holmes Swan sebagai 
Komisaris Independen, dan Dirk Van 
den Berghe sebagai Komisaris 
Independen.

Itu sejatinya merupakan proses akuisisi 
Tokopedia oleh Gojek sebagai anak 
perusahaan. 

Kilas Balik Berdirinya GoTo

Setelah merger, Gojek lalu merubah 
nama perusahaannya dari PT Aplikasi 
Karya Anak Bangsa menjadi PT GoTo 
Gojek Tokopedia.

Mengutip dari berbagai sumber, GoTo 
merupakan hasil dari merger dua 
perusahaan unicorn, 
yakni Gojek dan Tokopedia. 
GoTo resmi terbentuk pada 17 Mei 
2021. 

Kilas Balik Berdirinya GoTo

Kemudian Pemegang SDHSM GoTo 
adalah Chief Executive Officer (CEO) 
GoTo Andre Soelistyo dengan hak 
suara 7,74 persen atau 0,83 persen 
kepemilikan (baik Saham Seri A dan B), 

Tokopedia. Co-founder dan CEO 
Tokopedia William Tanuwijaya 
mengatakan GoTo juga punya 
kepanjangan lain, 
yakni gotong-royong sebagai bentuk 
semangat di balik persatuan dua 
perusahaan. 

yaitu Komisaris GoTo William 
Tanuwijaya dengan total hak suara 
14,56 persen dan Direktur GoTo 
Melissa Siska Juminto dengan total hak 
suara 1,38 persen.

Direktur GoTo Kevin Bryan Aluwi 
dengan hak suara 3,92 persen.
Mengutip laman resminya, GoTo 
memiliki misi 

Tujuan dibentuknya Grup GoTo adalah 
untuk menciptakan platform pertama di 
Asia Tenggara, yang menghadirkan 
tiga layanan penting dalam satu 
ekosistem.

Setelah menjadi GoTo, statusnya naik 
kelas dari unicorn menjadi perusahaan 
decacorn.
Menurut prospektus perusahaan, GoTo 
membagi pemegang saham 
perusahaan ke dalam struktur dual-
class voting, 
yakni pemegang Saham Dengan Hak 
Suara Multipel (SDHSM) 
atau multiple voting shares (MVS) dan 
non-SDHSM.

Kedua perusahaan Gojek dan 
Tokopedia tersebut menjadi sebuah 
unicorn yang memiliki valuasi tak 
kurang dari US$ 1 miliar. 

Pemegang saham pengendali GoTo 
terdiri dari empat orang, 

"mendorong kemajuan" dengan 
menawarkan infrastruktur teknologi dan 
solusi untuk semua orang dalam 
mengakses dan berkembang dalam 
ekonomi digital.
 GoTo menjadi salah satu perusahaan 
yang memiliki kapitalisasi pasar 
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"tidak dapat lagi mendukung [Demokrat] 
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samping keputusan malam ini untuk 
mengembalikan Trump. 
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dewan itu bersidang".
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Keputusan Partai NasDem 
mendeklarasikan Anies Baswedan 
sebagai calon presiden atau capres 
2024 dinilai sebagai musibah alih-alih 
berkah. 

Mengutip Wartaekonomi.co.id jaringan 
Suara.com, 

Hal ini dikatakan oleh pengamat politik 
Ari Junaedi.

Ternyata Anies Musibah Bukan Berkah Untuk NasDem

terbesar yang tercatat pada Bursa Efek 
Indonesia (BEI) per April 2022 lalu
GoTo bergerak di layanan e-commerce, 
on-demand,
 layanan keuangan dan pembayaran. 
Ekosistem GoTo terdiri dari layanan 

transportasi on-demand, e-commerce, 
pengiriman makanan dan bahan 
makanan, logistik dan pemenuhan, serta 
layanan keuangan dan pembayaran 
melalui platform Gojek, Tokopedia, dan 
GoTo Financial.

Ruangguru sempat dinobatkan menjadi 
salah satu perusahaan terbaik versi 
LinkedIn. 

Kilas balik prestasi Ruangguru: Jadi 
perusahaan terbaik hingga panen pujian 
Presiden Jokowi

Perusahaan startup bidang pendidikan 
Ruangguru kini mengalami perubahan 
nasib yang drastis bak berputar 180 
derajat. 
Pasalnya, Ruangguru dahulu sempat 
disanjung-sanjung sebagai perusahaan 
rintisan berprestasi, namun kini diterpa 
oleh badai PHK karyawan yang 
mengancam sederet startup kondang 
dalam negeri.

Kehadiran Ruangguru di tengah 
masyarakat kerap diwarnai dengan 
kebanggaan. 
Sebab perusahaan yang dirintis oleh 
Iman Usman dan Adamas Belva Devara 
itu tak jarang menorehkan prestasi 
besar.

serta seberapa baik perusahaan 
menarik para calon pekerja dari daftar 
perusahaan teratas yang ada di 
Indonesia.

Daftar tersebut memaparkan 15 
perusahaan muda yang menjadi tempat 
bekerja unggulan di Indonesia.

Belva Devara selaku salah satu pendiri 
dan Direktur Utama Ruangguru 

Adapun melalui daftar LinkedIn Top 
Startup 2021, Ruangguru berhasil 
memperoleh tempat di 15 Indonesia 
companies on the rise.

15 perusahaan tersebut dinilai dari 
beberapa kriteria, yakni pertumbuhan 
karyawan,
 tingkat ketertarikan pencari kerja, 
tingkat keterlibatan perusahaan dan 
karyawannya, 

Mengutip LinkedIn, 

Nasib Ruangguru Yang Terseret PHK

Mengutip laman Kominfo,
Ruangguru termasuk di antara 16 startup 
pilihan Koran Tempo dan telah menjalin 
kemitraan bersama 26 provinsi dan 300 
kabupaten/kota.

mengaku melalui prestasi tersebut, 
Ruangguru berhasil memiliki lebih dari 
5.000 ribu karyawan yang berada di 
Indonesia, Vietnam dan Thailand.
Prestasi tersebut juga diperoleh dalam 
waktu yang cukup singkat yakni 
7 tahun, sebuah pencapaian yang tak 
main-main bagi perusahaan muda di 
tengah persaingan.

Jokowi menyebutkan Ruangguru berhasil 
menjadi jembatan perantara bagi murid 
dan guru untuk mempermudah 
mendalami materi yang banyak secara 
ringkas dan padat.

Sederet prestasi yang ditorehkan 
Ruangguru juga menarik atensi Presiden 
Joko Widodo alias Jokowi. 

Berdasarkan data dari Crunchbase, 
Ruangguru kini berhasil mengumpulkan 
investor yang mendanai sekira US$55 
juta (Rp 797 miliar) dengan total nilai 
diperkirakan US$205,1 juta.

Ruangguru menjadi salah satu startup 
yang terseret badai PHK. 
Sebab, Ruangguru melakukan PHK 
massal kepada ratusan pegawai, 
terhitung sejak hari ini, Jumat 
18/11/2022).

Nasib Ruangguru kini berbanding terbalik. 
Nahas, 

Ruangguru juga berhasil menggaet 
investor-investor besar. 

Terancam resesi hingga badai PHK, 
prestasi Ruangguru tinggal sejarah?

Ruangguru tak mampu membendung 
perubahan ekonomi global yakni resesi 
meski di tengah prestasi yang mereka 
torehkan, 

sehingga harus mengambil keputusan 
drastis itu."Keputusan sulit ini diambil 
karena situasi pasar global yang 
memburuk secara dratis," tulis tim 
Corporate Communication Ruangguru.

Kendati demikian, 
pihak Ruangguru tetap memastikan 
karyawan yang terdampak PHK akan 
mendapatkan hak-hak mereka sesuai 
dengan hukum yang berlaku.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak 
melakukan kunjungan mendadak untuk 
bertemu Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelensky di Kyiv.
Dilansir TribunWow.com, ia juga 
mengumumkan bahwa Inggris kembali 
memberikan bantuan paket pertahanan 
udara baru senilai $60 juta (hampir Rp 1 
triliun) untuk Ukraina.

"Saya di sini hari ini untuk mengatakan 
bahwa Inggris akan terus mendukung 
Anda sampai Ukraina memenangkan 
perdamaian dan keamanan yang 
dibutuhkan dan layak," kata Sunak 
dalam konferensi pers dengan Zelensky 
di Kyiv.
Dikutip Al Jazeera, Sabtu (19/11/2022), 
Inggris mengatakan paket pertahanan 
itu mencakup 120 senjata pesawat, 
radar, dan peralatan anti-drone.

Rishi Sunak juga menyatakan 
komitmennya untuk membantu Ukraina 
bertahan dari serangan Rusia dalam 
perjalanan pertamanya ke Kyiv sejak 
menjadi perdana menteri.

Di mana mereka dilaporkan 
menggunakan apa yang dikatakan Kyiv 
sebagai drone buatan Iran, sehingga 
membuat Ukraina berupaya mencari 
bantuan pertahanan udara dari Barat.

Bantuan ini diberikan ketika Rusia telah 
menonaktifkan hampir setengah dari 
sistem energi negara itu, memaksa 
pemadaman listrik di seluruh negeri di 
tengah suhu musim dingin yang turun 
hingga nol derajat.

"Di tahun-tahun mendatang kami akan 

Rusia semakin menargetkan 
infrastruktur energi Ukraina dengan 
serangan jarak jauh sejak bulan lalu.

"Sangat merendahkan hati untuk 
bersama Anda di negara Anda hari ini. 
Keberanian rakyat Ukraina adalah 
inspirasi bagi dunia," ucap Sunak.

Pekan lalu, pasukan Ukraina 
menguasai kembali kota Kherson 
setelah hampir delapan bulan dijajah 
Rusia.

Ini mengintensifkan serangan rudal 
dan drone setelah kegagalan medan 
pertempuran.

Kemunduran militer baru-baru ini telah 
memaksa Moskow untuk menyerukan 
mobilisasi parsial dan petugas 
pemadam kebakaran.

Sunak, mantan menteri keuangan, 
mulai menjabat bulan lalu setelah 
kepemimpinan Liz Truss yang berumur 

Zelensky pun memuji pertemuan 
tersebut sebagai kunjungan yang 
bermakna dan bermanfaat bagi kedua 
negara selama konferensi pers 
tersebut.
Dia mengatakan mereka membahas 
kemungkinan melindungi keamanan 
energi Eropa dan Ukraina serta 
kemampuan dalam melindungi 
pertahanan udara, 

menceritakan kisah Anda kepada 
cucu-cucu kami, 

serta kerja sama pertahanan secara 
umum.

bagaimana orang-orang yang bangga 
dan berdaulat berdiri dalam 
menghadapi serangan yang 
mengerikan, bagaimana Anda 
berjuang, bagaimana Anda berkorban, 
bagaimana Anda menang."

"Dengan teman-teman seperti Anda 
(Rishi Sunak-red) di sisi kami, kami 
yakin dengan kemenangan kami," tulis 
Zelensky di Twitter pribadinya.
Di medan perang, 
Ukraina telah membuat keuntungan 
besar sejak akhir September.
Mereka berhasil merebut kembali 
petak-petak wilayah di timur dan 
selatan negara itu.

PM Inggris Kunjungi Ukraina
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Keputusan Partai NasDem 
mendeklarasikan Anies Baswedan 
sebagai calon presiden atau capres 
2024 dinilai sebagai musibah alih-alih 
berkah. 

Mengutip Wartaekonomi.co.id jaringan 
Suara.com, 

Hal ini dikatakan oleh pengamat politik 
Ari Junaedi.

Ternyata Anies Musibah Bukan Berkah Untuk NasDem

terbesar yang tercatat pada Bursa Efek 
Indonesia (BEI) per April 2022 lalu
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on-demand,
 layanan keuangan dan pembayaran. 
Ekosistem GoTo terdiri dari layanan 

transportasi on-demand, e-commerce, 
pengiriman makanan dan bahan 
makanan, logistik dan pemenuhan, serta 
layanan keuangan dan pembayaran 
melalui platform Gojek, Tokopedia, dan 
GoTo Financial.

Ruangguru sempat dinobatkan menjadi 
salah satu perusahaan terbaik versi 
LinkedIn. 

Kilas balik prestasi Ruangguru: Jadi 
perusahaan terbaik hingga panen pujian 
Presiden Jokowi

Perusahaan startup bidang pendidikan 
Ruangguru kini mengalami perubahan 
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derajat. 
Pasalnya, Ruangguru dahulu sempat 
disanjung-sanjung sebagai perusahaan 
rintisan berprestasi, namun kini diterpa 
oleh badai PHK karyawan yang 
mengancam sederet startup kondang 
dalam negeri.

Kehadiran Ruangguru di tengah 
masyarakat kerap diwarnai dengan 
kebanggaan. 
Sebab perusahaan yang dirintis oleh 
Iman Usman dan Adamas Belva Devara 
itu tak jarang menorehkan prestasi 
besar.

serta seberapa baik perusahaan 
menarik para calon pekerja dari daftar 
perusahaan teratas yang ada di 
Indonesia.

Daftar tersebut memaparkan 15 
perusahaan muda yang menjadi tempat 
bekerja unggulan di Indonesia.

Belva Devara selaku salah satu pendiri 
dan Direktur Utama Ruangguru 

Adapun melalui daftar LinkedIn Top 
Startup 2021, Ruangguru berhasil 
memperoleh tempat di 15 Indonesia 
companies on the rise.

15 perusahaan tersebut dinilai dari 
beberapa kriteria, yakni pertumbuhan 
karyawan,
 tingkat ketertarikan pencari kerja, 
tingkat keterlibatan perusahaan dan 
karyawannya, 

Mengutip LinkedIn, 

Nasib Ruangguru Yang Terseret PHK

Mengutip laman Kominfo,
Ruangguru termasuk di antara 16 startup 
pilihan Koran Tempo dan telah menjalin 
kemitraan bersama 26 provinsi dan 300 
kabupaten/kota.

mengaku melalui prestasi tersebut, 
Ruangguru berhasil memiliki lebih dari 
5.000 ribu karyawan yang berada di 
Indonesia, Vietnam dan Thailand.
Prestasi tersebut juga diperoleh dalam 
waktu yang cukup singkat yakni 
7 tahun, sebuah pencapaian yang tak 
main-main bagi perusahaan muda di 
tengah persaingan.

Jokowi menyebutkan Ruangguru berhasil 
menjadi jembatan perantara bagi murid 
dan guru untuk mempermudah 
mendalami materi yang banyak secara 
ringkas dan padat.

Sederet prestasi yang ditorehkan 
Ruangguru juga menarik atensi Presiden 
Joko Widodo alias Jokowi. 

Berdasarkan data dari Crunchbase, 
Ruangguru kini berhasil mengumpulkan 
investor yang mendanai sekira US$55 
juta (Rp 797 miliar) dengan total nilai 
diperkirakan US$205,1 juta.

Ruangguru menjadi salah satu startup 
yang terseret badai PHK. 
Sebab, Ruangguru melakukan PHK 
massal kepada ratusan pegawai, 
terhitung sejak hari ini, Jumat 
18/11/2022).

Nasib Ruangguru kini berbanding terbalik. 
Nahas, 

Ruangguru juga berhasil menggaet 
investor-investor besar. 

Terancam resesi hingga badai PHK, 
prestasi Ruangguru tinggal sejarah?

Ruangguru tak mampu membendung 
perubahan ekonomi global yakni resesi 
meski di tengah prestasi yang mereka 
torehkan, 

sehingga harus mengambil keputusan 
drastis itu."Keputusan sulit ini diambil 
karena situasi pasar global yang 
memburuk secara dratis," tulis tim 
Corporate Communication Ruangguru.

Kendati demikian, 
pihak Ruangguru tetap memastikan 
karyawan yang terdampak PHK akan 
mendapatkan hak-hak mereka sesuai 
dengan hukum yang berlaku.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak 
melakukan kunjungan mendadak untuk 
bertemu Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelensky di Kyiv.
Dilansir TribunWow.com, ia juga 
mengumumkan bahwa Inggris kembali 
memberikan bantuan paket pertahanan 
udara baru senilai $60 juta (hampir Rp 1 
triliun) untuk Ukraina.

"Saya di sini hari ini untuk mengatakan 
bahwa Inggris akan terus mendukung 
Anda sampai Ukraina memenangkan 
perdamaian dan keamanan yang 
dibutuhkan dan layak," kata Sunak 
dalam konferensi pers dengan Zelensky 
di Kyiv.
Dikutip Al Jazeera, Sabtu (19/11/2022), 
Inggris mengatakan paket pertahanan 
itu mencakup 120 senjata pesawat, 
radar, dan peralatan anti-drone.

Rishi Sunak juga menyatakan 
komitmennya untuk membantu Ukraina 
bertahan dari serangan Rusia dalam 
perjalanan pertamanya ke Kyiv sejak 
menjadi perdana menteri.

Di mana mereka dilaporkan 
menggunakan apa yang dikatakan Kyiv 
sebagai drone buatan Iran, sehingga 
membuat Ukraina berupaya mencari 
bantuan pertahanan udara dari Barat.

Bantuan ini diberikan ketika Rusia telah 
menonaktifkan hampir setengah dari 
sistem energi negara itu, memaksa 
pemadaman listrik di seluruh negeri di 
tengah suhu musim dingin yang turun 
hingga nol derajat.

"Di tahun-tahun mendatang kami akan 

Rusia semakin menargetkan 
infrastruktur energi Ukraina dengan 
serangan jarak jauh sejak bulan lalu.

"Sangat merendahkan hati untuk 
bersama Anda di negara Anda hari ini. 
Keberanian rakyat Ukraina adalah 
inspirasi bagi dunia," ucap Sunak.

Pekan lalu, pasukan Ukraina 
menguasai kembali kota Kherson 
setelah hampir delapan bulan dijajah 
Rusia.

Ini mengintensifkan serangan rudal 
dan drone setelah kegagalan medan 
pertempuran.

Kemunduran militer baru-baru ini telah 
memaksa Moskow untuk menyerukan 
mobilisasi parsial dan petugas 
pemadam kebakaran.

Sunak, mantan menteri keuangan, 
mulai menjabat bulan lalu setelah 
kepemimpinan Liz Truss yang berumur 

Zelensky pun memuji pertemuan 
tersebut sebagai kunjungan yang 
bermakna dan bermanfaat bagi kedua 
negara selama konferensi pers 
tersebut.
Dia mengatakan mereka membahas 
kemungkinan melindungi keamanan 
energi Eropa dan Ukraina serta 
kemampuan dalam melindungi 
pertahanan udara, 

menceritakan kisah Anda kepada 
cucu-cucu kami, 

serta kerja sama pertahanan secara 
umum.

bagaimana orang-orang yang bangga 
dan berdaulat berdiri dalam 
menghadapi serangan yang 
mengerikan, bagaimana Anda 
berjuang, bagaimana Anda berkorban, 
bagaimana Anda menang."

"Dengan teman-teman seperti Anda 
(Rishi Sunak-red) di sisi kami, kami 
yakin dengan kemenangan kami," tulis 
Zelensky di Twitter pribadinya.
Di medan perang, 
Ukraina telah membuat keuntungan 
besar sejak akhir September.
Mereka berhasil merebut kembali 
petak-petak wilayah di timur dan 
selatan negara itu.

PM Inggris Kunjungi Ukraina
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Rusia Serang Ukraina secara Besar-
besaran Rusia kembali melakukan 
serangan massal dengan melepaskan 
gelombang serangan roket, drone, dan 
rudal lainnya di seluruh Ukraina.
Dilansir TribunWow.com, pihak 
berwenang Ukraina mengatakan 
serangan itu, ditujukan untuk 
menghancurkan sistem energi negara 
itu.

pendek.Dia dan pendahulunya Boris 
Johnson sama-sama menjadikan 
dukungan publik untuk Ukraina sebagai 
bagian penting dari agenda mereka, 
sebuah janji yang dipegang Sunak.

Secara total, Rusia kini telah 
melancarkan enam kali serangan 
secara masif sejak bulan Oktober.
Macetnya infrastruktur penting di Odesa 
dan Dnipro dikonfirmasi oleh 
pemerintahan presiden dan kepala 
daerah pada Kamis (17/11/2022) pagi.
Tiga orang dilaporkan terluka di wilayah 
Odesa, sementara dalam serangan di 
kota Dnipro, 14 orang lainnya terluka, 
termasuk seorang remaja.

Senada dengan hal ini, kepala wilayah 
Mykolaiv melaporkan bahwa drone 
Shahed milik Rusia yang dipasok Iran 
juga sedang menyerang wilayahnya.

Menurut kepala wilayah Kyiv, Dmytro 
Kuleba, dua roket dan sebuah pesawat 
tak berawak Shahed Iran ditembak 
jatuh di atas Kyiv.

"Perampok kecil yang jahat, ompong, 

Dia juga mengatakan sebuah roket 
telah diluncurkan ke arah mereka dari 
Laut Hitam, namun belum jelas apakah 
roket tersebut mengenai sasaran.

Koresponden Guardian di wilayah 
Mykolaiv juga mengaku mendengar 
serangkaian ledakan keras pada Kamis 
pagi.

Saluran Telegram tidak resmi melaporkan 
sistem pertahanan udara Ukraina bekerja 
di wilayah Kharkiv, Cherkasy, dan Poltava.
Kepala administrasi kepresidenan Ukraina, 
Andriy Yermak, mengatakan di Telegram 
bahwa Rusia akan gagal dalam 
serangannya terhadap sektor energi.

Jangan abaikan sirene serangan udara, 
mereka tidak akan berhasil. Kami akan 
menghancurkan mereka."

menyedihkan adalah semua yang perlu 
Anda ketahui tentang tentara Rusia," 
tulisnya di Telegram.

Kami terus bergerak maju. 

Namun tidak jelas apakah itu suara dari 
pertahanan udara Ukraina atau serangan 
yang kena sasaran.

"Ini adalah taktik naif dari pecundang 
pengecut yang sudah kami siap hadapi," 
tulis Yermak.
"Ukraina telah menahan pukulan musuh 
yang sangat sulit, yang tidak memiliki hasil 
yang diharapkan oleh para pengecut Rusia 
ini. 

Pada 15 November, Rusia meluncurkan 
sekitar 100 rudal ke Ukraina, meskipun 
hampir tiga perempat berhasil ditangkap 
oleh sistem pertahanan udara Ukraina.

Sejak awal Oktober, Rusia telah 
menargetkan fasilitas energi Ukraina 
melalui serangkaian serangan massal.
Awal bulan ini, presiden Ukraina, 
Volodymyr Zelensky, mengatakan sekitar 
40 persen infrastruktur energi negara itu 
telah hancur.

Sistem pemerintahan Vanuatu telah 
berjalan offline selama lebih dari 11 hari 
setelah server di negara ini diduga 
mengalami serangan siber.
Peretasan itu telah menonaktifkan situs 
parlemen, kepolisian, hingga kantor 
perdana menteri.
Sistem email, intranet, basis data 
sekolah, rumah sakit, serta layanan 
darurat, serta semua layanan dan 
departemen pemerintah juga tidak 

berjalan.
Hal ini menyebabkan 315.000 penduduk 
Vanuatu kesulitan membayar pajak, 
membayar tagihan, hingga mengurus visa 
perjalanan.
Penduduk setempat mengatakan kepada 
BBC bahwa siapa pun yang memiliki 
email atau domain gov.vu terdampak oleh 
peretasan ini.
“Siapa pun yang punya urusan dengan 
pemerintah tahu bahwa sistemnya 

Vanuatu Alami Serangan Siber

“Pengalaman saya ketika akan pergi ke 
luar negeri, sistem-sistem mereka tidak 
bisa beroperasi. 

tapi kami tidak tahu persisnya’,” kata 
Stein.

Yang lainnya mencatatnya secara 
manual.

“Ketika Anda datang ke kantor mereka 
ternyata kantornya tutup, atau mereka 
menolak Anda dengan mengatakan 
‘coba kembali minggu depan, 

Seorang pegawai negeri mengatakan 
dia harus pergi dari satu departemen ke 
departemen lainnya untuk memverifikasi 
dan mendapat persetujuan soal 
aplikasinya. 

Anda ingin mengirim barang? Anda 
harus mendapat persetujuan dari bea 
cukai. Ini memengaruhi maskapai 
penerbangan, 

Mereka benar-benar kesulitan 
menyelesaikan urusan-ursan 
mendasar,” lanjut dia.
Stein mengatakan terjadi banyak 
penundaan dalam pengajuan banyak hal 
kepada pemerintah karena petugas 
harus menggunakan sistem manual. 
Bahkan banyak pula yang menutup 
layanan.

Alih-alih menggunakan sistem transfer 
elektronik, orang-orang pun dibayar 
menggunakan cek.

“Ketika Anda mengganggu sistem 
internet pemerintah, itu memengaruhi 
segalanya. 

gangguan,” kata Ginny Stein, jurnalis 
dan konsultan komunikasi Australia yang 
tinggal bertahun-tahun di Port Villa dan 
meninggalkan kota itu pada Senin.

Menurut pegawai negeri yang berbicara 
kepada BBC secara anonim, server 
pemerintah Vanuatu tampaknya mulai 
mati pada Jumat, 4 November.
Sejumlah warga mengatakan email yang 
mereka kirimkan ke alamat email 
pemerintah memantul kembali, dan itu 
adalah tanda-tanda awal bahwa ada 
gangguan.

Para staf pemerintah pun telah 
berupaya semaksimal mungkin untuk 
menjaga semuanya tetap berjalan. 
Beberapa menggunakan email pribadi 
atau internet pribadi mereka untuk 
melakukan pekerjaan penting.

Mengapa Vanuatu menjadi sasaran?

Belum ada rincian yang mengungkap 
soal berapa nilai tebusan itu maupun 
siapa peretasnya.

Para ahli mencatat bahwa keseluruhan 
sistem kemungkinan besar terpusat di 
server pemerintah sendiri, yang 
menjadi kelemahan keamanan 
mendasar.

memengaruhi sistem kesehatan, dan 
tidak ada yang tidak terdampak,” kata 
Stein.
Belum ada satu pun pihak dari 
pemerintah maupun kantor Perdana 
Menteri yang menjawab telepon BBC.
Namun, kantor berita AFP dan Vanuatu 
Daily Post memuat pernyataan 
pemerintah yang mengatakan bahwa 
sistem daring mereka telah “disusupi” 
selama dua hari.

Juga belum jelas bagaimana serangan 
itu bisa terjadi dan seperti apa sistem 
perlindungan yang dimiliki Vanuatu.

Negara kepulaan itu pun telah berjanji 
meningkatkan sistem keamanan 
sibernya.
Sementara itu, Australia telah 
menawarkan negara tetangganya itu 
untuk membangun kembali 
jaringannya.

Tampaknya ada motif ekonomi di balik 
ini. Surat kabar Australia, 

Vanuatu alami serangan siber, server 
pemerintah diretas, layanan publik 
hingga darurat telah offline selama 11 
hari
Hingga Rabu, sistem pada domain 
pemerintah masih mengalami 
gangguan.
Seorang juru bicara pemerintah 
mengatakan kepada Herald bahwa 
situs pemerintah “semestinya kembali 
normal pekan depan”.

Sydney Morning Herald melaporkan 
bahwa para penyerang menuntut uang 
tebusan yang ditolak oleh pemerintah 
Vanuatu.

Serangan siber itu terjadi kurang dari 
satu bulan setelah pemerintahan baru 
Vanuatu terpilih, momentum yang juga 
rentan.
“Tetapi pemerintahan baru telah 
menanggapinya dengan cepat dan 
menolak permintaan uang tebusan,” 
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Rusia Serang Ukraina secara Besar-
besaran Rusia kembali melakukan 
serangan massal dengan melepaskan 
gelombang serangan roket, drone, dan 
rudal lainnya di seluruh Ukraina.
Dilansir TribunWow.com, pihak 
berwenang Ukraina mengatakan 
serangan itu, ditujukan untuk 
menghancurkan sistem energi negara 
itu.

pendek.Dia dan pendahulunya Boris 
Johnson sama-sama menjadikan 
dukungan publik untuk Ukraina sebagai 
bagian penting dari agenda mereka, 
sebuah janji yang dipegang Sunak.

Secara total, Rusia kini telah 
melancarkan enam kali serangan 
secara masif sejak bulan Oktober.
Macetnya infrastruktur penting di Odesa 
dan Dnipro dikonfirmasi oleh 
pemerintahan presiden dan kepala 
daerah pada Kamis (17/11/2022) pagi.
Tiga orang dilaporkan terluka di wilayah 
Odesa, sementara dalam serangan di 
kota Dnipro, 14 orang lainnya terluka, 
termasuk seorang remaja.

Senada dengan hal ini, kepala wilayah 
Mykolaiv melaporkan bahwa drone 
Shahed milik Rusia yang dipasok Iran 
juga sedang menyerang wilayahnya.

Menurut kepala wilayah Kyiv, Dmytro 
Kuleba, dua roket dan sebuah pesawat 
tak berawak Shahed Iran ditembak 
jatuh di atas Kyiv.

"Perampok kecil yang jahat, ompong, 

Dia juga mengatakan sebuah roket 
telah diluncurkan ke arah mereka dari 
Laut Hitam, namun belum jelas apakah 
roket tersebut mengenai sasaran.

Koresponden Guardian di wilayah 
Mykolaiv juga mengaku mendengar 
serangkaian ledakan keras pada Kamis 
pagi.

Saluran Telegram tidak resmi melaporkan 
sistem pertahanan udara Ukraina bekerja 
di wilayah Kharkiv, Cherkasy, dan Poltava.
Kepala administrasi kepresidenan Ukraina, 
Andriy Yermak, mengatakan di Telegram 
bahwa Rusia akan gagal dalam 
serangannya terhadap sektor energi.

Jangan abaikan sirene serangan udara, 
mereka tidak akan berhasil. Kami akan 
menghancurkan mereka."

menyedihkan adalah semua yang perlu 
Anda ketahui tentang tentara Rusia," 
tulisnya di Telegram.

Kami terus bergerak maju. 

Namun tidak jelas apakah itu suara dari 
pertahanan udara Ukraina atau serangan 
yang kena sasaran.

"Ini adalah taktik naif dari pecundang 
pengecut yang sudah kami siap hadapi," 
tulis Yermak.
"Ukraina telah menahan pukulan musuh 
yang sangat sulit, yang tidak memiliki hasil 
yang diharapkan oleh para pengecut Rusia 
ini. 

Pada 15 November, Rusia meluncurkan 
sekitar 100 rudal ke Ukraina, meskipun 
hampir tiga perempat berhasil ditangkap 
oleh sistem pertahanan udara Ukraina.

Sejak awal Oktober, Rusia telah 
menargetkan fasilitas energi Ukraina 
melalui serangkaian serangan massal.
Awal bulan ini, presiden Ukraina, 
Volodymyr Zelensky, mengatakan sekitar 
40 persen infrastruktur energi negara itu 
telah hancur.

Sistem pemerintahan Vanuatu telah 
berjalan offline selama lebih dari 11 hari 
setelah server di negara ini diduga 
mengalami serangan siber.
Peretasan itu telah menonaktifkan situs 
parlemen, kepolisian, hingga kantor 
perdana menteri.
Sistem email, intranet, basis data 
sekolah, rumah sakit, serta layanan 
darurat, serta semua layanan dan 
departemen pemerintah juga tidak 

berjalan.
Hal ini menyebabkan 315.000 penduduk 
Vanuatu kesulitan membayar pajak, 
membayar tagihan, hingga mengurus visa 
perjalanan.
Penduduk setempat mengatakan kepada 
BBC bahwa siapa pun yang memiliki 
email atau domain gov.vu terdampak oleh 
peretasan ini.
“Siapa pun yang punya urusan dengan 
pemerintah tahu bahwa sistemnya 

Vanuatu Alami Serangan Siber

“Pengalaman saya ketika akan pergi ke 
luar negeri, sistem-sistem mereka tidak 
bisa beroperasi. 

tapi kami tidak tahu persisnya’,” kata 
Stein.

Yang lainnya mencatatnya secara 
manual.

“Ketika Anda datang ke kantor mereka 
ternyata kantornya tutup, atau mereka 
menolak Anda dengan mengatakan 
‘coba kembali minggu depan, 

Seorang pegawai negeri mengatakan 
dia harus pergi dari satu departemen ke 
departemen lainnya untuk memverifikasi 
dan mendapat persetujuan soal 
aplikasinya. 

Anda ingin mengirim barang? Anda 
harus mendapat persetujuan dari bea 
cukai. Ini memengaruhi maskapai 
penerbangan, 

Mereka benar-benar kesulitan 
menyelesaikan urusan-ursan 
mendasar,” lanjut dia.
Stein mengatakan terjadi banyak 
penundaan dalam pengajuan banyak hal 
kepada pemerintah karena petugas 
harus menggunakan sistem manual. 
Bahkan banyak pula yang menutup 
layanan.

Alih-alih menggunakan sistem transfer 
elektronik, orang-orang pun dibayar 
menggunakan cek.

“Ketika Anda mengganggu sistem 
internet pemerintah, itu memengaruhi 
segalanya. 

gangguan,” kata Ginny Stein, jurnalis 
dan konsultan komunikasi Australia yang 
tinggal bertahun-tahun di Port Villa dan 
meninggalkan kota itu pada Senin.

Menurut pegawai negeri yang berbicara 
kepada BBC secara anonim, server 
pemerintah Vanuatu tampaknya mulai 
mati pada Jumat, 4 November.
Sejumlah warga mengatakan email yang 
mereka kirimkan ke alamat email 
pemerintah memantul kembali, dan itu 
adalah tanda-tanda awal bahwa ada 
gangguan.

Para staf pemerintah pun telah 
berupaya semaksimal mungkin untuk 
menjaga semuanya tetap berjalan. 
Beberapa menggunakan email pribadi 
atau internet pribadi mereka untuk 
melakukan pekerjaan penting.

Mengapa Vanuatu menjadi sasaran?

Belum ada rincian yang mengungkap 
soal berapa nilai tebusan itu maupun 
siapa peretasnya.

Para ahli mencatat bahwa keseluruhan 
sistem kemungkinan besar terpusat di 
server pemerintah sendiri, yang 
menjadi kelemahan keamanan 
mendasar.

memengaruhi sistem kesehatan, dan 
tidak ada yang tidak terdampak,” kata 
Stein.
Belum ada satu pun pihak dari 
pemerintah maupun kantor Perdana 
Menteri yang menjawab telepon BBC.
Namun, kantor berita AFP dan Vanuatu 
Daily Post memuat pernyataan 
pemerintah yang mengatakan bahwa 
sistem daring mereka telah “disusupi” 
selama dua hari.

Juga belum jelas bagaimana serangan 
itu bisa terjadi dan seperti apa sistem 
perlindungan yang dimiliki Vanuatu.

Negara kepulaan itu pun telah berjanji 
meningkatkan sistem keamanan 
sibernya.
Sementara itu, Australia telah 
menawarkan negara tetangganya itu 
untuk membangun kembali 
jaringannya.

Tampaknya ada motif ekonomi di balik 
ini. Surat kabar Australia, 

Vanuatu alami serangan siber, server 
pemerintah diretas, layanan publik 
hingga darurat telah offline selama 11 
hari
Hingga Rabu, sistem pada domain 
pemerintah masih mengalami 
gangguan.
Seorang juru bicara pemerintah 
mengatakan kepada Herald bahwa 
situs pemerintah “semestinya kembali 
normal pekan depan”.

Sydney Morning Herald melaporkan 
bahwa para penyerang menuntut uang 
tebusan yang ditolak oleh pemerintah 
Vanuatu.

Serangan siber itu terjadi kurang dari 
satu bulan setelah pemerintahan baru 
Vanuatu terpilih, momentum yang juga 
rentan.
“Tetapi pemerintahan baru telah 
menanggapinya dengan cepat dan 
menolak permintaan uang tebusan,” 
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Militer Indonesia telah lama dituduh 
melakukan pelanggaran HAM berat di 
provinsi tersebut.
Yang lainnya mempertimbangkan posisi 
Vanuatu di kawasan Pasifik, sebagai 
negara kunci yang berhubungan 
dengan AS, China, Australia, 

Tahun ini, negara-negara Kepulauan 
Pasifik dirayu oleh Washington dan 
Beijing.

Sementara itu, menteri luar negeri 
China pun melakukan tur keliling Pasifik 
pada Juni untuk mencari kesepakatan 
regional.Dalam beberapa tahun 
terakhir, Vanuatu telah menjadi salah 
satu negara Kepulauan Pasifik yang 
paling dekat dengan Beijing.

Beijing memiliki kedutaan besar di Port 
Vila, sementara perwakilan Washington 
berjarak tiga jam penerbangan di 
Papua Nugini.

dan Selandia Baru.

Namun, Australia yang bersekutu 
dengan AS  selama lebih dari empat 
dekade telah menjadi pendonor 
bantuan terbesar sekaligus mitra 
keamanan terdekat bagi Vanuatu.

“Kami belum mengetahui siapa yang 
berada di balik serangan ini, tapi 
seorang juru bicara pemerintah 
mengatakan serangan itu berasal dari 
luar, kemungkinan besar dari wilayah 
Asia.”Beberapa pihak berspekulasi 
bahwa peretasan tersebut berasal dari 
Indonesia.

Melalui investasi China, negara itu telah 
membangun gedung parlemen, stadion 
olahraga, dan pusat konvensi.

Para pemimpin negara-negara 
kepulauan itu diundang ke Gedung 
Putih pada September lalu. 

Penyediaan internet sangat lah penting. 
Tahun lalu, pemerintah Australia 
mendanai pembelian raksasa 
telekomunikasi Telstra atas Digicel 

Vanuatu telah lama mendukung 
gerakan kemerdekaan Papua Barat, 
Indonesia, 
yang sebagian besar penduduknya 
adalah orang Melanesia.

kata Direktur Program Kepulauan 
Pasifik Lowy Institute, Dr Meg Keen, 
yang berbasis di Sydney.

Sedangkan Stein, yang pernah bekerja di 
departemen pemerintah di Vanuatu, 
mencatat bahwa sistem internet di negara 
itu tampak rapuh. Jangkauan internetnya 
tidak stabil dengan kapasitas server yang 
terbatas."Ini benar-benar hal yang 
menyedihkan untuk dilakukan terhadap 
negara pulau kecil yang tidak memiliki 
sumber daya untuk menangani ini," kata 
Stein.

Pacific, sebuah perusahaan 
telekomunikasi Pasifik, dalam upaya yang 
dipandang sebagai blok politik terhadap 
pengaruh China di wilayah tersebut.
Ada desas-desus bahwa Digicel mungkin 
akan menjual cabang Pasifiknya ke 
operator milik China, yakni China Mobile.
Australia juga mengamankan kabel 
internet untuk Kepulauan Solomon pada 
2018.Dr Keen mengatakan bahwa 
Vanuatu, seperti negara lainnya, bertujuan 
mengamankan informasi pemerintahnya 
dari serangan eksternal.
Dia mencatat bahwa “kerentanan global” 
terhadap serangan semacam itu, 
termasuk di Australia, di mana peretasan 
pada perusahaan asuransi kesehatan dan 
telekomunikasi dalam beberapa pekan 
terakhir telah membocorkan data dari 
hampir separuh populasi.
Namun Vanuatu memiliki sumber daya 
yang jauh lebih sedikit. Perekonomiannya 
bergantung pada pertanian dan 
pariwisata.
Negara dataran rendah ini juga termasuk 
yang paling rentan terhadap perubahan 
iklim.“Serangan itu merupakan beban 
tambahan bagi sistem publik,” kata Dr 
Keen.

Kondisi ini biasanya terjadi ketika tidur 
karena kurangnya air minum sebelumnya. 
Ketika kamu cukup minum sebelum tidur, 
maka kondisi dehidrasi ini tidak akan 
kamu alami.

Mulut kering merupakan indikasi dari 
kurangnya cairan di dalam tubuh. Pada 
saat kamu dehidrasi,

2. Tidur dengan Mulut Terbuka

"Ketika kamu tidur dengan mulut terbuka, 
jaringan mulut akan mengering terutama 
pada jaringan yang dekat dengan bibir," 

Bernapas menggunakan mulut ketika 
tidur bisa menyebabkan mulut jadi 
terbuka sehingga kamu mengalami mulut 
yang kering saat tertidur.

pakar periodensia dan mikrobiologis dari 
University at Buffalo School of Dental 
Medicine mengungkap sejumlah kondisi 
yang bisa memicu masalah ini.
1. Dehidrasi

 tubuh akan kekurangan cairan untuk 
memproduksi air liur yang berupa cairan.

Sejumlah kondisi kesehatan tertentu bisa 
jadi pemicu munculnya masalah tersebut. 
Dilansir dari Livestrong, Frank A. 
Scannapieco, DMD, PhD, 

Terjadinya mulut dan tenggorokan yang 
kering ini merupakan sebuah hal yang 
biasa terjadi terutama di malam hari. 
Kondisi terjadinya mulut kering ini juga 
biasa dikenal sebagai xerostomia.
Mulut kering biasanya terjadi karena 
produksi air liur yang sedikit di dalam 
mulut. 
Kondisi ini sendiri biasanya juga dipicu 
oleh masalah kesehatan lain.

Pada saat terbangun dari tidur, terutama 
di malam hari, biasanya terdapat 
sejumlah hal yang kita alami. 
Salah satunya adalah mulut dan 
tenggorokan yang terasa kering.

Penyebab Mulut Kering Saat Bangun Tidur

kita akan bernapas melalui mulut untuk 
memenuhi pasokan oksigen dalam 
tubuh.

biasanya mengalami gangguan berupa 
apnea tidur.
 Kondisi ini biasa dikenali dengan 
napas yang tak normal selama tidur.
Seseorang dengan kondisi ini biasanya 
mengalami gangguan pernapasan, 
kerap kehilangan napas saat tidur, dan 
mendengkur dengan keras. 

Seseorang yang tidur dengan 
mendengkur dan mengalami mulut 
kering setiap hari, 

terang dr. Scannapieco.
tidur dengan mulut terbuka ini biasanya 
dilakukan ketika hidung mampet. 
Secara alami, 

Kondisi ini biasanya berujung pada 
bernapas menggunakan mulut yang 
seperti kita tahu bisa membuat mulut 
menjadi kering.
3.Konsumsi Obat-Obatan Tertentu
Sejumlah obat-obatan yang dikonsumsi 
bisa menyebabkan kondisi ini karena 
mengurangi produksi air liur dalam 
mulut.
"Banyak obat-obatan yang 
mengganggu sistem saraf pusat atau 
sel kelenjar air liur sehingga 
mengurangi produksinya," jelas dr. 
Scannapieco.
Kondisi ini biasanya terjadi ketika 
mengonsumsi obat-obatan untuk 
depresi serta diare yang memang 
cenderung membuat mulut kering. 
Obat-obatan jenis antihistamin, 
dekogestan, serta obat pereda nyeri 
otot juga menyebabkan kondisi ini.
Meningkatnya risiko konsumsi obat-
obatan seiring bertambahnya usia 
menyebabkan kondisi ini rentan dialami 
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provinsi tersebut.
Yang lainnya mempertimbangkan posisi 
Vanuatu di kawasan Pasifik, sebagai 
negara kunci yang berhubungan 
dengan AS, China, Australia, 

Tahun ini, negara-negara Kepulauan 
Pasifik dirayu oleh Washington dan 
Beijing.

Sementara itu, menteri luar negeri 
China pun melakukan tur keliling Pasifik 
pada Juni untuk mencari kesepakatan 
regional.Dalam beberapa tahun 
terakhir, Vanuatu telah menjadi salah 
satu negara Kepulauan Pasifik yang 
paling dekat dengan Beijing.

Beijing memiliki kedutaan besar di Port 
Vila, sementara perwakilan Washington 
berjarak tiga jam penerbangan di 
Papua Nugini.

dan Selandia Baru.

Namun, Australia yang bersekutu 
dengan AS  selama lebih dari empat 
dekade telah menjadi pendonor 
bantuan terbesar sekaligus mitra 
keamanan terdekat bagi Vanuatu.

“Kami belum mengetahui siapa yang 
berada di balik serangan ini, tapi 
seorang juru bicara pemerintah 
mengatakan serangan itu berasal dari 
luar, kemungkinan besar dari wilayah 
Asia.”Beberapa pihak berspekulasi 
bahwa peretasan tersebut berasal dari 
Indonesia.

Melalui investasi China, negara itu telah 
membangun gedung parlemen, stadion 
olahraga, dan pusat konvensi.

Para pemimpin negara-negara 
kepulauan itu diundang ke Gedung 
Putih pada September lalu. 

Penyediaan internet sangat lah penting. 
Tahun lalu, pemerintah Australia 
mendanai pembelian raksasa 
telekomunikasi Telstra atas Digicel 
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gerakan kemerdekaan Papua Barat, 
Indonesia, 
yang sebagian besar penduduknya 
adalah orang Melanesia.

kata Direktur Program Kepulauan 
Pasifik Lowy Institute, Dr Meg Keen, 
yang berbasis di Sydney.

Sedangkan Stein, yang pernah bekerja di 
departemen pemerintah di Vanuatu, 
mencatat bahwa sistem internet di negara 
itu tampak rapuh. Jangkauan internetnya 
tidak stabil dengan kapasitas server yang 
terbatas."Ini benar-benar hal yang 
menyedihkan untuk dilakukan terhadap 
negara pulau kecil yang tidak memiliki 
sumber daya untuk menangani ini," kata 
Stein.
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telekomunikasi Pasifik, dalam upaya yang 
dipandang sebagai blok politik terhadap 
pengaruh China di wilayah tersebut.
Ada desas-desus bahwa Digicel mungkin 
akan menjual cabang Pasifiknya ke 
operator milik China, yakni China Mobile.
Australia juga mengamankan kabel 
internet untuk Kepulauan Solomon pada 
2018.Dr Keen mengatakan bahwa 
Vanuatu, seperti negara lainnya, bertujuan 
mengamankan informasi pemerintahnya 
dari serangan eksternal.
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"Iya (ada delapan yang diblokir)," kata 
Dirjen Aptika Kementerian Kominfo 
Semuel Abrijani Pangerapan, kepada 
CNNIndonesia.com, Sabtu (30/7).
Delapan PSE yang diblokir adalah: 
Yahoo Search Engine

 DoTA2

Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) resmi memblokir delapan 
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 
yang belum mendaftarkan usahanya, 
seperti Paypal, Yahoo, dan kawan-
kawannya.
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seiring bertambahnya usia.
4.Masalah Kesehatan Tertentu
Selain karena apnea tidur, terdapat 
sejumlah masalah kesehatan serius 
yang memicu masalah ini. 
Penyakit autoimun seperti rheumatoid 
arthritis dan sindrom Sjogren's bisa 
memengaruhi kelenjar air liur.

serta Alzheimer's juga bisa menjadi 
penyebab munculnya kondisi mulut 
kering ini.

infeksi jamur oral, 

Masalah kesehatan lain yang serius 
seperti diabetes, stroke, 

Menghindari konsumsi alkohol dan kafein 
juga bisa membantu kita terhindar dari 
gangguan tidur yang mungkin muncul. 
Untuk mencegah munculnya masalah ini, 
konsumsi kedua minuman tersebut 
memang perlu dihindari.

5.Konsumsi Alkohol dan Kafein Sebelum 
Tidur
Konsumsi alkohol dan kafein juga bisa 
memicu munculnya masalah mulut kering 
ini.

dan alkohol yang bisa memicu 
munculnya dehidrasi.

 Hal ini terjadi karena kafein 

Dengan kalori dan karbohidrat yang 
rendah, nasi shirataki dapat menjadi 
pilihan untuk kamu yang sedang diet. 

Dilansir dari laman Medical News 
Today, ternyata ada beberapa 
makanan pengganti nasi yang bisa 
kamu konsumsi selama menjalani 
program diet, loh.
Apa saja makanan pengganti 
tersebut? 

Pengolahan nasi shirataki berasal dari 
akar konjak yang diubah menjadi 
butiran berbentuk nasi. 

1. Nasi Shirataki

Berikut Popmama.com rangkumkan 
informasi selengkapnya untuk kamu. 

Nasi shirataki saat ini menjadi 
makanan populer di beberapa bagian 
asia. 

Dalam 100 gram porsi nasi shirataki, 
terkandung 10 kalori dan 5 gram 
karbohidrat. Meski nasi shirataki 
mengandung kalori, namun Food and 
Drug Administration (FDA) 
mengizinkan produsen untuk melabeli 

Untuk kamu yang sedang dalam 
proses menurunkan berat badan, 
mungkin nasi menjadi salah satu 
makanan yang kamu hindari karena 
mengandung kalori yang tinggi. 
Meski begitu, 
kamu tetap membutuhkan sumber 
karbohidrat lain agar memiliki energi 
untuk tetap bisa beraktivitas 
sepanjang hari.

Makanan Pengganti Nasi Untuk Diet

Selain mengandung karbohidrat dan 
kalori, 
nasi shirataki juga mengandung serat 
glukomanan yang berfungsi untuk 
mengurangi glukosa, kolestrol, serta 
tekanan darah. 

makanan ini sebagai makanan no kalori.

2. Kentang
Kentang adalah makanan serbaguna 
yang bisa diolah dengan berbagai 
macam cara, 

dan kanker karena sifat antioksidan yang 
terkandung di dalamnya. 

Ubi jalar menjadi jenis umbi lainnya yang 
menyediakan banyak nutrisi mulai dari 
karbohidrat, zat gizi mikro, serat, dan 
mineral. 

Efek penyeimbang gula darah.
Efek penurun kolesterol, dan

Dalam 100 gram porsi kentang mentah, 
mengandung beberapa nutrisi seperti 74 
kalori, 2 gram protein, 17,6 gram 
karbohidrat, dan 1,4 gram serat total.

Kentang sendiri termasuk ke dalam jenis 
umbi yang memiliki manfaat bagi 
kesehatan, di antaranya:

Dalam 100 gram porsi ubi jalar mentah 

Efek anti-inflamasi,

mulai dari direbus, digoreng, ditumbuk, 
atau dipanggang. 

3. Ubi

Efek anti kanker,

Ubi juga dapat membantu melindungi dari 
penyakit kardiovaskular 

Efek antioksidan,

Jenis biji-bijian yang satu ini memiliki 
banyak manfaat untuk kesehetan dan 
cocok jika kamu ingin meningkatkan 
serat pada makanan.

yang membantu melindungi sel dari 
kerusakan. 
Pengonsumsian barley juga bisa 
membantu menurunkan kadar kolestrol 
dan menyeimbangkan glukosa darah 
dan insulin. 
Setiap 100 gram barley utuh terkandung 
berbagai nutrisi di dalamnya, seperti 354 
kalori, lebih dari 10 gram protein, 77 
gram karbohidrat, dan 14,6 gram serat 
total. 

Di dalam barley terkandung antioksidan 
yang disebut lignan, 

Selain nutrisi di atas, barley juga 
mengandung nutrisi lainnya termasuk 
pitosterol, tocols, beta-glucan, 

Tak hanya itu, quinoa juga baik 
untuk kesehatan jantung dan memiliki 
efek hipoglikemik, yang membantu untuk 
menurunkan gula darah. 
Di dalam setiap 100 gram porsi quiona 
kering terkandung banyak manfaat, di 
antaranya 364 kalori, 
lebih dari 11 gram protein, 68 gram 
karbohidrat, dan 4,5 g serat total.
Quinoa juga mengandung magnesium 
yang tinggi yang membantu tubuh untuk 
membuat protein, tulang, DNA, dan 
tembaga yang dibutuhkan untuk 
memproduksi sel darah merah dan 
energi. 
5. Barley

mengandung ragam nutrisi, di antaranya 
86 kalori, 1,6 gram protein, 20 gram 
karbohidrat, hingga 3 gram serat total. 

yang menjadikannya protein lengkap. 

4. Quinoa
Quinoa merupakan biji-bijian yang telah 
menjadi makanan pokok di Amerika 
Selatan. 
Orang-orang sering menggunakan 
quinoa untuk menggantikan nasi karena 
quinoa mengandung sembilan asam 
amino esensial, 

Barley merupakan sejenis biji-bijian yang 
bisa dibeli dengan berbagai bentuk mulai 
dari gandum utuh, mutiara, serpih, atau 
tepung. 

dan mineral, yang membantu melawan 
penyakit kronis, seperti kanker dan asam 

ebih dari 13 gram protein, hampir 67 
gram karbohidrat, dan 6,7 gram serat 
total.
7. Gandum bulgur
Gandum bulgur menjadi salah satu 
alternatif pengganti nasi selanjutnya. 
Gandum jenis yang satu ini 
merupakan gandum utuh yang 
diproses secara minimal. 

Farro merupakan jenis gandum 
dengan tesktur yang kenyal dan rasa 
pedas seperti barley. 

Dengan kandungan rendah lemak dan 
tinggi mineral, 
cocok untuk membantu para penderita 
diabetes mengelola gula darah 
mereka.

6. Farro
urat.

Untuk setiap 100 gram porsi gandum 
bulgar, terkandung banyak nutrisi di 
dalamnya, 

Dengan kandungan proteinnya yang 
tinggi, farro cocok untuk dikonsumsi 
bagi kamu yang melakukan diet vegan 
dan vegetarian. 
Gandum, seperti farro dapat 
memberikan asam amino esensial, 
mineral, vitamin, dan fitokimia yang 
cocok untuk proses diet
Dalam 100 gram porsi farro 
terkandung banyak manfaat, seperti 
311 kalori, l

seperti 357 kalori, lebih dari 7 gram 
protein, hampir 81 gram karbohidrat, 
hingga 11,9 gram serat total.

dan cocok untuk digunaka sebagai 
'nasi' di berbagai resep masakan. 

Kembang pol dapat dibentuk seperti 
'nasi' dengan memotongnya 
menggunakan tangan atau food 
processor hingga memiliki tekstur 
seperti nasi. Kemudian kamu dapat 
mengolahnya saat mentah atau 
dimasak dengan lembut. 

8. 'Nasi' kembang kol

kubis brussel, dan kale.

Alternatif yang satu ini rendah 
karbohidrat juga kalori sehingga tidak 
memiliki rasa yang kuat 

Kembang kool masuk ke dalam 
keluarga sayuran silangan, seperti 
brokoli, kubis, 

Makanan ini juga cocok untuk kamu 
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Kedelapan PSE itu belum juga 
mendaftarkan usaha mereka hingga 
waktu yang ditetapkan, yakni 29 Juli 
2022 pukul 23.59 WIB.

 Steam

"Iya (ada delapan yang diblokir)," kata 
Dirjen Aptika Kementerian Kominfo 
Semuel Abrijani Pangerapan, kepada 
CNNIndonesia.com, Sabtu (30/7).
Delapan PSE yang diblokir adalah: 
Yahoo Search Engine

 DoTA2

Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) resmi memblokir delapan 
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) 
yang belum mendaftarkan usahanya, 
seperti Paypal, Yahoo, dan kawan-
kawannya.
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seiring bertambahnya usia.
4.Masalah Kesehatan Tertentu
Selain karena apnea tidur, terdapat 
sejumlah masalah kesehatan serius 
yang memicu masalah ini. 
Penyakit autoimun seperti rheumatoid 
arthritis dan sindrom Sjogren's bisa 
memengaruhi kelenjar air liur.

serta Alzheimer's juga bisa menjadi 
penyebab munculnya kondisi mulut 
kering ini.

infeksi jamur oral, 

Masalah kesehatan lain yang serius 
seperti diabetes, stroke, 

Menghindari konsumsi alkohol dan kafein 
juga bisa membantu kita terhindar dari 
gangguan tidur yang mungkin muncul. 
Untuk mencegah munculnya masalah ini, 
konsumsi kedua minuman tersebut 
memang perlu dihindari.

5.Konsumsi Alkohol dan Kafein Sebelum 
Tidur
Konsumsi alkohol dan kafein juga bisa 
memicu munculnya masalah mulut kering 
ini.

dan alkohol yang bisa memicu 
munculnya dehidrasi.

 Hal ini terjadi karena kafein 

Dengan kalori dan karbohidrat yang 
rendah, nasi shirataki dapat menjadi 
pilihan untuk kamu yang sedang diet. 

Dilansir dari laman Medical News 
Today, ternyata ada beberapa 
makanan pengganti nasi yang bisa 
kamu konsumsi selama menjalani 
program diet, loh.
Apa saja makanan pengganti 
tersebut? 

Pengolahan nasi shirataki berasal dari 
akar konjak yang diubah menjadi 
butiran berbentuk nasi. 

1. Nasi Shirataki

Berikut Popmama.com rangkumkan 
informasi selengkapnya untuk kamu. 

Nasi shirataki saat ini menjadi 
makanan populer di beberapa bagian 
asia. 

Dalam 100 gram porsi nasi shirataki, 
terkandung 10 kalori dan 5 gram 
karbohidrat. Meski nasi shirataki 
mengandung kalori, namun Food and 
Drug Administration (FDA) 
mengizinkan produsen untuk melabeli 

Untuk kamu yang sedang dalam 
proses menurunkan berat badan, 
mungkin nasi menjadi salah satu 
makanan yang kamu hindari karena 
mengandung kalori yang tinggi. 
Meski begitu, 
kamu tetap membutuhkan sumber 
karbohidrat lain agar memiliki energi 
untuk tetap bisa beraktivitas 
sepanjang hari.

Makanan Pengganti Nasi Untuk Diet

Selain mengandung karbohidrat dan 
kalori, 
nasi shirataki juga mengandung serat 
glukomanan yang berfungsi untuk 
mengurangi glukosa, kolestrol, serta 
tekanan darah. 

makanan ini sebagai makanan no kalori.

2. Kentang
Kentang adalah makanan serbaguna 
yang bisa diolah dengan berbagai 
macam cara, 

dan kanker karena sifat antioksidan yang 
terkandung di dalamnya. 

Ubi jalar menjadi jenis umbi lainnya yang 
menyediakan banyak nutrisi mulai dari 
karbohidrat, zat gizi mikro, serat, dan 
mineral. 

Efek penyeimbang gula darah.
Efek penurun kolesterol, dan

Dalam 100 gram porsi kentang mentah, 
mengandung beberapa nutrisi seperti 74 
kalori, 2 gram protein, 17,6 gram 
karbohidrat, dan 1,4 gram serat total.

Kentang sendiri termasuk ke dalam jenis 
umbi yang memiliki manfaat bagi 
kesehatan, di antaranya:

Dalam 100 gram porsi ubi jalar mentah 

Efek anti-inflamasi,

mulai dari direbus, digoreng, ditumbuk, 
atau dipanggang. 

3. Ubi

Efek anti kanker,

Ubi juga dapat membantu melindungi dari 
penyakit kardiovaskular 

Efek antioksidan,

Jenis biji-bijian yang satu ini memiliki 
banyak manfaat untuk kesehetan dan 
cocok jika kamu ingin meningkatkan 
serat pada makanan.

yang membantu melindungi sel dari 
kerusakan. 
Pengonsumsian barley juga bisa 
membantu menurunkan kadar kolestrol 
dan menyeimbangkan glukosa darah 
dan insulin. 
Setiap 100 gram barley utuh terkandung 
berbagai nutrisi di dalamnya, seperti 354 
kalori, lebih dari 10 gram protein, 77 
gram karbohidrat, dan 14,6 gram serat 
total. 

Di dalam barley terkandung antioksidan 
yang disebut lignan, 

Selain nutrisi di atas, barley juga 
mengandung nutrisi lainnya termasuk 
pitosterol, tocols, beta-glucan, 

Tak hanya itu, quinoa juga baik 
untuk kesehatan jantung dan memiliki 
efek hipoglikemik, yang membantu untuk 
menurunkan gula darah. 
Di dalam setiap 100 gram porsi quiona 
kering terkandung banyak manfaat, di 
antaranya 364 kalori, 
lebih dari 11 gram protein, 68 gram 
karbohidrat, dan 4,5 g serat total.
Quinoa juga mengandung magnesium 
yang tinggi yang membantu tubuh untuk 
membuat protein, tulang, DNA, dan 
tembaga yang dibutuhkan untuk 
memproduksi sel darah merah dan 
energi. 
5. Barley

mengandung ragam nutrisi, di antaranya 
86 kalori, 1,6 gram protein, 20 gram 
karbohidrat, hingga 3 gram serat total. 

yang menjadikannya protein lengkap. 

4. Quinoa
Quinoa merupakan biji-bijian yang telah 
menjadi makanan pokok di Amerika 
Selatan. 
Orang-orang sering menggunakan 
quinoa untuk menggantikan nasi karena 
quinoa mengandung sembilan asam 
amino esensial, 

Barley merupakan sejenis biji-bijian yang 
bisa dibeli dengan berbagai bentuk mulai 
dari gandum utuh, mutiara, serpih, atau 
tepung. 

dan mineral, yang membantu melawan 
penyakit kronis, seperti kanker dan asam 

ebih dari 13 gram protein, hampir 67 
gram karbohidrat, dan 6,7 gram serat 
total.
7. Gandum bulgur
Gandum bulgur menjadi salah satu 
alternatif pengganti nasi selanjutnya. 
Gandum jenis yang satu ini 
merupakan gandum utuh yang 
diproses secara minimal. 

Farro merupakan jenis gandum 
dengan tesktur yang kenyal dan rasa 
pedas seperti barley. 

Dengan kandungan rendah lemak dan 
tinggi mineral, 
cocok untuk membantu para penderita 
diabetes mengelola gula darah 
mereka.

6. Farro
urat.

Untuk setiap 100 gram porsi gandum 
bulgar, terkandung banyak nutrisi di 
dalamnya, 

Dengan kandungan proteinnya yang 
tinggi, farro cocok untuk dikonsumsi 
bagi kamu yang melakukan diet vegan 
dan vegetarian. 
Gandum, seperti farro dapat 
memberikan asam amino esensial, 
mineral, vitamin, dan fitokimia yang 
cocok untuk proses diet
Dalam 100 gram porsi farro 
terkandung banyak manfaat, seperti 
311 kalori, l

seperti 357 kalori, lebih dari 7 gram 
protein, hampir 81 gram karbohidrat, 
hingga 11,9 gram serat total.

dan cocok untuk digunaka sebagai 
'nasi' di berbagai resep masakan. 

Kembang pol dapat dibentuk seperti 
'nasi' dengan memotongnya 
menggunakan tangan atau food 
processor hingga memiliki tekstur 
seperti nasi. Kemudian kamu dapat 
mengolahnya saat mentah atau 
dimasak dengan lembut. 

8. 'Nasi' kembang kol

kubis brussel, dan kale.

Alternatif yang satu ini rendah 
karbohidrat juga kalori sehingga tidak 
memiliki rasa yang kuat 

Kembang kool masuk ke dalam 
keluarga sayuran silangan, seperti 
brokoli, kubis, 

Makanan ini juga cocok untuk kamu 
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hampir 5 gram karbohidrat, 3,5 gram 

Dalam satu porsi kembang kol 
sebanyak 100 gram, terkandung 
berbagai nutrisi seperti 24 kalori, lebih 
dari 2 gram protein, hampir 5 gram 
karbohidrat, serta 2,4 gram serat total.

Sama seperti kembang kol, cara 
pembuatan 'nasi' 
dari brokoli pun memiliki cara yang 
sama. 
Alternatif pengganti nasi yang satu ini 
tepat untuk kamu yang sedang 
melakukan diet rendah karbohidrat atau 
rendah kalori. 
Brokoli sendiri memiliki kandungan 
antioksidan 
dan anti inflamasi yang bagus untuk 
melawan kanker.
Dalam setiap 100 gram porsinya, 
'nasi' brokoli mengandung 29 kalori, 
3,53 gram protein, 

yang sedang melakukan diet keto atau 
yang memiliki intoleransi terhadap 
gluten. 

9. 'Nasi' brokoli

serat, dan 92,5 miligram vitamin C yang 
mendukung sistem kekebalan tubuh.

Terakhir, alternatif pengganti nasi yang 
bisa kamu coba adalah kubis. Jenis 
sayuran yang satu ini rendah kalori dan 
karbohidrat dan dikemas dengan vitamin 
dan mineral.

Untuk setiap 100 gram porsi kubis 
mentah mengandung beberapa nutrisi di 
antaranya 25 kalori, 1,28 gram protein, 
5 mikrogram vitamin A, 5,8 gram 
karbohidrat, serta 2,5 gram serat.
Itu dia beberapa makanan alternatif 
pengganti nasi yang bisa kamu coba 
saat sedang dalam proses diet. 

Selain itu, kubis juga memiliki 
kandungan kalsium, senyawa bioaktif, 
vitamin C, dan vitamin E yang baik untuk 
tubuh. 

10. 'Nasi' kubis

Sebuah bukti menunjukkan bahwa 
kandungan tersebut dapat melindungi 
dari kolesterol tinggi, 
masalah hati, pankreatitis, dan penyakit 
jantung.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang 
digelar di Gedung Edutorium Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) telah 
mengesahkan Haedar Nashir menjadi 
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) 
Muhammadiyah untuk periode 2022-
2027. 
Adapun posisi Sekjen PP 
Muhammadiyah dijabat Abdul Mu'ti.

Proses penetapan tersebut 
dilaksanakan pukul 15.30 WIB di 
Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS. 

"Secara ringkas kami sampaikan 
bahwa rapat memutuskan ketua 

Dalam penentuan posisi ketua 
umum, penyelenggaran melakukan 
proses pemilihan dan penghitungan 
dilakukan memakai sistem e-voting.

Haedar Nashir Kembali Pimpin Muhammadiyah

Presiden Rusia Vladimir Putin 
kemungkinan memutuskan untuk 
menggunakan senjata nuklir di Ukraina 
jika situasi saat ini terus berlanjut, 
menurut mantan Perdana Menteri 
Jepang Yoshiro Mori.
"Putin, juga, tidak mau kehilangan 
muka," kata Mori pada acara yang 
diselenggarakan untuk Muneo Suzuki, 
anggota partai oposisi Nippon Ishin no 
Kai (Partai Inovasi Jepang), di Tokyo, 
Jumat (18/11).
Mantan pemimpin Jepang itu 
mengungkapkan dirinya pernah 
mendorong Putin untuk membawa Rusia 
bergabung dengan NATO (Pakta 
Pertahanan Atlantik Utara).
Pada saat itu, ujar Mori, Putin 
mengatakan tidak akan 
mengesampingkan opsi tersebut, tetapi 
meyakini bahwa Amerika Serikat tidak 
akan mengizinkan negaranya untuk 
bergabung."Sosok yang bisa berperan 
membantu menyelesaikan situasi saat ini 
adalah mantan Perdana Menteri Shinzo 
Abe," yang ditembak mati pada Juli 
tahun ini, kata Mori.“(Petahana) Perdana 
Menteri Fumio Kishida cenderung ke 
satu pihak, yakni Amerika Serikat," kata 
Mori mengeluhkan.
Menurutnya, orang yang dapat 
membujuk Putin saat ini adalah Muneo 
Suzuki.Pakar meyakini jika Putin nekat 
menggunakan nuklir, maka negara-
negara Barat akan membalas dengan 
setimpal, melahirkan perang nuklir 
pertama dalam sejarah manusia.

Efek jangka panjang dan dampak 
sekuder bom nuklir, antara lain 
anjloknya suhu global, krisis pangan 
yang memicu kelaparan massal, 
meningkatnya risiko kontaminasi 
radioaktif, kelumpuhan teknologi 
modern,  dan berbagai gangguan 
serius lannya.Hasil riset simulasi yang 
dimuat jurnal ilmiah Food Nature pada 
Agustus lalu memberi gambaran 
dampak perang nuklir besar-besaran 
antara Amerika Serikat melawan 
Rusia.Diperkirakan, 360 juta orang 
kehilangan nyawa karena terdampak 
langsung perang tersebut. 

Meski jumlah kematian dan kerusakan 
akibat langsung dari ledakan tak bisa 
disebut sedikit, bom atom justru 
menyandang predikat sebagai senjata 
paling mengerikan karena apa yang 
terjadi jauh setelah dentuman awal itu.

Secara teori, saling balas serangan 
nuklir antara kedua pihak dapat 
menyebabkan kerusakan berskala 
global yang dampaknya dapat 
bertahan hingga puluhan tahun. 
Skenario mengerikan ini disebut 
Kiamat Nuklir. 

Masih dari penelitian yang sama, 
perang nuklir berskala sedikit lebih 
kecil antara dua tentangga yang tak 
pernah akur, India dan Pakistan, 
berpotensi menyebabkan lebih dari 2 
miliar orang tewas. 

Sedangkan kelaparan massal yang 
terjadi setelahnya merenggut nyawa 5 
miliar manusia.

Putin Siapkan Kiamat Dunia
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30 menit dari Philadelphia 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Hub : 
Rudi / Yati : 267 - 728 - 9439

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

hampir 5 gram karbohidrat, 3,5 gram 

Dalam satu porsi kembang kol 
sebanyak 100 gram, terkandung 
berbagai nutrisi seperti 24 kalori, lebih 
dari 2 gram protein, hampir 5 gram 
karbohidrat, serta 2,4 gram serat total.

Sama seperti kembang kol, cara 
pembuatan 'nasi' 
dari brokoli pun memiliki cara yang 
sama. 
Alternatif pengganti nasi yang satu ini 
tepat untuk kamu yang sedang 
melakukan diet rendah karbohidrat atau 
rendah kalori. 
Brokoli sendiri memiliki kandungan 
antioksidan 
dan anti inflamasi yang bagus untuk 
melawan kanker.
Dalam setiap 100 gram porsinya, 
'nasi' brokoli mengandung 29 kalori, 
3,53 gram protein, 

yang sedang melakukan diet keto atau 
yang memiliki intoleransi terhadap 
gluten. 

9. 'Nasi' brokoli

serat, dan 92,5 miligram vitamin C yang 
mendukung sistem kekebalan tubuh.

Terakhir, alternatif pengganti nasi yang 
bisa kamu coba adalah kubis. Jenis 
sayuran yang satu ini rendah kalori dan 
karbohidrat dan dikemas dengan vitamin 
dan mineral.

Untuk setiap 100 gram porsi kubis 
mentah mengandung beberapa nutrisi di 
antaranya 25 kalori, 1,28 gram protein, 
5 mikrogram vitamin A, 5,8 gram 
karbohidrat, serta 2,5 gram serat.
Itu dia beberapa makanan alternatif 
pengganti nasi yang bisa kamu coba 
saat sedang dalam proses diet. 

Selain itu, kubis juga memiliki 
kandungan kalsium, senyawa bioaktif, 
vitamin C, dan vitamin E yang baik untuk 
tubuh. 

10. 'Nasi' kubis

Sebuah bukti menunjukkan bahwa 
kandungan tersebut dapat melindungi 
dari kolesterol tinggi, 
masalah hati, pankreatitis, dan penyakit 
jantung.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang 
digelar di Gedung Edutorium Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) telah 
mengesahkan Haedar Nashir menjadi 
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) 
Muhammadiyah untuk periode 2022-
2027. 
Adapun posisi Sekjen PP 
Muhammadiyah dijabat Abdul Mu'ti.

Proses penetapan tersebut 
dilaksanakan pukul 15.30 WIB di 
Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS. 

"Secara ringkas kami sampaikan 
bahwa rapat memutuskan ketua 

Dalam penentuan posisi ketua 
umum, penyelenggaran melakukan 
proses pemilihan dan penghitungan 
dilakukan memakai sistem e-voting.

Haedar Nashir Kembali Pimpin Muhammadiyah

Presiden Rusia Vladimir Putin 
kemungkinan memutuskan untuk 
menggunakan senjata nuklir di Ukraina 
jika situasi saat ini terus berlanjut, 
menurut mantan Perdana Menteri 
Jepang Yoshiro Mori.
"Putin, juga, tidak mau kehilangan 
muka," kata Mori pada acara yang 
diselenggarakan untuk Muneo Suzuki, 
anggota partai oposisi Nippon Ishin no 
Kai (Partai Inovasi Jepang), di Tokyo, 
Jumat (18/11).
Mantan pemimpin Jepang itu 
mengungkapkan dirinya pernah 
mendorong Putin untuk membawa Rusia 
bergabung dengan NATO (Pakta 
Pertahanan Atlantik Utara).
Pada saat itu, ujar Mori, Putin 
mengatakan tidak akan 
mengesampingkan opsi tersebut, tetapi 
meyakini bahwa Amerika Serikat tidak 
akan mengizinkan negaranya untuk 
bergabung."Sosok yang bisa berperan 
membantu menyelesaikan situasi saat ini 
adalah mantan Perdana Menteri Shinzo 
Abe," yang ditembak mati pada Juli 
tahun ini, kata Mori.“(Petahana) Perdana 
Menteri Fumio Kishida cenderung ke 
satu pihak, yakni Amerika Serikat," kata 
Mori mengeluhkan.
Menurutnya, orang yang dapat 
membujuk Putin saat ini adalah Muneo 
Suzuki.Pakar meyakini jika Putin nekat 
menggunakan nuklir, maka negara-
negara Barat akan membalas dengan 
setimpal, melahirkan perang nuklir 
pertama dalam sejarah manusia.

Efek jangka panjang dan dampak 
sekuder bom nuklir, antara lain 
anjloknya suhu global, krisis pangan 
yang memicu kelaparan massal, 
meningkatnya risiko kontaminasi 
radioaktif, kelumpuhan teknologi 
modern,  dan berbagai gangguan 
serius lannya.Hasil riset simulasi yang 
dimuat jurnal ilmiah Food Nature pada 
Agustus lalu memberi gambaran 
dampak perang nuklir besar-besaran 
antara Amerika Serikat melawan 
Rusia.Diperkirakan, 360 juta orang 
kehilangan nyawa karena terdampak 
langsung perang tersebut. 

Meski jumlah kematian dan kerusakan 
akibat langsung dari ledakan tak bisa 
disebut sedikit, bom atom justru 
menyandang predikat sebagai senjata 
paling mengerikan karena apa yang 
terjadi jauh setelah dentuman awal itu.

Secara teori, saling balas serangan 
nuklir antara kedua pihak dapat 
menyebabkan kerusakan berskala 
global yang dampaknya dapat 
bertahan hingga puluhan tahun. 
Skenario mengerikan ini disebut 
Kiamat Nuklir. 

Masih dari penelitian yang sama, 
perang nuklir berskala sedikit lebih 
kecil antara dua tentangga yang tak 
pernah akur, India dan Pakistan, 
berpotensi menyebabkan lebih dari 2 
miliar orang tewas. 

Sedangkan kelaparan massal yang 
terjadi setelahnya merenggut nyawa 5 
miliar manusia.

Putin Siapkan Kiamat Dunia
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Haedar Nashir menyampaikan telah 
bersidang santai dan juga serius dari 
hati-hati mengenai masa depan 
Muhammadiyah.
"Kami yang 13 ini mengembang 
amanat secara kolektif kolegial dan 
tersistem sebagaimana karakter dari 
kepemimpinan Muhammadiyah," 
katanya.

umum PP Muhammadiyah periode 
2022-2027 adalah bapak Prof Dr 
Haedar Nashir M.Si. 

Setelah ditetapkan sebagai Ketua 
Umum PP Muhammadiyah, 

Bahkan, ia mengemukakan, sebagai 
ketua umum, 
posisinya tidak jauh dari pengurus 
lainnya. Lantaran prinsip 
kepemimpinan kolektif kolegial dan 
persyarikatan.

Rapat juga memutuskan Sekretaris 
Umum adalah Bapak Prof Dr Abdul 
Mu'ti M.Si," kata panitia pemilihan 
Ahmad Dahlan Rais saat memimpin 
rapat seperti dikutip SuaraSurakarta.id 
pada Minggu (20/11/2022).

"Saya sebagai ketum posisinya hanya 
sejengkal didepankan 
dan seiinci ditinggikan tetapi prinsip 
kepemimpinan adalah kepemimpinan 
kolektif kolegial dan sistem 

Ini agar menjadi alam pikiran yang 
semakin luas dan terintegrasi dengan baik 
di Persyarikatan.
"Islam yang membawa damai, Islam yang 
menyatukan, Islam yang membangun 
optimisme. 
Tetapi juga Islam yang menghadirkan 
kemajuan hidup seluruh masyarakat 
bangsa negara dan kemanusiaan global," 
paparnya.

Persyarikatan," paparnya.
Menurutnya, dalam mengembang amanat 
ini dan bertugas untuk mensosialisasikan 
serta menjadikan pandangan Islam 
berkemajuan dalam Risalah Islam 
berkemajuan yang telah ditetapkan untuk 
mendialogkan kepada berbagai kalangan 
di dalam dan luar negeri.

Nantinya ini untuk menjadi masukan 
penting di berbagai bidang.

Ia juga mengatakan, PP Muhammadiyah 
memiliki mandat untuk terus 
mendiskusikan mengenai isu-isu strategis 
keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan 
universal. 

“Jadi kepemimpinan kami harus mampu 
memobilisasi seluruh gerak kepemimpinan 
secara nasional yang istilah muktamar ini 
akan diikuti oleh seluruh musyawarah baik 
ranting, cabang, daerah, wilayah," 
jelasnya.

UMK 2023 Naik 10%
Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) resmi menetapkan 
kenaikan upah minimum (UM) tahun 
2023 maksimal 10 persen.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 
Jawa Barat menyayangkan lahirnya 
Permenaker 18 Tahun 2022 tentang 
Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 
yang telah terbit dengan formula 
penghitungan upah yang baru.

Aturan UMK itu tertuang dalam 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 
tentang Penetapan Upah Minimum 
Tahun 2023.

Ketua DPP Apindo Jabar, Ning Wahyu 
Astutik mengatakan hal ini 
mencerminkan tidak adanya kepastian 
hukum dan tidak ada juga kepastian 

atau kebijakan yang bersifat strategis dan 
berdampak luas, serta tidak dibenarkan 
pula menerbitkan peraturan pelaksana 
baru yang berkaitan dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja.

Dimana dinyatakan untuk menangguhkan 
segala tindakan 

Sungguh bahaya sekali apabila peraturan 
yang lebih tinggi bisa dilawan oleh 
peraturan dibawahnya," ujar Ning Wahyu, 
Sabtu (19/11/2022).
Terbitnya Permenaker Nomor 18 Tahun 
2022 ini juga kata Ning telah melanggar 
hasil keputusan Mahkamah Konstitusi.

usaha.
"Belum lagi hierarki peraturan dilanggar, 
Bagaimana bisa Permenaker melawan 
PP? 

"Prinsip UMK yang merupakan upah 
sebagai safety net pekerja di tingkat 
buruh dan upaya untuk mengurangi 
disparitas yang besar antara 
Kabupaten/Kota, menjadi terlanggar," 
ujar Ning.
Hal ini dikarenakan hasil simulasi 
dengan rumus formula yang baru justru 
menunjukkan bahwa daerah yang 
sebelumnya sudah memiliki UMK 
melebihi ambang batas atas, seperti 
Kabupaten Bogor, Kabupaten 
Purwakarta, Kabupaten Karawang dan 
Kabupaten Bekasi.

Ia mengungkapkan setelah tercabik 
Covid-19, pengusaha mengalami 
goncangan turunnya order orientasi 
export akibat krisis global, dan 
membanjirnya barang barang import .

"Formula ini saya sebut aneh bin ajaib 
karena justru membuat UMK tingginya 
diatas ambang batas, 

Hal ini merupakan pukulan telak pada 

Hal ini yang membuat pasar domestic 
semakin sempit untuk produk lokal, 
maka kata Ning hampir bisa dipastikan 
pengurangan pekerja secara massive 
akan terus terjadi.

"Justru dengan formula baru ini, 
mengalami kenaikan yang jauh lebih 
besar dari wilayah/daerah dengan UMK 
rendah, seperti Kabupaten Ciamis, 
Kabupaten Banjar, Kabupaten 
Kuningan, Kabupaten Pangandaran dan 
seterusnya.

mendapatkan kenaikan yang juga jauh 
lebih tinggi dibanding daerah lain," 
ujarnya.

industri padat karya di daerah 
tersebut, yang justru sudah hampir 
tiap tahun berjuang mendapatkan 
upah khusus padat karya untuk 
bertahan.
Apalagi, kata Ning, yang awalnya 
pemerintah ingin mempersempit 
disparitas antar upah di daerah, justru 
sekarang membangun jurang 
kecemburuan antar daerah dengan 
makin besarnya perbedaan upah 
diantara mereka.
"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar  
kejaran upah, yang rendah ngejar 
yang tinggi dengan mengganti lagi 
formula? 
Terus terang, pengusaha khawatir 
sekali dan merasa tidak pasti," 
ungkapnya.

ini karena hal ini membuat semakin 
terpuruknya dunia usaha yang baru 
mulai recovery akibat pandemic Covid 
-19, 

Ning mengatakan, Apindo sangat 
prihatin dengan keadaan 

Hal ini berdampak para anggota 

Apindo menyampaikan bahwa mereka 

dihadapkan pada pilihan yang sangat 

berat, yaitu pengurangan pekerja atau 

tutup usaha.

menghadapi resesi global, dan 
sekarang ditimpa pergantian system 
pengupahan yang lebih memberatkan 
dunia usaha.

Apindo pun tetap menginginkan 
diberlakukannya PP36 tahun 2021 
tentang pengupahan.

Ratusan relawan yang 
mengatasnamakan Komunitas Pilih 
Ganjar (Pijar) dan Pemuda Nasional 
Deklarasi Ganjar Pranowo (pendekar) 
mengirim surat kepada Ketua Umum PDI 
Perjuangan, 
Megawati Soekarnoputeri. Dalam surat 
yang juga berisi tandatangan dukungan 
tersebut, mereka meminta ijin Megawati 
untuk memberi tiket pada Gubernur Jawa 
Tengah (jateng), 

Relawan Ganjar Kirim Surat Untuk Megawati

"Dengan surat ini kami berharap mas 
ganjar diberi tiket oleh bu mega selaku 
ketua umum pdi perjuangan untuk ikut 
meramaikan kontestasi pemilihan 
presiden 2024," ungkap Koordinator 
Pijar, Nindyo Pramono disela deklarasi 
di Yogyakarta, Minggu (20/11/2022).
Guru besar (gubes) Fakultas Hukum 

Ganjar Pranowo agar bisa maju dalam 
kontestasi politik pemilihan presiden 
2024 mendatang.
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Haedar Nashir menyampaikan telah 
bersidang santai dan juga serius dari 
hati-hati mengenai masa depan 
Muhammadiyah.
"Kami yang 13 ini mengembang 
amanat secara kolektif kolegial dan 
tersistem sebagaimana karakter dari 
kepemimpinan Muhammadiyah," 
katanya.

umum PP Muhammadiyah periode 
2022-2027 adalah bapak Prof Dr 
Haedar Nashir M.Si. 

Setelah ditetapkan sebagai Ketua 
Umum PP Muhammadiyah, 

Bahkan, ia mengemukakan, sebagai 
ketua umum, 
posisinya tidak jauh dari pengurus 
lainnya. Lantaran prinsip 
kepemimpinan kolektif kolegial dan 
persyarikatan.

Rapat juga memutuskan Sekretaris 
Umum adalah Bapak Prof Dr Abdul 
Mu'ti M.Si," kata panitia pemilihan 
Ahmad Dahlan Rais saat memimpin 
rapat seperti dikutip SuaraSurakarta.id 
pada Minggu (20/11/2022).

"Saya sebagai ketum posisinya hanya 
sejengkal didepankan 
dan seiinci ditinggikan tetapi prinsip 
kepemimpinan adalah kepemimpinan 
kolektif kolegial dan sistem 

Ini agar menjadi alam pikiran yang 
semakin luas dan terintegrasi dengan baik 
di Persyarikatan.
"Islam yang membawa damai, Islam yang 
menyatukan, Islam yang membangun 
optimisme. 
Tetapi juga Islam yang menghadirkan 
kemajuan hidup seluruh masyarakat 
bangsa negara dan kemanusiaan global," 
paparnya.

Persyarikatan," paparnya.
Menurutnya, dalam mengembang amanat 
ini dan bertugas untuk mensosialisasikan 
serta menjadikan pandangan Islam 
berkemajuan dalam Risalah Islam 
berkemajuan yang telah ditetapkan untuk 
mendialogkan kepada berbagai kalangan 
di dalam dan luar negeri.

Nantinya ini untuk menjadi masukan 
penting di berbagai bidang.

Ia juga mengatakan, PP Muhammadiyah 
memiliki mandat untuk terus 
mendiskusikan mengenai isu-isu strategis 
keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan 
universal. 

“Jadi kepemimpinan kami harus mampu 
memobilisasi seluruh gerak kepemimpinan 
secara nasional yang istilah muktamar ini 
akan diikuti oleh seluruh musyawarah baik 
ranting, cabang, daerah, wilayah," 
jelasnya.

UMK 2023 Naik 10%
Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) resmi menetapkan 
kenaikan upah minimum (UM) tahun 
2023 maksimal 10 persen.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 
Jawa Barat menyayangkan lahirnya 
Permenaker 18 Tahun 2022 tentang 
Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 
yang telah terbit dengan formula 
penghitungan upah yang baru.

Aturan UMK itu tertuang dalam 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 
tentang Penetapan Upah Minimum 
Tahun 2023.

Ketua DPP Apindo Jabar, Ning Wahyu 
Astutik mengatakan hal ini 
mencerminkan tidak adanya kepastian 
hukum dan tidak ada juga kepastian 

atau kebijakan yang bersifat strategis dan 
berdampak luas, serta tidak dibenarkan 
pula menerbitkan peraturan pelaksana 
baru yang berkaitan dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja.

Dimana dinyatakan untuk menangguhkan 
segala tindakan 

Sungguh bahaya sekali apabila peraturan 
yang lebih tinggi bisa dilawan oleh 
peraturan dibawahnya," ujar Ning Wahyu, 
Sabtu (19/11/2022).
Terbitnya Permenaker Nomor 18 Tahun 
2022 ini juga kata Ning telah melanggar 
hasil keputusan Mahkamah Konstitusi.

usaha.
"Belum lagi hierarki peraturan dilanggar, 
Bagaimana bisa Permenaker melawan 
PP? 

"Prinsip UMK yang merupakan upah 
sebagai safety net pekerja di tingkat 
buruh dan upaya untuk mengurangi 
disparitas yang besar antara 
Kabupaten/Kota, menjadi terlanggar," 
ujar Ning.
Hal ini dikarenakan hasil simulasi 
dengan rumus formula yang baru justru 
menunjukkan bahwa daerah yang 
sebelumnya sudah memiliki UMK 
melebihi ambang batas atas, seperti 
Kabupaten Bogor, Kabupaten 
Purwakarta, Kabupaten Karawang dan 
Kabupaten Bekasi.

Ia mengungkapkan setelah tercabik 
Covid-19, pengusaha mengalami 
goncangan turunnya order orientasi 
export akibat krisis global, dan 
membanjirnya barang barang import .

"Formula ini saya sebut aneh bin ajaib 
karena justru membuat UMK tingginya 
diatas ambang batas, 

Hal ini merupakan pukulan telak pada 

Hal ini yang membuat pasar domestic 
semakin sempit untuk produk lokal, 
maka kata Ning hampir bisa dipastikan 
pengurangan pekerja secara massive 
akan terus terjadi.

"Justru dengan formula baru ini, 
mengalami kenaikan yang jauh lebih 
besar dari wilayah/daerah dengan UMK 
rendah, seperti Kabupaten Ciamis, 
Kabupaten Banjar, Kabupaten 
Kuningan, Kabupaten Pangandaran dan 
seterusnya.

mendapatkan kenaikan yang juga jauh 
lebih tinggi dibanding daerah lain," 
ujarnya.

industri padat karya di daerah 
tersebut, yang justru sudah hampir 
tiap tahun berjuang mendapatkan 
upah khusus padat karya untuk 
bertahan.
Apalagi, kata Ning, yang awalnya 
pemerintah ingin mempersempit 
disparitas antar upah di daerah, justru 
sekarang membangun jurang 
kecemburuan antar daerah dengan 
makin besarnya perbedaan upah 
diantara mereka.
"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar  
kejaran upah, yang rendah ngejar 
yang tinggi dengan mengganti lagi 
formula? 
Terus terang, pengusaha khawatir 
sekali dan merasa tidak pasti," 
ungkapnya.

ini karena hal ini membuat semakin 
terpuruknya dunia usaha yang baru 
mulai recovery akibat pandemic Covid 
-19, 

Ning mengatakan, Apindo sangat 
prihatin dengan keadaan 

Hal ini berdampak para anggota 

Apindo menyampaikan bahwa mereka 

dihadapkan pada pilihan yang sangat 

berat, yaitu pengurangan pekerja atau 

tutup usaha.

menghadapi resesi global, dan 
sekarang ditimpa pergantian system 
pengupahan yang lebih memberatkan 
dunia usaha.

Apindo pun tetap menginginkan 
diberlakukannya PP36 tahun 2021 
tentang pengupahan.

Ratusan relawan yang 
mengatasnamakan Komunitas Pilih 
Ganjar (Pijar) dan Pemuda Nasional 
Deklarasi Ganjar Pranowo (pendekar) 
mengirim surat kepada Ketua Umum PDI 
Perjuangan, 
Megawati Soekarnoputeri. Dalam surat 
yang juga berisi tandatangan dukungan 
tersebut, mereka meminta ijin Megawati 
untuk memberi tiket pada Gubernur Jawa 
Tengah (jateng), 

Relawan Ganjar Kirim Surat Untuk Megawati

"Dengan surat ini kami berharap mas 
ganjar diberi tiket oleh bu mega selaku 
ketua umum pdi perjuangan untuk ikut 
meramaikan kontestasi pemilihan 
presiden 2024," ungkap Koordinator 
Pijar, Nindyo Pramono disela deklarasi 
di Yogyakarta, Minggu (20/11/2022).
Guru besar (gubes) Fakultas Hukum 

Ganjar Pranowo agar bisa maju dalam 
kontestasi politik pemilihan presiden 
2024 mendatang.



24 23www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Karena itu relawan yang terdiri dari 
akademisi, pekerja, mahasiswa, 
masyarakat dan lainnya tersebut, 
mereka mengirim surat ke Megawati. 
Surat sengaja dikirim ke rumah pribadi 
Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku 
Umar, Jakarta Pusat. 

Surat yang sama pernah mereka 
sampaikan pada 2014 lalu saat relawan 
meminta Jokowi dicalonkan menjadi 
capres. 

UGM tersebut menyatakan, Ganjar 
dianggap sosok yang mampu merawat 
kebhinekaan, 

Relawan berhasil mengumpulkan lebih 
dari 7 ribu tandatangan untuk 
mendukung langkah tersebut.
"Bila nanti tiketnya kami dapat, 

Dengan demikian surat tersebut bisa 
dibaca langsung oleh Megawati.

kebangsaan dan Pancasila di Indonesia 
laiknya Jokowi. Hal ini penting untuk 
mendukung tegaknya NKRI 
berdasarkan UUD 1945 dan ideologi 
Pancasila.

maka kami akan terus mendukung 
hingga mas ganjar benar-benar bisa 
nyapres. Kami meyakini bu megawati 
sebagai negarawan sejati berkenan 
mencari hikmah dan kebijakan untuk 
memilih putera-putera terbaik untuk 
memimpin bangsa ini," ungkapnya.

Nindyo menambahkan, mereka 
sebenarnya merupakan relawan Jokowi 
sejak 2014 lalu. 

Hadirnya sosok Ganjar selain Puan 
Maharani bukanlah sebuah rivalitas. 
Namun perlu disikapi sebagai dinamika 
demokrasi yang menyehatkan.

Para relawan tidak memiliki motivasi 
selain meminta ijin Megawati untuk 
memberi kesempatan pada Ganjar maju 
nyapres. 

Apalagi Ketua DPR RI tersebut 
disebut memiliki kecocokan untuk 
memimpin PDI Perjuangan alih-alih ikut 
nyapres.

Mereka tidak ingin masuk ke ranah politik 
dan masuk ke salah satu partai politik 
(parpol).

"Kami mendukung kedua kader 
berkualitas tersebut berada dalam 
kepemimpinan nasional mendatang. 
Terbukti mereka sama-sama 
mendapatkan dukungan dari masyarakat 
Indonesia," ungkapnya.

Mengatasnmakan Piljowi atau Pilih 
Jokowi, mereka saat ini kembali mencari 
sisi sosok lain yang dianggap mampu 
melanjutkan kepemimpinan Jokowi di 
Indonesia.

Komunitas tersebut tidak ingin 
membandingkan Ganjar dengan Puan 
Maharani. 

usai Amerika Serikat mengancam akan 
menggelar serangan pada Sabtu 
(19/11/2022).
"Kim Jong Un dengan sungguh-
sungguh menyatakan bahwa jika 
musuh terus memberikan ancaman. 
Partai dan pemerintah kami akan 
dengan tegas bereaksi terhadap nuklir 
dengan senjata nuklir dan konfrontasi 
habis-habisan," kata kantor berita 
resmi Korea Utara, KCNA.

Pemimpin tertinggi di Korea Utara Kim 
Jong Un berencana untuk melakukan 
perang nuklir dengan meluncurkan 
sejumlah rudal balistik antarbenua 
(ICBM), 

Sebelum Korea Utara melontarkan 

Kim Jong Un Ancam Balik Amerika

Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu 
Hamada mengungkap bahwa pekan ini 
rezim Kim Jong Un telah meluncurkan 
dua uji coba rudal balistik antarbenua ke 
kawasan pantai Jepang.
Meski tidak menimbulkan korban jiwa, 
namun tindakan yang dilakukan Korea 
Utara dianggap memicu konflik panas di 
kawasan Samudera Pasifik tepatnya di 
Asia Tenggara.

Namun peringatan tersebut tak 

 juga sempat memperingatkan Korea 
Utara untuk tidak melakukan 
pelanggaran.

Mengutip dari Reuters para anggota 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

ancaman tersebut, 

dihiraukan Korea Utara, hingga akhirnya 
Departemen Pertahanan AS terpaksa 
turun tangan, 
dengan mengancam untuk menerjunkan 
44 sistem pertahanan midcourse 
berbasis darat (GBI)
 yang memiliki kemampuan untuk 
mencegat rudal ICBM yang datang dari 
Korea Utara.
“Meskipun mereka tidak dirancang untuk 
mengalahkan hulu ledak seperti yang 
dimiliki Korea Utara, 
namun GBI dapat mencegat ICBM
Korea Utara selama fase penerbangan di 
tengah jalan di luar atmosfer,” kata Steve 
Shinkel, profesor pesawat perang udara 
dan luar angkasa di US Naval War 
College.
Walau tengah mendapat banyak 
kecaman dari berbagai negara, akan 
tetapi pemerintah Korea Utara 
menganggap bahwa langkah agresif 

Alasan tersebut yang kemudian 
mendorong Pyongyang untuk nekat 
melakukan peluncuran rudal 
balistiknya sebagai bentuk 
pertahanan yang sah guna melawan 
militer AS. 

dan Jepang  telah membawa 
ancaman serius bagi  Korea Utara 
dengan menggelar latihan militer 
bersama.

yang dilakukan negaranya 
merupakan tindakan yang benar.

Kim Jong Un bahkan menegaskan 
akan terus meningkatkan serangan 
apabila AS dan para sekutunya kian 
menekankan ancaman pada 
negaranya.
“Partai dan pemerintah kami akan 
mendemonstrasikan keinginan kuat 
untuk menghadapi agresi histeris 

Terlebih selama sepekan terakhir AS, 
Korsel, 

“Kita masih masih dalam proses bicara 
dengan Elon Musk, 
Tesla, tapi saya yakin Tesla akan bangun 
pabrik baterai dan industri mobil di 
Indonesia,” seperti dikutip dari Instagram 
Jokowi dalam wawancaranya dengan 
The Economist, dikutip Minggu (20/11).
“Saya yakin itu karena di Indonesia 
memiliki pasar besar dan pasar Asia 
besar. Itu opportunity,” tambahnya.

Indonesia tengah gencar 
mengkampanyekan konversi kendaraan 
ke kendaraan listrik. 
Presiden Joko Widodo bahkan yakin 
Elon Musk sebagai pemilik Tesla akan 
membangun industri mobil listrik dan 
baterai di Indonesia.

dengan Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan soal kerja sama bahan baku 
baterai untuk kendaraan listrik 

Jokowi pernah menemui Elon Musk di 
SpaceX, Boca Chica, Amerika Serikat 
pada Sabtu 14 Mei lalu.
Dalam pertemuan tersebut, 
Jokowi dan Elon Musk berbicara soal 
pertemuan sebelumnya 

Jokowi Yakin Tesla Akan Bangun Pabrik di RI

dan rencana Elon untuk membangun 
pabrik Tesla di Indonesia.
"Tindak lanjut perintah saya untuk 
berbicara dengan Elon mengenai 
investasi,

Ini bagus karena kita membutuhkan 
banyak orang di masa depan," kata 
Elon.

 mengenai teknologi, mengenai inovasi, 
dan sekarang saya ke sini dan bertemu 
langsung dengan Elon untuk 
mendiskusikan kerja sama yang akan 
datang," kata Presiden dalam 
keterangan resmi Sekretariat Presiden 
diterima di Jakarta.
Pada pertemuan tersebut, 
Elon Musk juga menyatakan 
ketertarikannya untuk bekerja sama 
dengan Indonesia. 

"Kita akan melihat dari dekat bentuk 
kerja sama di banyak hal, karena 
Indonesia memiliki banyak potensi. 
Apalagi Indonesia memiliki jumlah 
populasi dan terus berkembang. 

Ia menilai, 
Indonesia memiliki potensi di banyak 
bidang.
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Karena itu relawan yang terdiri dari 
akademisi, pekerja, mahasiswa, 
masyarakat dan lainnya tersebut, 
mereka mengirim surat ke Megawati. 
Surat sengaja dikirim ke rumah pribadi 
Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku 
Umar, Jakarta Pusat. 

Surat yang sama pernah mereka 
sampaikan pada 2014 lalu saat relawan 
meminta Jokowi dicalonkan menjadi 
capres. 

UGM tersebut menyatakan, Ganjar 
dianggap sosok yang mampu merawat 
kebhinekaan, 

Relawan berhasil mengumpulkan lebih 
dari 7 ribu tandatangan untuk 
mendukung langkah tersebut.
"Bila nanti tiketnya kami dapat, 

Dengan demikian surat tersebut bisa 
dibaca langsung oleh Megawati.

kebangsaan dan Pancasila di Indonesia 
laiknya Jokowi. Hal ini penting untuk 
mendukung tegaknya NKRI 
berdasarkan UUD 1945 dan ideologi 
Pancasila.

maka kami akan terus mendukung 
hingga mas ganjar benar-benar bisa 
nyapres. Kami meyakini bu megawati 
sebagai negarawan sejati berkenan 
mencari hikmah dan kebijakan untuk 
memilih putera-putera terbaik untuk 
memimpin bangsa ini," ungkapnya.

Nindyo menambahkan, mereka 
sebenarnya merupakan relawan Jokowi 
sejak 2014 lalu. 

Hadirnya sosok Ganjar selain Puan 
Maharani bukanlah sebuah rivalitas. 
Namun perlu disikapi sebagai dinamika 
demokrasi yang menyehatkan.

Para relawan tidak memiliki motivasi 
selain meminta ijin Megawati untuk 
memberi kesempatan pada Ganjar maju 
nyapres. 

Apalagi Ketua DPR RI tersebut 
disebut memiliki kecocokan untuk 
memimpin PDI Perjuangan alih-alih ikut 
nyapres.

Mereka tidak ingin masuk ke ranah politik 
dan masuk ke salah satu partai politik 
(parpol).

"Kami mendukung kedua kader 
berkualitas tersebut berada dalam 
kepemimpinan nasional mendatang. 
Terbukti mereka sama-sama 
mendapatkan dukungan dari masyarakat 
Indonesia," ungkapnya.

Mengatasnmakan Piljowi atau Pilih 
Jokowi, mereka saat ini kembali mencari 
sisi sosok lain yang dianggap mampu 
melanjutkan kepemimpinan Jokowi di 
Indonesia.

Komunitas tersebut tidak ingin 
membandingkan Ganjar dengan Puan 
Maharani. 

usai Amerika Serikat mengancam akan 
menggelar serangan pada Sabtu 
(19/11/2022).
"Kim Jong Un dengan sungguh-
sungguh menyatakan bahwa jika 
musuh terus memberikan ancaman. 
Partai dan pemerintah kami akan 
dengan tegas bereaksi terhadap nuklir 
dengan senjata nuklir dan konfrontasi 
habis-habisan," kata kantor berita 
resmi Korea Utara, KCNA.

Pemimpin tertinggi di Korea Utara Kim 
Jong Un berencana untuk melakukan 
perang nuklir dengan meluncurkan 
sejumlah rudal balistik antarbenua 
(ICBM), 

Sebelum Korea Utara melontarkan 

Kim Jong Un Ancam Balik Amerika

Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu 
Hamada mengungkap bahwa pekan ini 
rezim Kim Jong Un telah meluncurkan 
dua uji coba rudal balistik antarbenua ke 
kawasan pantai Jepang.
Meski tidak menimbulkan korban jiwa, 
namun tindakan yang dilakukan Korea 
Utara dianggap memicu konflik panas di 
kawasan Samudera Pasifik tepatnya di 
Asia Tenggara.

Namun peringatan tersebut tak 

 juga sempat memperingatkan Korea 
Utara untuk tidak melakukan 
pelanggaran.

Mengutip dari Reuters para anggota 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

ancaman tersebut, 

dihiraukan Korea Utara, hingga akhirnya 
Departemen Pertahanan AS terpaksa 
turun tangan, 
dengan mengancam untuk menerjunkan 
44 sistem pertahanan midcourse 
berbasis darat (GBI)
 yang memiliki kemampuan untuk 
mencegat rudal ICBM yang datang dari 
Korea Utara.
“Meskipun mereka tidak dirancang untuk 
mengalahkan hulu ledak seperti yang 
dimiliki Korea Utara, 
namun GBI dapat mencegat ICBM
Korea Utara selama fase penerbangan di 
tengah jalan di luar atmosfer,” kata Steve 
Shinkel, profesor pesawat perang udara 
dan luar angkasa di US Naval War 
College.
Walau tengah mendapat banyak 
kecaman dari berbagai negara, akan 
tetapi pemerintah Korea Utara 
menganggap bahwa langkah agresif 

Alasan tersebut yang kemudian 
mendorong Pyongyang untuk nekat 
melakukan peluncuran rudal 
balistiknya sebagai bentuk 
pertahanan yang sah guna melawan 
militer AS. 

dan Jepang  telah membawa 
ancaman serius bagi  Korea Utara 
dengan menggelar latihan militer 
bersama.

yang dilakukan negaranya 
merupakan tindakan yang benar.

Kim Jong Un bahkan menegaskan 
akan terus meningkatkan serangan 
apabila AS dan para sekutunya kian 
menekankan ancaman pada 
negaranya.
“Partai dan pemerintah kami akan 
mendemonstrasikan keinginan kuat 
untuk menghadapi agresi histeris 

Terlebih selama sepekan terakhir AS, 
Korsel, 

“Kita masih masih dalam proses bicara 
dengan Elon Musk, 
Tesla, tapi saya yakin Tesla akan bangun 
pabrik baterai dan industri mobil di 
Indonesia,” seperti dikutip dari Instagram 
Jokowi dalam wawancaranya dengan 
The Economist, dikutip Minggu (20/11).
“Saya yakin itu karena di Indonesia 
memiliki pasar besar dan pasar Asia 
besar. Itu opportunity,” tambahnya.

Indonesia tengah gencar 
mengkampanyekan konversi kendaraan 
ke kendaraan listrik. 
Presiden Joko Widodo bahkan yakin 
Elon Musk sebagai pemilik Tesla akan 
membangun industri mobil listrik dan 
baterai di Indonesia.

dengan Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan soal kerja sama bahan baku 
baterai untuk kendaraan listrik 

Jokowi pernah menemui Elon Musk di 
SpaceX, Boca Chica, Amerika Serikat 
pada Sabtu 14 Mei lalu.
Dalam pertemuan tersebut, 
Jokowi dan Elon Musk berbicara soal 
pertemuan sebelumnya 

Jokowi Yakin Tesla Akan Bangun Pabrik di RI

dan rencana Elon untuk membangun 
pabrik Tesla di Indonesia.
"Tindak lanjut perintah saya untuk 
berbicara dengan Elon mengenai 
investasi,

Ini bagus karena kita membutuhkan 
banyak orang di masa depan," kata 
Elon.

 mengenai teknologi, mengenai inovasi, 
dan sekarang saya ke sini dan bertemu 
langsung dengan Elon untuk 
mendiskusikan kerja sama yang akan 
datang," kata Presiden dalam 
keterangan resmi Sekretariat Presiden 
diterima di Jakarta.
Pada pertemuan tersebut, 
Elon Musk juga menyatakan 
ketertarikannya untuk bekerja sama 
dengan Indonesia. 

"Kita akan melihat dari dekat bentuk 
kerja sama di banyak hal, karena 
Indonesia memiliki banyak potensi. 
Apalagi Indonesia memiliki jumlah 
populasi dan terus berkembang. 

Ia menilai, 
Indonesia memiliki potensi di banyak 
bidang.
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Insiden terjadi di klub malam gay di Kota 
Colorado Springs.
Seperti dilansir NPR News, polisi 
menerima panggilan telepon sekitar 
pukul 23:57 pada Sabtu malam bahwa 
ada "penembakan aktif" di klub LGBTQ 
lokal bernama Club Q. 
Hal ini dingkapkan juru bicara 
Departemen Kepolisian Colorado Springs 
Letnan Pamela Castro mengatakan 
kepada media pada Ahad pagi waktu 
setempat.
"Banyak petugas dan medis segera 
merespon ke area tersebut dan petugas 
segera masuk," kata Castro.
“Kami menemukan satu orang yang 
ternyata menjadi tersangka," ujar Castro, 
menambahkan bahwa ada penyelidikan 
pada "tahap paling awal". 

Lima orang tewas dan 18 terluka dalam 
penembakan di Colorado, Amerika 
Serikat kata polisi Ahad 20 November 
2022.

CPR News melaporkan satu tersangka 

Penembakan di Colorado, 5 Orang Tewas Apa Kata Bintang Anda

“Kami akan berada di sini selama 
berjam-jam ke depan,” kata Castro, 
seraya menambahkan bahwa FBI ada 
di lokasi dan membantu.

“Doa dan pikiran kami bersama semua 
korban dan keluarga serta teman 
mereka. 

Dalam sebuah pernyataan di 
Facebook, Club Q mengatakan 
"hancur oleh serangan tidak masuk 
akal terhadap komunitas LGBTQ. 

Kapten Pemadam Kebakaran 
Colorado Springs Mike Smaldino 
mengatakan 11 ambulans merespons 
ke tempat kejadian setelah beberapa 
panggilan 911 diterima.

Polisi menolak untuk berbicara tentang 
kemungkinan motif. 

ditahan dan dirawat di rumah sakit 
setempat.

Kami berterima kasih atas reaksi cepat 
dari pelanggan heroik yang 
menaklukkan pria bersenjata itu dan 
mengakhiri serangan kebencian ini."

Hal tersebut menjadi salah satu alasan 
pihaknya menolak kebijakan no work no 
pay yang diajukan oleh para pengusaha. 
Said menyebut, 

Presiden Partai Buruh sekaligus 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI), Said Iqbal, 
membantah adanya pemutusan 
hubungan kerja (PHK) massal di industri 
padat karya seperti tekstil, sepatu, dan 
otomotif.

"Tidak ada PHK, jadi kalau ada berita 
PHK itu bohong, tidak benar. 
Apa yang disampaikan oleh kawan-
kawan asosiasi tekstil, asosiasi 
persepatuan, 
apalagi otomotif tidak pernah ada PHK," 
tegasnya saat konferensi pers virtual, 
Minggu (20/11).

isu mengenai PHK yang terjadi di 
beberapa industri adalah berita bohong.

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay

Said menjelaskan, kenyataan di 
lapangan adalah para karyawan 
dirumahkan sebab beberapa industri 
tersebut mengalami penurunan 
permintaan atau order. 
Itu pun hanya sebagian kecil 
perusahaan yang terdampak.

Selain membantah tidak ada PHK, 

tidak besar, buruh dirumahkan sambil 
menunggu order. 

dia menegaskan alasan pihaknya 
menolak kebijakan no work no pay 
adalah perusahaan seperti tekstil, 
sepatu, 

Dengan demikian tidak ada istilah no 
work no pay," jelasnya.

"Yang benar adalah akibat penurunan 
order memang sebagian kecil, 

dan otomotif tidak kunjung menaikkan 
upah karyawan selama 3 tahun ke 
belakang.

Jangan batasi kegiatan, apalagi kala 
pekerjaan sudah mulai menipis. Tapi, 
jangan pula memaksakan bila Anda 
lelah.Cicil pekerjaan dari sekarang, 
supaya cuti  bisa dinikmati sepuas hati. 

Keuangan: Memaksakan diri.

Keuangan: Mari belanja.

Keuangan: Aman

Keuangan: Tak teliti.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Selain urusan mengatur waktu, 
sebaiknya Anda juga lebih cermat 
mengelola ucapan di kantor. Jangan 
sampai muncul salah paham dengan 
rekan kerja gara-gara  atau candaan..

Asmara: tukar pikiran

Asmara: Mulai jenuh.

Coba komunikasikan perasaan Anda. 
Terlalu banyak diam pun tak selalu 
baikTak masalah bila Anda tak peduli 
politik kantor.Ayo, suarakan 
kebenaran!

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Bagaimana jika Anda mulai 
memikirkan peluangpassive income  
seperti memodali usaha supaya bisa 
mendapatkan pembagian komisi? 
Pasalnya, buah hati dan pasangan 
kerap merindukan kehadiran Anda di 
rumah, lho.
Keuangan: Ambisius.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara: Salah sangka.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Asmara: Makin kompak.

Selalu santap makanan bergizi, 
siapkan vitamin, serta jangan biarkan 
tubuh terpapar hujan dan angin terlalu 
lama. Akibatnya, izin sakit sehari saja 
bisa membuat pekerjaan menumpuk. 

Taurus(20April-20mei)
Jangan sampai Anda kehilangan 
peluang karena tak rela berbagi rezeki. 
Lebih baik sukses besar di satu bidang 
daripada mengerjakan berbagai 
bidang tapi hasilnya biasa-biasa saja, 
bukan?

Keuangan: Kalkulasi dulu

Asmara: Pura-pura suka.
Gemini(21 Mei-21Juni)

Asmara: Bikin iri.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Asmara: Penuh curiga

Keuangan: Belajar bisnis.

 Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara: Selalu setia.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Sejahtera.

Keuangan: Simpan THR.

Asmara: Butuh bantuan. 

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan: Ada kiriman.

Asmara: Perlu dukungan.

Ribut dengan pasangan itu wajar dan 
biasa terjadi. Sepertinya, Anda butuh 
bantuan pihak lain yang netral dan bisa 
memberikan jalan keluar

Anda sering panik dan merasa sendiri 
sehingga suka “keceplosan” bicara kasar. 
Lain kali, tahan saja dulu dan jangan 
malu meminta maaf jika kesalahan yang 
sama terulang.
Keuangan: Tagih utang.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Politik di kantor tak pernah membuat 
Anda tertarik. Apalagi jika tak ada 
sangkut-pautnya dengan Anda. 
Pokoknya, jangan terpancing jika ada 
rekan  yang mengajak bergosip, ya! 
Bersikap biasa saja dan tunjukkan Anda 
tidak tertarik ikut konflik.  

Asmara: Tak peka.

Anda tak usah merasa bersalah. Semua 
tahu bukan Anda penyebab kekacauan 
ini, kok. Lebih baik Anda bekerja saja. 
Lagi pula, dalam hitungan bulan, akan 
ada titik cerah yang membuat semua 
keadaan membaik. Sabar saja, ya!

jangan terlalu mudah terbawa 
emosi.Sudah banyak yang terganggu 
juga tersinggung dengan status-status 
negatif Anda. Di sisi lain, orangtua sudah 
rindu. 

Keuangan: Ada sisa.
Asmara: Orang ketiga.

Saat ini Anda benar-benar membutuhkan 
waktu berkualitas. Ayo, segera 
rencanakan liburan, daripada setengah 
hati menjalankan rutinitas.
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Insiden terjadi di klub malam gay di Kota 
Colorado Springs.
Seperti dilansir NPR News, polisi 
menerima panggilan telepon sekitar 
pukul 23:57 pada Sabtu malam bahwa 
ada "penembakan aktif" di klub LGBTQ 
lokal bernama Club Q. 
Hal ini dingkapkan juru bicara 
Departemen Kepolisian Colorado Springs 
Letnan Pamela Castro mengatakan 
kepada media pada Ahad pagi waktu 
setempat.
"Banyak petugas dan medis segera 
merespon ke area tersebut dan petugas 
segera masuk," kata Castro.
“Kami menemukan satu orang yang 
ternyata menjadi tersangka," ujar Castro, 
menambahkan bahwa ada penyelidikan 
pada "tahap paling awal". 

Lima orang tewas dan 18 terluka dalam 
penembakan di Colorado, Amerika 
Serikat kata polisi Ahad 20 November 
2022.

CPR News melaporkan satu tersangka 

Penembakan di Colorado, 5 Orang Tewas Apa Kata Bintang Anda

“Kami akan berada di sini selama 
berjam-jam ke depan,” kata Castro, 
seraya menambahkan bahwa FBI ada 
di lokasi dan membantu.

“Doa dan pikiran kami bersama semua 
korban dan keluarga serta teman 
mereka. 

Dalam sebuah pernyataan di 
Facebook, Club Q mengatakan 
"hancur oleh serangan tidak masuk 
akal terhadap komunitas LGBTQ. 

Kapten Pemadam Kebakaran 
Colorado Springs Mike Smaldino 
mengatakan 11 ambulans merespons 
ke tempat kejadian setelah beberapa 
panggilan 911 diterima.

Polisi menolak untuk berbicara tentang 
kemungkinan motif. 

ditahan dan dirawat di rumah sakit 
setempat.

Kami berterima kasih atas reaksi cepat 
dari pelanggan heroik yang 
menaklukkan pria bersenjata itu dan 
mengakhiri serangan kebencian ini."

Hal tersebut menjadi salah satu alasan 
pihaknya menolak kebijakan no work no 
pay yang diajukan oleh para pengusaha. 
Said menyebut, 

Presiden Partai Buruh sekaligus 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI), Said Iqbal, 
membantah adanya pemutusan 
hubungan kerja (PHK) massal di industri 
padat karya seperti tekstil, sepatu, dan 
otomotif.

"Tidak ada PHK, jadi kalau ada berita 
PHK itu bohong, tidak benar. 
Apa yang disampaikan oleh kawan-
kawan asosiasi tekstil, asosiasi 
persepatuan, 
apalagi otomotif tidak pernah ada PHK," 
tegasnya saat konferensi pers virtual, 
Minggu (20/11).

isu mengenai PHK yang terjadi di 
beberapa industri adalah berita bohong.

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay

Said menjelaskan, kenyataan di 
lapangan adalah para karyawan 
dirumahkan sebab beberapa industri 
tersebut mengalami penurunan 
permintaan atau order. 
Itu pun hanya sebagian kecil 
perusahaan yang terdampak.

Selain membantah tidak ada PHK, 

tidak besar, buruh dirumahkan sambil 
menunggu order. 

dia menegaskan alasan pihaknya 
menolak kebijakan no work no pay 
adalah perusahaan seperti tekstil, 
sepatu, 

Dengan demikian tidak ada istilah no 
work no pay," jelasnya.

"Yang benar adalah akibat penurunan 
order memang sebagian kecil, 

dan otomotif tidak kunjung menaikkan 
upah karyawan selama 3 tahun ke 
belakang.

Jangan batasi kegiatan, apalagi kala 
pekerjaan sudah mulai menipis. Tapi, 
jangan pula memaksakan bila Anda 
lelah.Cicil pekerjaan dari sekarang, 
supaya cuti  bisa dinikmati sepuas hati. 

Keuangan: Memaksakan diri.

Keuangan: Mari belanja.

Keuangan: Aman

Keuangan: Tak teliti.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Selain urusan mengatur waktu, 
sebaiknya Anda juga lebih cermat 
mengelola ucapan di kantor. Jangan 
sampai muncul salah paham dengan 
rekan kerja gara-gara  atau candaan..

Asmara: tukar pikiran

Asmara: Mulai jenuh.

Coba komunikasikan perasaan Anda. 
Terlalu banyak diam pun tak selalu 
baikTak masalah bila Anda tak peduli 
politik kantor.Ayo, suarakan 
kebenaran!

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Bagaimana jika Anda mulai 
memikirkan peluangpassive income  
seperti memodali usaha supaya bisa 
mendapatkan pembagian komisi? 
Pasalnya, buah hati dan pasangan 
kerap merindukan kehadiran Anda di 
rumah, lho.
Keuangan: Ambisius.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara: Salah sangka.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Asmara: Makin kompak.

Selalu santap makanan bergizi, 
siapkan vitamin, serta jangan biarkan 
tubuh terpapar hujan dan angin terlalu 
lama. Akibatnya, izin sakit sehari saja 
bisa membuat pekerjaan menumpuk. 

Taurus(20April-20mei)
Jangan sampai Anda kehilangan 
peluang karena tak rela berbagi rezeki. 
Lebih baik sukses besar di satu bidang 
daripada mengerjakan berbagai 
bidang tapi hasilnya biasa-biasa saja, 
bukan?

Keuangan: Kalkulasi dulu

Asmara: Pura-pura suka.
Gemini(21 Mei-21Juni)

Asmara: Bikin iri.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Asmara: Penuh curiga

Keuangan: Belajar bisnis.

 Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara: Selalu setia.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Sejahtera.

Keuangan: Simpan THR.

Asmara: Butuh bantuan. 

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan: Ada kiriman.

Asmara: Perlu dukungan.

Ribut dengan pasangan itu wajar dan 
biasa terjadi. Sepertinya, Anda butuh 
bantuan pihak lain yang netral dan bisa 
memberikan jalan keluar

Anda sering panik dan merasa sendiri 
sehingga suka “keceplosan” bicara kasar. 
Lain kali, tahan saja dulu dan jangan 
malu meminta maaf jika kesalahan yang 
sama terulang.
Keuangan: Tagih utang.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Politik di kantor tak pernah membuat 
Anda tertarik. Apalagi jika tak ada 
sangkut-pautnya dengan Anda. 
Pokoknya, jangan terpancing jika ada 
rekan  yang mengajak bergosip, ya! 
Bersikap biasa saja dan tunjukkan Anda 
tidak tertarik ikut konflik.  

Asmara: Tak peka.

Anda tak usah merasa bersalah. Semua 
tahu bukan Anda penyebab kekacauan 
ini, kok. Lebih baik Anda bekerja saja. 
Lagi pula, dalam hitungan bulan, akan 
ada titik cerah yang membuat semua 
keadaan membaik. Sabar saja, ya!

jangan terlalu mudah terbawa 
emosi.Sudah banyak yang terganggu 
juga tersinggung dengan status-status 
negatif Anda. Di sisi lain, orangtua sudah 
rindu. 

Keuangan: Ada sisa.
Asmara: Orang ketiga.

Saat ini Anda benar-benar membutuhkan 
waktu berkualitas. Ayo, segera 
rencanakan liburan, daripada setengah 
hati menjalankan rutinitas.
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kurang, artinya Anda mendapatkan 
keuntungan," ungkap Said.
"Kenapa giliran sekarang order turun, 
Anda teriak-teriak no work no pay? 
Kemarin Anda 3 tahun tetap untung, 
tidak teriak-teriak kenaikan upah buruh, 
bahkan tidak naik upah. Jangan 
serakah!" imbuhnya.

"Pengusaha jangan serakahlah. 
Contoh perusahaan tekstil, otomotif, 
sepatu 3 tahun anda sudah tidak 
menaikkan upah buruh dan order waktu 
itu tidak ber

Alasan lain, Said menuturkan kebijakan 
no work no pay tidak tercantum dalam 
regulasi ketenagakerjaan apapun, 

PP No 36 Tahun 2021 yang merupakan 
aturan turunan UU Cipta Kerja (Ciptaker).

"Luar biasa kerja pemerintah Bapak Jokowi 
dan seluruh jajarannya, 

jangan upah naiknya rendah, apalagi 
mengabulkan no work no pay," pungkas 
Said.

Terakhir, Said mengatakan kebijakan no 
work no pay tidak boleh dikabulkan 
pemerintah adalah kondisi pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia sedang sangat baik, 
di mana pada kuartal III 2022 tumbuh 5,7 
persen.

tapi luar bisa juga kerja pemerintah ini 
termasuk pengusaha dan buruh 
berkontribusi kepada pertumbuhan 
ekonomi, 

Amerika Serikat mulai kehabisan stok 
persenjataan canggih dan amunisi. 
Bahkan salah satu pejabat 
mengungkap, 
beberapa persenjataan telah mencapai 
titik terendah setelah AS terus-menerus 
mengirim stok senjatanya selama 
sembilan bulan kepada Ukraina dalam 
intensitas tinggi.
Pemerintah Presiden Joe Biden pun 
harus menghadapi realitas kekurangan 
itu setelah mereka mengirim senjata 
bernilai miliaran dolar kepada Ukraina.
Beberapa stok habis adalah peluru 
artileri 155milimeter dan rudal bahu 
anti-pesawat Stinger. 
Senjata-senjata lain seperti Rudal anti-
radiasi HARM, rudal permukaan-ke-
permukaan GMLRS, 

Meski stok senjata makin menipis, 
namun beberapa pihak menyatakan 
masalah itu tidak memengaruhi 
kesiapan AS jika sewaktu-waktu perang 
pecah. 

Alasan penipisan stok senjata karena 
AS belum memproduksi jumlah senjata 
yang dibutuhkan untuk 
mempertahankan konflik intensitas 
tinggi dalam jangka lama.

dan rudal anti-tank Javelin portabel 
juga telah menipis karena sulit 
diproduksi.

Stok Senjata Amerika Mulai Habis

pengiriman juga telah dipantau Menteri 
Pertahanan AS Lloyd Austin dan Kepala 
Staf Gabungan Jenderal Mark Milley.
Namun adanya penipisan menunjukkan 
industri persenjataan AS kesulitan 
memenuhi permintaan dengan cepat. 
Mengingat juga sekutu AS di Eropa tidak 
dapat memenuhi seluruh permintaan 
Ukraina karena mereka juga harus 
menjaga stok persenjataan.

“Kami mengirim peralatan dari stok AS 

“Ini semakin sulit. 

Meski menipis, namun Sekretaris Pers 
Pentagon Brigadir Jenderal Patrick 
Ryder menyatakan AS akan mengirim 
senjata ke Ukraina selama dibutuhkan.

Pemerintah AS juga menyatakan kalau 
mereka tidak akan mempertaruhkan 
kesiapannya sendiri sebab setiap 
pengiriman telah diukur terlebih dahulu.

anggota Komite Intelijen DPR, dikutip 
dari CNN, Jumat (18/11).

Ini adalah perang yang kami pikir akan 
berakhir dalam beberapa hari tetapi 
sekarang bisa bertahun-tahun. 

Stok senjata dan 

Barat akan mengalami masa yang 
sangat sulit untuk memenuhi permintaan 
pada tingkat yang sangat tinggi ini,” jelas 
Mike Quigley,

Pada saat rantai pasokan global 
menipis, 

Untuk dapat terus mengirim, 

tanpa menurunkan kesiapan militer kami 
sendiri dan terus bekerja dengan 
industri untuk mengisi kembali stok AS 
dan mengisi ulang stok sekutu dan mitra 
yang habis,” jelasnya.

AS harus menyeimbangkan jumlah 
senjata yang dikirim dan jumlah yang 
diproduksinya. 
Namun di saat yang sama, AS harus 
menentukan senjata mana yang paling 
dibutuhkan untuk memenuhi kembali 
stok yang menipis.

Menteri Pertahanan Austin juga 
mengungkap AS akan terus membantu 
pertahanan Ukraina.
“Yang diminta Ukraina hanyalah sarana 
untuk berperang… dan hingga saat itu, 
kami akan terus mendukung selama 
diperlukan,” jelasnya.

Penilaian utama untuk amunisi dan 
senjata adalah seberapa besar risiko 
yang bersedia diterima Amerika 
Serikat,” tulis Mark Cancian dari Pusat 
Kajian Strategis dan Internasional dalam 
artikel September lalu.

salah satunya melalui tambahan dana 
pertahanan tahunan sebesar USD 21.7 
miliar atau Rp 340.2 triliun.

Colin Kahl, Wakil Menteri Pertahanan 
untuk Kebijakan mengungkap penipisan 
stok senjata mendorong AS untuk 
memastikan basis industri pertahanan 
yang lebih gesit dan responsif.

“Namun, beberapa stok AS mencapai 
tingkat minimum yang diperlukan untuk 
rencana dan pelatihan perang. 

Kini pemerintah AS sedang berusaha 
untuk meningkatkan jumlah stok 
senjatanya, 

wilayah selatan China, membuka jalur 
penerbangan ke empat negara di 
kawasan Asia Tenggara.
Bandara di ibu kota Daerah Otonomi 
Guangxi itu juga berencana memulai 
lagi penerbangan ke Idonesia dan 
Singapura.
Sebagai ibu kota daerah setingkat 
provinsi di China yang berlokasi paling 
dekat dengan sejumlah negara anggota 
ASEAN, 
Nanning telah membangun jaringan 
transportasi komprehensif regional yang 
terhubung dengan kawasan ASEAN, 
demikian media China 
dikutip dari Beijing, 
Sabtu.

Bandar Udara Internasional Wuxu di 
Kota Nanning, 

ngan internasional di 
Kota Guangzhou, 

dan Thailand itu untuk 
mengatasi kejenuhan 
kedata

Pembukaan jalur baru 
penerbangan ke empat 
negara di ASEAN, yakni 
Malaysia, Kamboja, 
Bangkok, 

PTB itu dibangun atas kerja sama dengan 
Yayasan Takmir Masjid Jami Manyar 
(Yatamam) dan PT Raya Manyar Persaya 
(RMP).

 PT Freeport Indonesia (PTFI) 
meresmikan fasilitas pengolahan smelter 
Pusat Transformasi Bersama (PTB) di 
Desa Manyarejo, 
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, 
Jawa Timur. 

Executive Vice President Corporate 
Planning & Business Strategy PTFI, Horst 
Garz, mengatakan bahwa fasilitas itu 
merupakan dukungan perusahaan 
terhadap komunitas Gresik dalam 
pengelolaan limbah.
 “PTFI bangga dapat menjadi bagian dari 
upaya keberlanjutan ini,” ujar dia lewat 
keterangan tertulis pada Ahad, 20 
November 2022.

Ini mengupayakan pemulihan material 
melalui konsep daur ulang,

(Temporary Recyclable Waste Transfer 
Facility) untuk proyek smelter Manyar.

Fungsi utama fasilitas PTB sebagai 
pengalihan sampah daur ulang 
sementara 

 sehingga dapat mengurangi sampah 
anorganik yang dibuang langsung ke 
tempat pembuangan akhir (TPA).

Freeport Resmikan Smelter di Gresik

Selanjutnya: “Upaya keberlanjutan dan 

 dan pengolahan limbah di fasilitas 
PTB. 

kayu sisa pendukung konstruksi, dan 
material sisa pengemasan dengan 
melibatkan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) serta bank sampah 
setempat.

Termasuk penjualan hasil produk 
pengolahan limbah bernilai tambah 
oleh pihak ketiga atau penerima 
manfaat.
Contohnya pengelolaan besi sisa tiang 
pancang yang dipilah, dibersihkan, dan 
dipotong sebelum dijual kepada 
pembeli lokal. 
Untuk tahap pertama, fungsi PTB 
diutamakan untuk mengelola besi sisa 
tiang pancang, 

Strategi pengurangan limbah smelter 
Manyar mencakup proses pemilahan 
limbah konstruksi secara langsung di 
lokasi smelter,

 sekaligus mengambil peran dalam 
ekonomi sirkular,” kata Horst Garz.

“Keberadaan PTB akan mendukung 
visi dan misi masyarakat Gresik dalam 
pengelolaan sampah yang 
bertanggung jawab melalui 3R (reuse, 
reduce, dan recycle),
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kurang, artinya Anda mendapatkan 
keuntungan," ungkap Said.
"Kenapa giliran sekarang order turun, 
Anda teriak-teriak no work no pay? 
Kemarin Anda 3 tahun tetap untung, 
tidak teriak-teriak kenaikan upah buruh, 
bahkan tidak naik upah. Jangan 
serakah!" imbuhnya.

"Pengusaha jangan serakahlah. 
Contoh perusahaan tekstil, otomotif, 
sepatu 3 tahun anda sudah tidak 
menaikkan upah buruh dan order waktu 
itu tidak ber

Alasan lain, Said menuturkan kebijakan 
no work no pay tidak tercantum dalam 
regulasi ketenagakerjaan apapun, 

PP No 36 Tahun 2021 yang merupakan 
aturan turunan UU Cipta Kerja (Ciptaker).

"Luar biasa kerja pemerintah Bapak Jokowi 
dan seluruh jajarannya, 

jangan upah naiknya rendah, apalagi 
mengabulkan no work no pay," pungkas 
Said.

Terakhir, Said mengatakan kebijakan no 
work no pay tidak boleh dikabulkan 
pemerintah adalah kondisi pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia sedang sangat baik, 
di mana pada kuartal III 2022 tumbuh 5,7 
persen.

tapi luar bisa juga kerja pemerintah ini 
termasuk pengusaha dan buruh 
berkontribusi kepada pertumbuhan 
ekonomi, 

Amerika Serikat mulai kehabisan stok 
persenjataan canggih dan amunisi. 
Bahkan salah satu pejabat 
mengungkap, 
beberapa persenjataan telah mencapai 
titik terendah setelah AS terus-menerus 
mengirim stok senjatanya selama 
sembilan bulan kepada Ukraina dalam 
intensitas tinggi.
Pemerintah Presiden Joe Biden pun 
harus menghadapi realitas kekurangan 
itu setelah mereka mengirim senjata 
bernilai miliaran dolar kepada Ukraina.
Beberapa stok habis adalah peluru 
artileri 155milimeter dan rudal bahu 
anti-pesawat Stinger. 
Senjata-senjata lain seperti Rudal anti-
radiasi HARM, rudal permukaan-ke-
permukaan GMLRS, 

Meski stok senjata makin menipis, 
namun beberapa pihak menyatakan 
masalah itu tidak memengaruhi 
kesiapan AS jika sewaktu-waktu perang 
pecah. 

Alasan penipisan stok senjata karena 
AS belum memproduksi jumlah senjata 
yang dibutuhkan untuk 
mempertahankan konflik intensitas 
tinggi dalam jangka lama.

dan rudal anti-tank Javelin portabel 
juga telah menipis karena sulit 
diproduksi.

Stok Senjata Amerika Mulai Habis

pengiriman juga telah dipantau Menteri 
Pertahanan AS Lloyd Austin dan Kepala 
Staf Gabungan Jenderal Mark Milley.
Namun adanya penipisan menunjukkan 
industri persenjataan AS kesulitan 
memenuhi permintaan dengan cepat. 
Mengingat juga sekutu AS di Eropa tidak 
dapat memenuhi seluruh permintaan 
Ukraina karena mereka juga harus 
menjaga stok persenjataan.

“Kami mengirim peralatan dari stok AS 

“Ini semakin sulit. 

Meski menipis, namun Sekretaris Pers 
Pentagon Brigadir Jenderal Patrick 
Ryder menyatakan AS akan mengirim 
senjata ke Ukraina selama dibutuhkan.

Pemerintah AS juga menyatakan kalau 
mereka tidak akan mempertaruhkan 
kesiapannya sendiri sebab setiap 
pengiriman telah diukur terlebih dahulu.

anggota Komite Intelijen DPR, dikutip 
dari CNN, Jumat (18/11).

Ini adalah perang yang kami pikir akan 
berakhir dalam beberapa hari tetapi 
sekarang bisa bertahun-tahun. 

Stok senjata dan 

Barat akan mengalami masa yang 
sangat sulit untuk memenuhi permintaan 
pada tingkat yang sangat tinggi ini,” jelas 
Mike Quigley,

Pada saat rantai pasokan global 
menipis, 

Untuk dapat terus mengirim, 

tanpa menurunkan kesiapan militer kami 
sendiri dan terus bekerja dengan 
industri untuk mengisi kembali stok AS 
dan mengisi ulang stok sekutu dan mitra 
yang habis,” jelasnya.

AS harus menyeimbangkan jumlah 
senjata yang dikirim dan jumlah yang 
diproduksinya. 
Namun di saat yang sama, AS harus 
menentukan senjata mana yang paling 
dibutuhkan untuk memenuhi kembali 
stok yang menipis.

Menteri Pertahanan Austin juga 
mengungkap AS akan terus membantu 
pertahanan Ukraina.
“Yang diminta Ukraina hanyalah sarana 
untuk berperang… dan hingga saat itu, 
kami akan terus mendukung selama 
diperlukan,” jelasnya.

Penilaian utama untuk amunisi dan 
senjata adalah seberapa besar risiko 
yang bersedia diterima Amerika 
Serikat,” tulis Mark Cancian dari Pusat 
Kajian Strategis dan Internasional dalam 
artikel September lalu.

salah satunya melalui tambahan dana 
pertahanan tahunan sebesar USD 21.7 
miliar atau Rp 340.2 triliun.

Colin Kahl, Wakil Menteri Pertahanan 
untuk Kebijakan mengungkap penipisan 
stok senjata mendorong AS untuk 
memastikan basis industri pertahanan 
yang lebih gesit dan responsif.

“Namun, beberapa stok AS mencapai 
tingkat minimum yang diperlukan untuk 
rencana dan pelatihan perang. 

Kini pemerintah AS sedang berusaha 
untuk meningkatkan jumlah stok 
senjatanya, 

wilayah selatan China, membuka jalur 
penerbangan ke empat negara di 
kawasan Asia Tenggara.
Bandara di ibu kota Daerah Otonomi 
Guangxi itu juga berencana memulai 
lagi penerbangan ke Idonesia dan 
Singapura.
Sebagai ibu kota daerah setingkat 
provinsi di China yang berlokasi paling 
dekat dengan sejumlah negara anggota 
ASEAN, 
Nanning telah membangun jaringan 
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program masyarakat ..."
“Upaya keberlanjutan dan program 
masyarakat seperti ini memerlukan 
dukungan multipihak agar dapat 
berjalan secara optimal.

Hasil dari proses daur ulang yang 
dilakukan oleh PTB akan 
diinvestasikan ke dalam program 
Yataman yang bermanfaat bagi 
masyarakat.
Program ini termasuk pembiayaan 
pendidikan anak yatim dan sarana 
pengembangan sumberdaya manusia 
yang ingin terjun ke dunia industri.

 Maka dari itu, PTFI berencana terus 
bekerja sama dengan pemerintah 
daerah, 
sektor LSM seperti Yatamam, serta 
pemangku kepentingan setempat 
lainnya,” ucap Horst Garz.

“Mudah-mudahan sampah industri bisa 
diserap maksimal di PTB ini. Sehingga 
angan-angan kami dapat memberikan 
donasi ke 500 anak yatim bisa 
terlaksana dan BLK yang nanti 

Sementara Bupati Gresik Fandi Akhmad 
Yani mengapresiasi sinergitas dari PTFI 
dan Yatamam dan juga pemerintah 
Kabupaten Gresik yang ikut terus 
mendukung proses hingga terwujudnya 
PTB ini. 

Dia mengatakan pihaknya bekerja sama 
dengan BUMDes yang ada di delapan 
desa. 
Abdul juga berharap ini menjadi sebuah 
proyek percontohan bagi industri lain agar 
bersinergi dengan masyarakat, 
tentunya seperti di PTB ini. “Kami 
harapkan kawasan lain meniru seperti ini, 
juga membuka diri. Ini dibuktikan dengan 
Freeport di Manyar ini,” tutur dia.

Dia berharap PTB bisa bermanfaat untuk 
masyarakat, terutama masyarakat Manyar 
dan Gresik.“Dengan PTB ini, kita berubah 
untuk menjadi pemenang dalam arti bisa 
memberikan manfaat, 
baik kepada kepala desa yang hadir dan 
juga masyarakat,” ucap Fandi.

dibangun bisa dilaksanakan,” ujar Ketua 
Yatamam Abdul Mu’id Zahid.

Al Qaeda di semenanjung Arab, cabang 
kelompok militan yang berbasis di 
Yaman, mengkritik Qatar 

Meski demikian, 

karena menjadi tuan rumah Piala 
Dunia. 

Qatar telah membawa orang tidak 
bermoral, homoseksual, 

Al Qaeda mengatakan perhelatan Piala 
Dunia mengalihkan perhatian dari 
pendudukan negara-negara Muslim dan 
penindasan terhadap mereka.

Al Qaeda tak mengancam akan 
melakukan kekerasan berkaitan dengan 
acara tersebut.

Menurut Al Qaeda, 

penabur korupsi dan ateisme ke 
Semenanjung Arab. 

Kelompok teroris Al Qaeda mendesak 
umat Islam di seluruh dunia tak 
menonton Piala Dunia di Qatar. 

"Kami memperingatkan saudara-
saudara Muslim untuk tidak mengikuti 
atau menghadiri acara ini," kata 

Al Qaeda Larang Umat Islam Nonton Piala Dunia

Negara itu mengatakan telah me

untuk mengamankan jalannya Piala 
Dunia. 

Qatar, sebuah negara kecil berpenduduk 
sekitar 3 juta yang sebagian besar 
adalah pekerja asing. 

latih lebih dari 50.000 orang 

Selain itu Qatar juga mengerahkan 
petugas keamanan asing.

Menurut penyelenggara, semua orang, 
terlepas dari orientasi atau latar 
belakang seksual mereka, diterima 
selama acara tersebut.

Piala Dunia akan dimulai pertama 
kalinya di negara mayoritas Muslim pada 
Minggu, 20 November 2022.
Penyelenggara Piala Dunia, 
menanggapi kritik atas catatan hak asasi 
manusia Qatar termasuk hak-hak LGBT 
serta pembatasan sosial. 

pernyataan Al Qaeda seperti laporan 
kelompok Intelijen SITE pada Sabtu, 19 
November 2022. 

Ad

Brother Ink Cartridges *Sale* - Free 

Batu rusa misterius di Mongolia hingga 
kota-kota yang dirancang untuk 
menghormati orang mati. Situs-situs kuno 
yang dibangun oleh orang-orang yang 
mencoba memahami kehidupan, 

kematian, dan alam semesta, tersebar di 
seluruh muka bumi.

Makna hidup adalah misteri yang 
digumulkan oleh berbagai budaya 
sepanjang zaman.

Brother Ink Cartridges *Sale* - Free 
Same Day Shipping

inkfarm.com

5 Situs Kuno Yang Ada di Dunia

Gereja telah ditutup sejak 2012, ketika 
pejabat keuskupan melarang 
penggunaannya bagi umat, 

sebuah perusahaan nirlaba yang didirikan 
pada bulan April, 

Pembelian itu meliputi bekas kompleks 
Gereja Katolik St Ann di Broadway 
dan Emslie Street mencakup gereja yang 
dibangun pada  1886,

Dilansir dari Buffalo News, Kamis 
(17/11/2022), 

dengan alasan kerusakan struktural yang 
menimbulkan ancaman keselamatan.
Pembelinya adalah Buffalo Crescent 
Holdings, 

menurut catatan negara. Korporasi 
tersebut berafiliasi dengan Downtown 
Islamic Center, 

serta sekolah dan bekas biara.

Komunitas Muslim telah membayar Rp 
3,9 miliar 
untuk membeli kompleks gereja Katolik 
penting di Buffalo, New York, Amerika 
Serikat untuk mengubahnya menjadi 
pusat aktivitas Muslim berupa masjid 
hingga sekolah Islam. 

sebuah kelompok Muslim yang mencari 
tempat ibadah dan berkumpul di Buffalo 
sejak awal 2021.

"Kami berencana memasukkan beberapa 
juta dolar untuk ini tahun depan,
 di gereja saja," kata Talha Bakth, 
Presiden Downtown Islamic Center.
"Butuh satu atau dua tahun sebelum 
ruang itu bisa digunakan untuk 
beribadah,"tambahnya.

Sebuah bekas pastoran di kompleks yang 
diubah menjadi apartemen pada 1993 
juga dijual ke Buffalo Crescent Holdings 
dalam transaksi terpisah, menurut 
pernyataan keuskupan. 

Downtown Islamic Center berencana 
untuk membangun sebuah sekolah Islam 
dan perguruan tinggi untuk sebanyak 
3.000 siswa, pusat perbelanjaan dan 
rumah duka Muslim, 

Grup ini siap menghabiskan jutaan dolar 
untuk menghidupkan kembali gedung-
gedung di sudut Broadway dan Emslie 
Street, di East Side, tepat di pinggiran 
pusat kota.

New York Akan Punya Sekolah Muslim

Faktanya, mereka semua dalam 
kondisi yang sangat bagus, jadi hanya 
banyak kosmetik, 
banyak perawatan tertunda yang harus 
dilakukan," kata DeCarlo.

dari CRE Global, 
yang menjadi perantara kesepakatan 
atas nama pembeli.

Tidak ada bangunan yang dalam 
kondisi buruk. 

"Properti lainnya adalah kondisi 
kosong yang rusak. 

menurut situs web organisasi tersebut.
Tetapi Bakth mengatakan pada Kamis 
lalu bahwa rencana itu belum 
dipastikan 
dan organisasi juga memiliki proyek 
lain dalam pikiran.
Menara di gereja memiliki masalah 
struktural yang perlu ditangani, 
tetapi properti lainnya dalam kondisi 
layak, menurut Gary DeCarlo 

Pembelian ini merupakan indikasi lain 
dari pertumbuhan populasi Muslim 
yang stabil di New York Barat, 
sebagian besar karena masuknya 
imigran, 

St Ann akan menjadi gereja Katolik 
ketiga di Buffalo yang akan diubah 
menjadi masjid untuk ibadah umat 
Islam. 

Situs itu juga merupakan bekas gereja 
dan saat ini menjadi tuan rumah 
layanan doa Muslim.

dan pengungsi dari wilayah yang 
dilanda perang di dunia.

terutama dari Bangladesh, negara 
mayoritas Muslim, 

Dan pada 2009, bekas Gereja Ratu 
Damai di Jalan Genesee dibeli dan 
diubah menjadi Masjid Jami.
Downtown Islamic Center telah 
memiliki properti di 701 Broadway, 
dekat kompleks St Ann, sejak 2018, 
menurut catatan kota. 

Darul Uloom Al Madania pada tahun 
1994 membeli bekas Bunda Suci 
Rosario Katedral Katolik Nasional 
Polandia di jalan Sycamore dan 
Sobieski. 
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Apartmen for rent.
Newly renovated 2 bedrooms.
Call : 215 - 917 - 6628

p1

Hubungi 

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Tanah Air

Tanah Air

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

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

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

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

Disewaka kamar diatas , 
bangunan baru di Dorrance st
Lengkap dan baru.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847

Disewakan kamar  apt 1 kamar lt 3 
 $800 
Hub : Gunawan 267 - 902 - 1688

Whole house for rent 
2720s Marshall St.
Call : 267 - 423 - 2979

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

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

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

For sale Upright piano
call : 267 - 306 - 0803

Dibangun imigran Jerman, St Ann 
adalah salah satu gereja Katolik tertua 
di New York Barat. 

seperti yang telah didesak oleh 
sekelompok mantan umat paroki dan 
beberapa pelestari lokal selama 
bertahun-tahun.

Ini menampilkan interior yang memukau 

Penjualan St Ann juga mengakhiri 
kemungkinan gereja tetap menjadi 
ruang ibadah Katolik, 

 Kami pergi ke Mahkamah Agung 
Vatikan," kata Lucy Ederer, 

“Ini adalah salah satu tempat terindah di 
Buffalo. Kami berjuang dengan baik 
sampai akhir dan tidak ada tempat lain 
untuk dituju.

secara arsitektural dari plester dan kayu 
yang dicat rumit, jendela kaca patri yang 
indah, dan perincian lain pada masa itu. 
Tersedia di dalamnya tempat kudus 
duduk hingga 1.200 orang.

mantan umat paroki dan anggota 
kelompok yang dikenal sebagai Gereja 
dan Kuil Save St Ann
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subway dan jalur bis . 18th dan Morris
Hub : 267 - 241 - 5838

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

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

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

Disewaka kamar diatas , 
bangunan baru di Dorrance st
Lengkap dan baru.
Hub : Jillian 215 - 459 - 1847

Disewakan kamar  apt 1 kamar lt 3 
 $800 
Hub : Gunawan 267 - 902 - 1688

Whole house for rent 
2720s Marshall St.
Call : 267 - 423 - 2979

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

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

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

For sale Upright piano
call : 267 - 306 - 0803

Dibangun imigran Jerman, St Ann 
adalah salah satu gereja Katolik tertua 
di New York Barat. 

seperti yang telah didesak oleh 
sekelompok mantan umat paroki dan 
beberapa pelestari lokal selama 
bertahun-tahun.

Ini menampilkan interior yang memukau 

Penjualan St Ann juga mengakhiri 
kemungkinan gereja tetap menjadi 
ruang ibadah Katolik, 

 Kami pergi ke Mahkamah Agung 
Vatikan," kata Lucy Ederer, 

“Ini adalah salah satu tempat terindah di 
Buffalo. Kami berjuang dengan baik 
sampai akhir dan tidak ada tempat lain 
untuk dituju.

secara arsitektural dari plester dan kayu 
yang dicat rumit, jendela kaca patri yang 
indah, dan perincian lain pada masa itu. 
Tersedia di dalamnya tempat kudus 
duduk hingga 1.200 orang.

mantan umat paroki dan anggota 
kelompok yang dikenal sebagai Gereja 
dan Kuil Save St Ann


