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Setelah menunggu 24 tahun, Anwar 
Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia, 
mewujudkan mimpi dan ambisi 
politiknya secara dramatis. Berkali-kali 
Anwar Ibrahim hampir selangkah lagi 
menjadi orang nomor satu di "Negeri 
Jiran", tetapi langkahnya selalu terjegal. 
Akhirnya kamis (24/11/2022), Datuk Seri 
Anwar Ibrahim resmi menjadi Perdana 
Menteri (PM) Malaysia ke-10. 
Pelantikan Anwar berlangsung di Istana 
Negera dan mengangkat sumpah taat 
setia kepada negara di hadapan Raja 
Agung XVI Al-Sultan Abdullah 
Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. 
Raja Malaysia Sultan Abdullah pada 
Kamis (24/11/2022) pukul 17.00 waktu 

setempat resmi menunjuk Anwar Ibrahim 
sebagai perdana menteri baru Malaysia. 
Penunjukan Anwar Ibrahim sebagai PM 
Malaysia yang baru tercantum dalam 
pengumuman Istana Negara Malaysia. 
"Seri Paduka Baginda telah memberi izin 
melantik Yang Berhormat Dato' Seri 
Anwar bin Ibrahim sebagai Perdana 
Menteri Malaysia yang ke-10," demikian 
bunyi penggalan pengumuman tersebut. 
Ditunjuknya Anwar Ibrahim menjadi PM 
menyudahi drama lima hari sejak pemilu 
Malaysia digelar pada Sabtu 
(19//11/2022), yang berakhir dengan tak 
satu pun koalisi dengan cukup kursi untuk 
membentuk pemerintahan. Sebelumnya, 
koalisi yang dipimpin Anwar mendapatkan 

PM Malaysia Anwar Ibrahim
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82 kursi, terbanyak dalam pemilu. 
Sementara Muhyiddin Yassin, 
mendapatkan 73 kursi. Dikutip dari 
South China Morning Post, Sultan 
Abdullah merasa puas bahwa Anwar 
dan koalisi Pakatan Harapan (PH) 
mendapatkan dukungan yang cukup 
dari sesama perwakilan terpilih guna 
memimpin Malaysia selama lima tahun 
ke depan. Dengan penunjukan ini, 
maka berakhir sudah penantian 24 
tahun Anwar Ibrahim untuk menjadi 
Perdana Menteri Malaysia. Seperti 
sempat diulas Kompas.com, Anwar bin 
Ibrahim atau Anwar Ibrahim adalah 
sosok politikus yang penuh dengan 
kontroversi. Pria kelahiran Bukit 
Mertajam pada 10 Agustus 1947 ini 
merupakan mantan wakil perdana 
menteri periode 1993-1998. Dikutip 
Britannica, Anwar Ibrahim mengawali 
karier politik di Universitas Malaya 
sebagai pemimpin mahasiswa Islam 
pada akhir 1960-an. Pada 1971, dia 
mendirikan Gerakan Pemuda Muslim 
Malaysia dan menjabat sebagai 
presidennya hingga 1982. Sebagai 
seorang aktivis, Anwar beberapa kali 
memimpin unjuk rasa mahasiswa untuk 
melayangkan protes terhadap 
pemerintah. Namun terlepas dari 
kritiknya, Anwar Ibrahim pada 1982 
menerima undangan dari PM Malaysia 
saat itu, Mahathir bin Mohamad, untuk 
bergabung dengan Organisasi Nasional 
Melayu Bersatu (UMNO). Setahun 
setelah bergabung, karier politik Anwar 
berkembang pesat. Dia ditunjuk 
menjadi Menteri Kebudayaan Pemuda 
dan Olahraga di kabinet pemerintahan 
Mahathir. Anwar juga pernah dipercaya 
menjabat sebagai Menteri Pertanian 
dan Menteri Pendidikan Malaysia. 
Puncaknya, Mahathir mengangkatnya 
sebagai Wakil Perdana Menteri dan 
calon suksesornya pada 1993 ketika 
Anwar baru berusia 46 tahun. Nama 
Anwar dieluk-elukan sebagai rising star 
pemimpin masa depan Malaysia. 
Namun, berselang beberapa tahun 
kemudian, hubungan Anwar dan 
Mahathir memburuk. Klimaks 
ketegangan politik terjadi ketika kedua 

musuh bebuyutan politik itu berselisih 
mengenai penanganan krisis ekonomi 
(krismon) yang mengguncang Asia pada 
1998. Hubungan keduanya pun 
memanas karena Anwar secara terang-
terangan mengkritik apa yang 
disebutnya budaya nepotisme dan 
kronisme dalam tubuh UMNO. 
Keduanya, menurut Anwar, menjadi 
penyebab utama maraknya korupsi dan 
penyalahgunaan anggaran negara. 
Anwar juga kerap mengkritik kronisme 
akut pemerintahan Mahathir. Dr M--
panggilan Mahathir--lalu memecatnya 
pada 2 September 1998. Karena 
perselisihan itu mulailah ada kasus 
tentang Anwar bahwa dia melakukan 
korupsi dan pelecehan sodomi. Dalam 
waktu singkat, Anwar Ibrahim menjadi 
pesakitan politik, akhirnya dia 
dijebloskan ke penjara karena kasus 
sodomi, Anwar dituduh melakukan 
praktik homoseksual dan sodomi serta 
korupsi, setelah sebuah buku bertajuk 
"50 Dalil Kenapa Anwar Tidak Boleh 
Jadi PM" beredar pada 1998. Tuduhan 
itu selalu dibantahnya sebagai upaya 
untuk menghancurkan karier politiknya. 
Anwar telah membantah isi buku 
tersebut dan menggugat penulis dengan 
pasal pencemaran nama baik. Polisi 
pun menjerat penulis buku dengan 
dakwaan penyebaran berita palsu, 
tetapi tetap menginvestigasi kebenaran 
dalam buku. Pada 20 September 1998, 
polisi menahan Anwar Ibrahim dengan 
tuduhan melakukan korupsi dan 
menghalangi investigasi soal tuduhan 
sodomi. Usai menjalani persidangan 
pada 1999, Anwar Ibrahim dijatuhi 
hukuman penjara enam tahun dan vonis 
kedua selama sembilan tahun penjara. 
Selama periode ini, Azizah istri dari 
Anwar mendirikan dan memimpin Partai 
Keadilan Rakyat (PKR) yang kemudian 
menjadi kekuatan politik oposisi 
Malaysia melawan UMNO dan koalisi 
berkuasa Barisan Nasional (BN). 
Pemenjaraan Anwar Ibrahim menuai 
kecaman dunia internasional setelah 
dianggap sebagai upaya pemerintah 
membungkam lawan politik. Anwar 
sempat tersingkir dari politik Malaysia 
karena aturan negara yang melarang 

seseorang mantan narapidana terjun 
ke politik hingga lima tahun. Selama 
masa itu, Anwar menyibukkan diri 
dengan menjadi pengajar dan dosen 
tamu di sejumlah universitas ternama 
dunia, seperti St Antony's College di 
Oxford, Universitas John Hopkins di 
Washington, serta Universitas 
Georgetown. Pada 14 April 2008, 
Anwar Ibrahim kembali ke dunia politik 
setelah masa pelarangan berakhir. 
Setelah bebas, Anwar kembali ke 
kancah politik Malaysia. Dia menjadi 
pemimpin oposisi dan membawa 
oposisi yang terkenal lemah menjadi 
kekuatan politik yang diperhitungkan. 
Koalisi oposisi Pakatan Rakyat secara 
mengejutkan meraih jumlah kursi 
terbanyak dalam sejarah pada 
pemilihan umum (pemilu) 2008. Dia 
terpilih menjadi anggota parlemen usai 
memenangkan pemlihan sela di 
Permatang Pauh pada Agustus 2009. 
Namun, kariernya kembali terhenti 
karena adanya tuduhan menyodomi 
ajudan. Tuduhan ini sempat dibatalkan 
pengadilan pada Januari 2012 karena 
barang bukti berupa DNA diragukan. 
Akan tetapi, pengadilan banding 
membatalkan keputusan pengadilan 
dan membuat Anwar kembali menjadi 
terdakwa kasus sodomi pada Maret 
2014. Pengadilan banding juga 
menjatuhkan hukuman lima tahun 
penjara kepada Anwar pada 10 
Februari 2015, yang diperkuat 
keputusan Pengadilan Federal 
Malaysia. Tidak sedikit yang memvonis 
karier politik Anwar telah tamat. Meski 
begitu, tanpa diduga tiga tahun 
kemudian koalisi oposisi multirasial 
Pakatan Harapan pimpinannya secara 
mengejutkan mengalahkan Barisan 
Nasional pada pemilu Mei 2018. Pelan 
tapi pasti, oposisi Malaysia semakin 
kuat. Analis politik meyakini hanya 
persoalan waktu Anwar akhirnya akan 
menduduki kursi PM. Skandal kasus 
korupsi 1MDB yang menjerat Najib 
menyudahi 61 tahun kekuasaan BN 
sebagai partai penguasa Malaysia. 
Adapun Pakatan Harapan adalah 
koalisi oposisi pengganti Pakatan 
Rakyat setelah Partai Islam se-

Malaysia (PAS) keluar. Saat 
pemerintahan PM Najib Razak terlibat 
skandal keuangan, Mahathir kembali 
muncul dari masa pensiun untuk menjadi 
pemimpin oposisi. Mahathir menyatakan, 
jika terpilih sebagai PM, dia akan 
berusaha mendapatkan pengampunan 
kerajaan atas nama Anwar Ibrahim, 
sebuah langkah yang memungkinkan 
Anwar kembali ke politik. Mahathir yang 
berusia 92 tahun pun berjanji untuk 
mundur setelah dua tahun dan 
menyerahkan jabatan itu kepada Anwar. 
Hingga pada 9 Mei 2018, setelah koalisi 
oposisi Mahathir memenangkan 
pemilihan parlemen, dia meminta Raja 
untuk mengampuni Anwar Ibrahim. Anwar 
Ibrahim pun bebas dan kembali ke 
kancah politik Malaysia. Akan tetapi, 
"janji" Mahathir untuk menyerahkan 
jabatan kepada Anwar tak dapat 
terpenuhi lantaran posisinya digantikan 
oleh Muhyiddin Yassin pada Maret 2020. 
Karena konflik internal koalisi dan 
keengganan Mahathir kembali menjegal 
mimpi Anwar. Ditambah koalisi Pakatan 
Harapan kolaps pada Februari 2020 
digantikan koalisi Melayu nasionalis 
Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin 
Yassin. Lagi lagi Anwar kembali menjadi 
pemimpin oposisi Malaysia. Dan juga 
keputusan memilih Muhyiddin waktu itu 
untuk mengisi jabatan PM adalah karena 
Raja Abdullah memanggil seluruh 
anggota parlemen untuk mencari calon 
yang meraih dukungan mayoritas. Anwar 
yang sudah tidak muda lagi karena 
memasuki usia 75 tahun, sehingga 
muncul suara-suara mendesak Anwar 
untuk pensiun. Tidak sedikit yang menilai 
era Anwar sudah berakhir dan dia sudah 
kehilangan sihir politiknya. Suara-suara 
ini menginginkan dia menyerahkan 
tongkat estafet oposisi ke generasi yang 
lebih muda. Anwar Ibrahim kemudian 
mematahkan suara-suara sumbang yang 
selalu meragukannya, Dia akan 
memimpin koalisi pemerintahan 
persatuan nasional yang terdiri dari 
Pakatan Harapan yang meraih kursi 
terbanyak pada pemilu Malaysia 2022, 
Barisan Nasional yang adalah musuh 
lama politiknya, partai regional Sabah 
Warisan, serta partai-partai kecil lainnya. 
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Koalisi ini mengantongi 116 kursi, 
melewati angka 112 sebagai mayoritas 
minimal yang diperlukan di Dewan 
Rakyat. Diperkirakan kingmaker 
Gabungan Partai Sarawak (GPS) serta 
Gabungan Rakyat Sabah (GRS) juga 
akan bergabung yang bakal 
memberikan 145 dari 222 kursi atau 
hampir dua pertiga parlemen Malaysia. 
Penunjukan Anwar juga mengakhiri 
krisis politik berkepanjangan tiga tahun 
yang melanda Malaysia sejak 
kolapsnya pemerintahan Pakatan 
Harapan. Anwar Ibrahim menjadi 
Perdana Menteri ke 10 Malaysia hanya 
dalam selang waktu lima tahun 
kedepan. Setelah dilantik Presiden 
Jokowi langsung menelepon Anwar. 
Momen Jokowi menelepon itu 
diunggah Anwar Ibrahim melalui 
Instagram, Kamis (24/11/2022). Anwar 
mengunggah video saat dia berbincang 
dengan Jokowi. "Pemerintah, atas 
nama seluruh rakyat Indonesia, saya 
ingin mengucapkan selamat terpilihnya 
Yang Mulia sebagai Perdana Menteri 
ke-10 Malaysia," kata Jokowi dari balik 
telepon. Anwar Ibrahim pun 
menyampaikan terima kasih kepada 
Jokowi. Pemimpin Koalisi Pakatan 
Harapan itu mengatakan bahwa Jokowi 

menjadi kepala negara yang pertama 
menghubunginya. "Terima kasih Presiden 
Indonesia Bapak Joko Widodo yang 
menjadi kepala negara pertama yang 
menghubungi saya mengucapkan 
tahniah," ujar Anwar Ibrahim. Kepada 
Jokowi, Anwar Ibrahim juga 
menyampaikan bahwa Indonesia 
merupakan sahabat sejati. Dia pun 
berharap di bawah kepemimpinannya, 
hubungan bilateral Indonesia dan 
Malaysia dapat ditingkatkan. "Saya 
tegaskan Indonesia merupakan sahabat 
sejati Malaysia dan saya mengharapkan 
hubungan dagang dan bisnis, investasi, 
budaya, dan isu pekerja dapat 
dipertingkatkan. Persahabatan kedua-dua 
semestinya diperkukuh," tutur dia. Anwar 
menegaskan akan menjalankan amanah 
yang diberikan kepadanya sebagai PM 
dengan kerendahan hati dan penuh 
tanggung jawab dalam pernyataan via 
akun Twitter resminya, seperti dikutip 
pada Kamis (24/11). 
“Tugas berat ini akan saya jalankan 
sesuai kehendak dan hati nurani rakyat 
bersama tim," imbuhnya, sembari 
menyertakan tagar berbunyi 
#DemiPertiwi. Selamat buat Anwar 
Ibrahim, semoga amanah. Selamat 
kepada rakyat Malaysia.

"Bank Mandiri pun mulai mencoba 
melakukan eksplorasi lebih lanjut 
terkait potensi layanan perbankan 

Direktur Information Technology PT 
Bank Mandiri, Tbk (Persero), 
Timothy Utama, menjelaskan melihat 
keberhasilan dan inovasi beberapa 
perusahaan pihaknya menyadari 
banyaknya peluang yang dapat 
dimanfaatkan.

di metaverse untuk membantu 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
digital Indonesia sesuai dengan visi 
pemerintah," ujar dia lewat 
keterangantertulis pada Kamis, 24 

Konsep teknologi metaverse atau 
dunia virtual reality sudah hadir di 
beberapa industri, di antaranya game 
dan perfilman. 

Perbankan Diprediksi Jadi Bagian Metaverse

Adapun Web3 merupakan visi masa 
depan internet dengan istilah lain Web 3.0 
yang terdesentralisasi dibangun di atas 
sistem blockchain. 
Dan sektor keuangan yang merupakan 
salah satu hal penting dalam keseharian, 
tidak akan luput dengan perubahan ke 
arah digitalisasi.

dari dunia nyata, di mana nantinya tidak 
hanya dapat menghadirkan layanan 
perbankan seperti di dunia nyata saat ini. 
"Namun juga menghadirkan inovasi-
inovasi yang belum ada, 
atau beyond banking,” kata Timothy.

November 2022.

Menurut Timothy konsep metaverse 
merupakan parallel universe 

Saat ini dunia sedang memasuki babak 
baru dengan hadirnya Web 3.0. 

Sementara itu Head of IT Architecture 
& Strategy Division Bank BNI Ari 
Pratiwi mengungkapkan bahwa 
tantangan dalam digitalisasi adalah 
integrasi data. 
Selaku bank yang melayani usaha 
mikro kecil menengah atau UMKM, 
BNI meluncurkan berbagai layanan, 
salah satunya layanan digital bernama 
Xpora.
"Tantangan utama dalam digitalisasi 
antara lain adalah integrasi data. 

Ini masih menjadi tantangan terbesar," 
kata Ari.

Kami harus tahu profil data di lokal. 
UMKM mana yang bisa kami tawarkan 
untuk dibantu dan UMKM mana yang 
siap untuk go global. 

Hal serupa juga disampaikan Andika 
Rahman selaku AVP, Head of AI BRI. Ia 
menjelaskan, 

 sebagai bank yang masuk ke pelosok, 

saat ini Bank BRI masih melakukan 
research dalam rangka menyongsong 
metaverse. Soalnya, kata dia,

Teguh Kurniawan Harmanda selaku Co-
Founder & COO Tokocrypto juga 
menuturkan sektor keuangan saat ini 
tidak bisa lari dari era digital. 

"Kami sadar bahwa saat ini belum bisa 
semua full digital karena banyak nasabah 
yang berada di pelosok. Sehingga bank 
konvensional yakni nasabah datang ke 
bank tetap ada," tutur Andika. 

 Ia menyebut manfaat aset kripto sangat 
besar bagi perekonomian nasional.

Meski begitu, berbagai layanan juga 
sudah disiapkan yang arahnya 

 mekanisme basis data lanjutan yang 
memungkinkan berbagi informasi secara 
transparan dalam jaringan bisnis menjadi 
lahan pekerjaan baru bagi masyarakat," 
ucap dia.

Termasuk dengan adanya kripto.

“Teknologi blockchain dengan

ke digital. 

tidak semua nasabahnya menjangkau 
internet.

Tentunya era digital tetap dilakukan 
dengan menyesuaikan perkembangan 
zaman.

Dalam RUU tersebut pelanggar 

Diperkirakan Vladimir Putin akan 
menandatangani RUU itu menjadi UU 
dalam beberapa hari mendatang, 
setelah diteruskan ke Dewan Federasi.

dan organisasi 5 juta rubel karena 
menyebarkan LGBT.

Parlemen Rusia malah sudah 
meloloskan RUU Anti LGBT yang baru.

dari presiden Rusia, Vladimir Putin.

Saat Jerman, Inggris, Denmark, dan 
Wales ngotot mengunakan ban kapten 
pelangi mengkampanye mendukung 
LGBT di PIala Dunia Qatar2022.

dapat didenda hingga 400.000 rubel 

Sementara, sanksi bagi orang asing 
dapat menghadapi penangkapan dan 
pengusiran hingga 15 hari dari Rusia.
Hanya saja RUU anti LGBT ini masih 
menunggu penandatanganan 

Sebelumnya, penerapan UU anti LGBT 
tahun 2013 telah digunakan untuk 
menahan aktivis gay yang melakukan 
protes.

Rusia Keluarkan RUU Anti LGBT Baru

seperti diberitakan  The Guardian.
Anggota parlemen Rusia Alexander 
Khinshtein, 

 perasi militer khusus berlangsung tidak 
hanya di medan perang tetapi juga di 
dalam pikiran dan jiwa orang-orang,  
katanya, merujuk pada konflik di Ukraina.
Vladimir Putin melarang LGBT di Rusia 
dengan mengesahkan UU tahun 2013, 
yang saat ini diamandemen pada tahun 
2022, dengan perluasan anti LGBT untuk 
semua kalangan, termasuk dewasa.

yang terlibat menjadi perancang RUU itu 
menjelaskan relevansi RUU dengan 
kehidupan Rusia.

Dalam pembahasan RUU sebelumnya, 
 ia menargetkan kartun anak-anak populer 
Peppa Pig karena menampilkan episode 
berjudul Families, yang menceritakan 

di Ukraina yang dianggap 
mempromosikan LGBT ke Rusia, 

Selain itu, Vladimir Putin juga 
menggunakan retorika anti-gay sebagai 
landasan politik dalam penyerangan 
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pasangan penyuka sesama jenis 
wanita.
"LGBT hari ini adalah elemen perang 
hibrida dan dalam perang hibrida ini 
kita harus melindungi nilai-nilai kita, 
masyarakat kita, 
dan anak-anak kita," kata Alexander 
Khinstein, seperti diberitakan Reuters.
Komentar senada juga disampaikan 
oleh Ketua Duma Negara di Rusia, 
Vyacheslav Volodin.
Solusinya akan melindungi anak-anak 
kita, masa depan negara dari 
kegelapan yang disebarkan oleh 
Amerika Serikat dan negara-negara 
Eropa,  tulis Vyacheslav Volodin, 

dikutip dari The Hill.

Rusia mengeluarkan amandemen 
konstitusi yang secara eksplisit melarang 
pernikahan sesama jenis di negara 
tersebut.

termasuk Sphere Foundation, sebuah 
organisasi yang menyoroti pembersihan 
kekerasan anti-gay di Chechnya.

Selama beberapa tahun terakhir, 
Rusia elah melarang sejumlah kelompok 
hak asasi LGBTQ+ terkemuka, 

 Kami memiliki tradisi dan nilai-nilai kami 
sendiri. 

Pada tahun 2020, 

Kepala Gereja Ortodoks Rusia, Patriark 

Kirill juga mendukung RUU tersebut.

Restoran berbintang Michelin milik 
Gordon Ramsay digeruduk oleh para 
aktivis lingkungan pada Sabtu, (19/11). 
Sekelompok aktivis lingkungan yang 
menamai diri mereka sebagai Animal 
Rebellion, 

Mengutip The Guardian, para aktivis 
lingkungan, 

Hal ini tentu menambah daftar panjang 
serangkaian aksi nekat para aktivis 
lingkungan dalam menyerukan tujuan 
mereka. 

tersebut, adalah untuk 
mengkampanyekan sistem pangan 
nabati dan pelestarian kehidupan alam 
liar.

Sebelumnya, diketahui juga para aktivis 
lingkungan dari berbagai tempat, telah 
melakukan aksi nekat dengan berbagai 
hal; seperti pelemparan kue terhadap 
patung lilin Raja Charles III, 

pada sekitar pukul 6 waktu setempat, 
dan mengganggu waktu makan malam 
para pelanggan.

pelemparan kentang tumbuk ke sebuah 
lukisan di Belanda, dan lainya.

Mereka mengeklaim bahwa aksi 
menggeruduk restoran berbintang 
Michelin milik Gordon Ramsay 

atau anggota Animal Rebellion ini 
memasuki restoran pada saat jam 
makan malam yang padat. 

memasuki restoran yang berada di 
Hospital Road, Chelsea, 

Restoran Gordon Ramsay Diprotes Aktivis Lingkungan

“Gordon Ramsay menyajikan makanan 
dengan biaya minimal 155 pound sterling 
(sekitar Rp 2,8 juta) per orang, 
(sedangkan) lebih dari dua juta orang 
bergantung pada bank makanan dalam 
krisis biaya hidup ini,” ujar Alexander.

mereka seharusnya mendukung proses 
transisi menuju sistem pangan nabati. 
Dengan begitu, 

mengatakan bahwa restoran milik Gordon 
Ramsay adalah contoh sempurna dari 
ketidaksetaraan di Inggris. 

bahwa alih-alih restoran terkenal tersebut 
menghasilkan keuntungan yang 
menggiurkan dari mengorbankan hewan, 
pekerja, dan iklim; 

para petani dan nelayan lokal, serta 
masyarakat luas bisa mendapatkan 
dampak yang positif.

Hal ini dikarenakan, restoran tersebut 
menyajikan makanan dengan biaya yang 
mahal, sedangkan masih banyak 
masyarakat di Inggris yang kelaparan.

Lucia Alexander, salah satu anggota 
aktivis lingkungan, 

Sistem pangan nabati membutuhkan 75 
persen lebih sedikit lahan pertanian untuk 
menanam makanan. 

Alexander menambahkan, 

“Ini adalah jawaban atas biaya hidup dan 
krisis iklim. 

tanpa bergantung pada industri 

Hal ini memungkinkan kami memberi 
makan jutaan orang tambahan, 

Akan tetapi, mengganggu aktivitas dan 
pekerjaan orang lain itu dinilai sangat 
tidak sopan. 

peternakan hewan yang eksploitatif dan 
tidak efisien,” jelas perempuan berusia 
39 tahun tersebut.
Seorang juru bicara restoran Gordon 
Ramsay, mengatakan bahwa setiap 
orang memang berhak atas pendapat 
dan keyakinan mereka. 

Terlebih, hingga memaksa restoran 
tersebut harus tutup lebih awal.

Di sisi lain, 

dan merusak makan malam tamu yang 
telah menunggu berbulan-bulan untuk 
reservasi. 

seorang juru bicara Kepolisian 
Metropolitan mengatakan bahwa tidak 
ada penangkapan atas aksi para aktivis 

“Untuk memaksa masuk ke restoran, 
mengganggu staf pekerja yang 
melakukan pekerjaan mereka dengan 
sungguh-sungguh, 

Mereka sangat tidak pantas dan sangat 
tidak sopan,” ujar juru bicara tersebut.

karena para pengunjuk rasa menolak 
untuk meninggalkan tempat tersebut.

Setelah sebelumnya, 

Pihak keamanan terpaksa didatangkan 
oleh restoran, 

Meskipun restoran merasa sangat 
terganggu dan harus tutup lebih awal, 
yaitu pada pukul 8 malam waktu 
setempat; 

mereka dilaporkan mendekati Sir David 
Attenborough, 
dan menolak untuk mematuhi petugas di 
sebuah restoran berbintang Michelin 
lainnya, di Weymouth, Inggris.

lingkungan, Animal Rebellion. 

Hal ini dikarenakan, 

Adapun, diketahui terdapat 14 anggota 
Animal Rebellion yang ikut serta 
melakukan unjuk rasa di dalam restoran 
milik Gordon Ramsay tersebut. 

diketahui juga bahwa dua aktivis dari 
kelompok tersebut telah ditangkap pada 
pekan yang sama. 

tetapi pada aksi kali ini tidak ada 
penangkapan yang dilakukan.

 saya juga sudah tanyakan, enggak ada 
info itu," kata Kepala Divisi Humas Polri 
Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, 
Jumat, 25 November 2022.

Mantan Anggota Satuan Intelkam 
Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, 
Aiptu (Purn) Ismail Bolong dikabarkan 
ditangkap. 

"Sampai dengan hari ini, Pak Karo 
(Karo Penmas Divisi Humas Polri 
Brigjen Ahmad Ramadhan) sudah 
tanyakan,

Dedi menanyakan sumber informasi 
yang menyatakan Ismail Bolong 
ditangkap. 

"Enggak ada info tentang itu. Fokus ke 
bencana saja," ujar mantan Kapolda 
Kalimantan Tengah (Kalteng) itu.
Ismail Bolong ramai diperbincangkan 
usai menuding Kabareskrim Polri 

Namun, Mabes Polri membantah 
informasi tersebut.

Jenderal bintang dua itu memastikan 
informasi tersebut hoaks alias tidak 
benar.

Polri Bantah Ismail Bolong Ditangkap

Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra kini 
menjadi terdakwa dalam kasus 
pelanggaran etik penyidikan 
pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua 
Hutabarat atau Brigadir J.

Purnawirawan berpangkat ajun inspektur 
polisi satu (aiptu) itu membuat video 
testimoni yang menyebut Agus 
menerima setoran uang Rp6 miliar dari 
seorang pengusaha untuk 
mengamankan tambang ilegal di 
Kalimantan Timur (Kaltim).
Belakangan, tudingan itu dia bantah 
sendiri. 

Komjen Agus Andrianto. 

Dalam bantahannya, Ismail mengatakan 
apa yang dia tuduhkan dalam video 
testimoninya tak benar. 
Dia pun mengaku tak mengenal Agus.
Ismail mengatakan bahwa ia 
melontarkan tuduhan ke Agus atas 
tekanan dari eks Karo Paminal Divisi 
Propam Polri, 

Setelah kasus mencut, beredar dokumen 
laporan hasil penyelidikan (LHP) Divisi 
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Solusinya akan melindungi anak-anak 
kita, masa depan negara dari 
kegelapan yang disebarkan oleh 
Amerika Serikat dan negara-negara 
Eropa,  tulis Vyacheslav Volodin, 

dikutip dari The Hill.

Rusia mengeluarkan amandemen 
konstitusi yang secara eksplisit melarang 
pernikahan sesama jenis di negara 
tersebut.

termasuk Sphere Foundation, sebuah 
organisasi yang menyoroti pembersihan 
kekerasan anti-gay di Chechnya.

Selama beberapa tahun terakhir, 
Rusia elah melarang sejumlah kelompok 
hak asasi LGBTQ+ terkemuka, 

 Kami memiliki tradisi dan nilai-nilai kami 
sendiri. 

Pada tahun 2020, 

Kepala Gereja Ortodoks Rusia, Patriark 

Kirill juga mendukung RUU tersebut.

Restoran berbintang Michelin milik 
Gordon Ramsay digeruduk oleh para 
aktivis lingkungan pada Sabtu, (19/11). 
Sekelompok aktivis lingkungan yang 
menamai diri mereka sebagai Animal 
Rebellion, 

Mengutip The Guardian, para aktivis 
lingkungan, 

Hal ini tentu menambah daftar panjang 
serangkaian aksi nekat para aktivis 
lingkungan dalam menyerukan tujuan 
mereka. 

tersebut, adalah untuk 
mengkampanyekan sistem pangan 
nabati dan pelestarian kehidupan alam 
liar.

Sebelumnya, diketahui juga para aktivis 
lingkungan dari berbagai tempat, telah 
melakukan aksi nekat dengan berbagai 
hal; seperti pelemparan kue terhadap 
patung lilin Raja Charles III, 

pada sekitar pukul 6 waktu setempat, 
dan mengganggu waktu makan malam 
para pelanggan.

pelemparan kentang tumbuk ke sebuah 
lukisan di Belanda, dan lainya.

Mereka mengeklaim bahwa aksi 
menggeruduk restoran berbintang 
Michelin milik Gordon Ramsay 

atau anggota Animal Rebellion ini 
memasuki restoran pada saat jam 
makan malam yang padat. 

memasuki restoran yang berada di 
Hospital Road, Chelsea, 

Restoran Gordon Ramsay Diprotes Aktivis Lingkungan

“Gordon Ramsay menyajikan makanan 
dengan biaya minimal 155 pound sterling 
(sekitar Rp 2,8 juta) per orang, 
(sedangkan) lebih dari dua juta orang 
bergantung pada bank makanan dalam 
krisis biaya hidup ini,” ujar Alexander.

mereka seharusnya mendukung proses 
transisi menuju sistem pangan nabati. 
Dengan begitu, 

mengatakan bahwa restoran milik Gordon 
Ramsay adalah contoh sempurna dari 
ketidaksetaraan di Inggris. 

bahwa alih-alih restoran terkenal tersebut 
menghasilkan keuntungan yang 
menggiurkan dari mengorbankan hewan, 
pekerja, dan iklim; 

para petani dan nelayan lokal, serta 
masyarakat luas bisa mendapatkan 
dampak yang positif.

Hal ini dikarenakan, restoran tersebut 
menyajikan makanan dengan biaya yang 
mahal, sedangkan masih banyak 
masyarakat di Inggris yang kelaparan.

Lucia Alexander, salah satu anggota 
aktivis lingkungan, 

Sistem pangan nabati membutuhkan 75 
persen lebih sedikit lahan pertanian untuk 
menanam makanan. 

Alexander menambahkan, 

“Ini adalah jawaban atas biaya hidup dan 
krisis iklim. 

tanpa bergantung pada industri 

Hal ini memungkinkan kami memberi 
makan jutaan orang tambahan, 

Akan tetapi, mengganggu aktivitas dan 
pekerjaan orang lain itu dinilai sangat 
tidak sopan. 

peternakan hewan yang eksploitatif dan 
tidak efisien,” jelas perempuan berusia 
39 tahun tersebut.
Seorang juru bicara restoran Gordon 
Ramsay, mengatakan bahwa setiap 
orang memang berhak atas pendapat 
dan keyakinan mereka. 

Terlebih, hingga memaksa restoran 
tersebut harus tutup lebih awal.

Di sisi lain, 

dan merusak makan malam tamu yang 
telah menunggu berbulan-bulan untuk 
reservasi. 

seorang juru bicara Kepolisian 
Metropolitan mengatakan bahwa tidak 
ada penangkapan atas aksi para aktivis 

“Untuk memaksa masuk ke restoran, 
mengganggu staf pekerja yang 
melakukan pekerjaan mereka dengan 
sungguh-sungguh, 

Mereka sangat tidak pantas dan sangat 
tidak sopan,” ujar juru bicara tersebut.

karena para pengunjuk rasa menolak 
untuk meninggalkan tempat tersebut.

Setelah sebelumnya, 

Pihak keamanan terpaksa didatangkan 
oleh restoran, 

Meskipun restoran merasa sangat 
terganggu dan harus tutup lebih awal, 
yaitu pada pukul 8 malam waktu 
setempat; 

mereka dilaporkan mendekati Sir David 
Attenborough, 
dan menolak untuk mematuhi petugas di 
sebuah restoran berbintang Michelin 
lainnya, di Weymouth, Inggris.

lingkungan, Animal Rebellion. 

Hal ini dikarenakan, 

Adapun, diketahui terdapat 14 anggota 
Animal Rebellion yang ikut serta 
melakukan unjuk rasa di dalam restoran 
milik Gordon Ramsay tersebut. 

diketahui juga bahwa dua aktivis dari 
kelompok tersebut telah ditangkap pada 
pekan yang sama. 

tetapi pada aksi kali ini tidak ada 
penangkapan yang dilakukan.

 saya juga sudah tanyakan, enggak ada 
info itu," kata Kepala Divisi Humas Polri 
Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, 
Jumat, 25 November 2022.

Mantan Anggota Satuan Intelkam 
Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, 
Aiptu (Purn) Ismail Bolong dikabarkan 
ditangkap. 

"Sampai dengan hari ini, Pak Karo 
(Karo Penmas Divisi Humas Polri 
Brigjen Ahmad Ramadhan) sudah 
tanyakan,

Dedi menanyakan sumber informasi 
yang menyatakan Ismail Bolong 
ditangkap. 

"Enggak ada info tentang itu. Fokus ke 
bencana saja," ujar mantan Kapolda 
Kalimantan Tengah (Kalteng) itu.
Ismail Bolong ramai diperbincangkan 
usai menuding Kabareskrim Polri 

Namun, Mabes Polri membantah 
informasi tersebut.

Jenderal bintang dua itu memastikan 
informasi tersebut hoaks alias tidak 
benar.

Polri Bantah Ismail Bolong Ditangkap

Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra kini 
menjadi terdakwa dalam kasus 
pelanggaran etik penyidikan 
pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua 
Hutabarat atau Brigadir J.

Purnawirawan berpangkat ajun inspektur 
polisi satu (aiptu) itu membuat video 
testimoni yang menyebut Agus 
menerima setoran uang Rp6 miliar dari 
seorang pengusaha untuk 
mengamankan tambang ilegal di 
Kalimantan Timur (Kaltim).
Belakangan, tudingan itu dia bantah 
sendiri. 

Komjen Agus Andrianto. 

Dalam bantahannya, Ismail mengatakan 
apa yang dia tuduhkan dalam video 
testimoninya tak benar. 
Dia pun mengaku tak mengenal Agus.
Ismail mengatakan bahwa ia 
melontarkan tuduhan ke Agus atas 
tekanan dari eks Karo Paminal Divisi 
Propam Polri, 

Setelah kasus mencut, beredar dokumen 
laporan hasil penyelidikan (LHP) Divisi 
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Propam Polri soal adanya 
penambangan batu bara ilegal di 
wilayah Polda Kalimantan Timur. 
Dalam temuan itu diduga terjadi 
pelanggaran atau penyimpangan yang 
dilakukan oknum anggota Polri dan 
pejabat utama Polda Kalimantan 
Timur.

kegiatan penambangan batu bara ilegal 
adalah Kabareskrim Polri Komjen Agus 
Andrianto. 
Hal itu terungkap dari keterangan Aiptu 
Ismail Bolong.
Laporan hasil penyelidikan itu bernomor: 
R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, 
tanggal 7 April 2022. Dokumen LHP itu 
diserahkan Ferdy Sambo ke Kapolri saat 
menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Meski belum menentukan sikapnya 
siapa yang bakal diusungnya di ajang 
Pemilu 2024, 

Pada 9 November 2022, Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi 
Papua, mendeklarasikan Ganjar 
Pranowo menjelang Pilpres 2024.

Miranti Abidin, Sekjen PAN 1998-2000 
Afni Ahmad, 
Anggota DPR RI dari fraksi PAN Alimin 

Partai Amanat Nasional (PAN) 
nampaknya yang paling banyak beda 
pendapat.

Syahrin mengatakan, relawan Amanat 
Indonesia merupakan entitas yang 
menjembatani aspirasi konstituen PAN 
terhadap pengurus PAN.

Sementara itu, yang terbaru giliran 
Relawan Amanat Indonesia (Anies) 
meminta agar PAN mencalonkan Anies 
Baswedan sebagai calon presiden 
2024.

Sedangkan PAN DKI Jakarta 
mantap mau mengusung Menteri 
BUMN Erick Thohir sebagai kandidat 
calon wakil presiden (cawapres) di 
Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua 
Amanat Indonesia (Anies) 

Dalam relawan tersebut, kata Syahrin, 
terdapat para mantan pimpinan dan 
pengurus PAN di masa lalu.

Syahrin Hamid dalam konferensi pers di 
kawasan Kemang, Jakarta Selatan, 
Rabu (23/11/2022).

Selain itu juga hadir anggota DPR RI 
aktif dari Fraksi PAN Alimin Abdullah 
dalam konferensi pers tersebut.
Turut hadir dalam konferensi pers 
tersebut yakni Deklarator PAN 1998 

PAN Terbelah Jelang Pilpres 2024
Abdullah dan Sekretaris Dewan 
Kehormatan 2015-2020 Putra Jaya 
Husein.
"Amanat Indonesia adalah organisasi 
kerelawanan atau komunitas gerakan 
yang memperjuangkan Anies sebagai 
Presiden RI 2024," ujar Syahrin.

Selain itu, Syahrin menyebut telah 
bertemu Anies Baswedan 

Dalam pertemuan tersebut, kata Syahrin, 
relawan Amanat Indonesia 
menyampaikan pemikiran terkait 
pencalonan tersebut, termasuk terkait 
pemikirian relawan 

Amanat nilai-nilal Pancasila yang harus 
dijalankan secara konsekuensi. 

“Karena kami yakin dan percaya terhadap 
konsepsi kepemimpinan Anies 
sebagaimana yang telah ditunaikan 
dalam satu periode pemerintahan sebagai 
Gubernur DKI Jakarta," sambung dia.

Ketiga, Amanat agenda reformasi yang 
harus dituntaskan," kata dia.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga 
Mauladi membantah soal partainya 
disebut mendukung Anies Baswedan 
sebagai capres 2024.

Kedua, amanat cita-cita kemerdekaan RI 
sebagai misi yang terus hidup sebagai 
bangsa dan negara. 

Tanggapan Pengurus PAN

untuk Indonesia ke depannya.

dan membicarakan terkait dukungan 
relawan Amanat Indonesia atas 
pencalonannya sebagai capres 2024.

"Kami telah bertemu Anies Baswedan, 
dan telah menyampaikan pikiran-pikiran 
tentang Amanat Indonesia demi Indonesia 
yang lebih baik Pertama, 

Viva menegaskan pendukung Anies yang 
Anggota parlemen oposisi telah dua kali 

sekutu setia Pedro Castillo, telah 
menantang Kongres yang dikendalikan 
oposisi untuk melakukan mosi percaya 
pada pekan lalu. 

Tantangan mosi percaya dimaksudkan 
untuk menekan Kongres di tengah 
hubungan tegang antara dua lembaga 
pemerintahan itu.

Presiden Peru Pedro Castillo pada 
Kamis, 24 November 2022, telah 
menerima pengunduran diri Perdana 
Menteri Anibal Torres dan akan 
merombak kabinetnya sekali lagi. 
Pengunduran diri perdana menteri itu 
terjadi di tengah pertempuran panjang 
antara eksekutif dan legislatif negara itu.
Torres, 

yang saya ucapkan terima kasih atas 
pekerjaannya atas nama negara, saya 
akan memperbarui kabinet," kata 
Castillo dalam siaran televisi nasional.

"Setelah menerima pengunduran diri 
perdana menteri, 

Namun Kongres menolak mengadakan 
pemungutan suara pada hari Kamis 
dengan alasan persyaratan untuk itu 
belum terpenuhi.

Perdana Menteri Peru Mundur

Viva menegaskan terkait pilpres 2024, 
partainya telah memberikan 
kewenangan kepada Ketua Umum PAN 

atau bahkan ada yang sudah keluar 
dari PAN karena bergabung dengan 
partai politik lain," ujar Viva.

"Karena mereka sudah tidak aktif lagi di 
PAN, 

tergabung dalam Relawan Amanat 
Indonesia tersebut 

"Mereka mendeklarasikan diri sebagai 
relawan adalah atas nama sikap 
pribadi.

Menurutnya, beberapa di antara para 
relawan tersebut tak lagi jadi kader PAN 
hingga bergabung dengan partai politik 
(parpol) lain.

bukan merupakan sikap partainya.

Mereka tidak mewakili institusi PAN," 
kata Viva dalam keterangannya, Kamis 
(24/11/2022).

Zulkifli Hasan termasuk dalam konteks 
pengusungan capres dan cawapres.
Lebih lanjut, Viva menuturkan dalam 
rapat kerja nasional (Rakernas) 

Mohon ditunggu dengan kesabaran 
karena jadwal pendaftaran juga masih 
lama, September 2023," ungkapnya.

PAN 2020 terdapat 9 nama bakal capres 
dan cawapres yang akan diusung oleh 
PAN."Salah satunya adalah Mas Anies 
Baswedan, selain Mbak Puan Maharani, 
Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil,
 Erick Thohir, juga Bang Zulkifli Hasan, 
dan Pak Airlangga Hartarto," ucapnya.
Ia menuturkan nama-nama tersebut 
akan dibawa dan diputuskan ke forum 
Rapimnas PAN.
Lalu, hasilnya akan dibawa ke KIB untuk 
ditetapkan sebagai pasangan capres-
cawapres dari KIB.
"Kapan KIB akan memutuskan? 

Mosi percaya di mana anggota legislatif 
memberikan suara untuk menunjukkan 
dukungan kepada pemerintah menjadi 
perdebatan di Peru karena dapat 
menimbulkan konsekuensi yang 
signifikan.

jika juga ditolak, akan memungkinkan 
eksekutif menutup Kongres dan 
mengadakan pemilihan anggota legislatif 

memakzulkan Castillo tetapi gagal 
menggulingkannya, meskipun mereka 
berhasil mengecam dan memecat 
beberapa anggota kabinet.
"Saya meminta Kongres menghormati 
supremasi hukum, hak rakyat, 
demokrasi, dan keseimbangan kekuatan 
negara," tambah Castillo.

Namun kabinet baru dapat meminta 
mosi percaya kedua yang, 

Jika Kongres mengeluarkan mosi tidak 
percaya, Torres dan seluruh Kabinet 
akan terpaksa mengundurkan diri. 

Masa kepresidenan Castillo ditandai 
dengan pergantian posisi senior 
pemerintahan. Ia sekarang akan 
menunjuk perdana menteri kelima 
penasihat utama dan juru bicaranya 
sejak menjabat pada Juli tahun lalu.
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Propam Polri soal adanya 
penambangan batu bara ilegal di 
wilayah Polda Kalimantan Timur. 
Dalam temuan itu diduga terjadi 
pelanggaran atau penyimpangan yang 
dilakukan oknum anggota Polri dan 
pejabat utama Polda Kalimantan 
Timur.

kegiatan penambangan batu bara ilegal 
adalah Kabareskrim Polri Komjen Agus 
Andrianto. 
Hal itu terungkap dari keterangan Aiptu 
Ismail Bolong.
Laporan hasil penyelidikan itu bernomor: 
R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, 
tanggal 7 April 2022. Dokumen LHP itu 
diserahkan Ferdy Sambo ke Kapolri saat 
menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Meski belum menentukan sikapnya 
siapa yang bakal diusungnya di ajang 
Pemilu 2024, 

Pada 9 November 2022, Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi 
Papua, mendeklarasikan Ganjar 
Pranowo menjelang Pilpres 2024.

Miranti Abidin, Sekjen PAN 1998-2000 
Afni Ahmad, 
Anggota DPR RI dari fraksi PAN Alimin 

Partai Amanat Nasional (PAN) 
nampaknya yang paling banyak beda 
pendapat.

Syahrin mengatakan, relawan Amanat 
Indonesia merupakan entitas yang 
menjembatani aspirasi konstituen PAN 
terhadap pengurus PAN.

Sementara itu, yang terbaru giliran 
Relawan Amanat Indonesia (Anies) 
meminta agar PAN mencalonkan Anies 
Baswedan sebagai calon presiden 
2024.

Sedangkan PAN DKI Jakarta 
mantap mau mengusung Menteri 
BUMN Erick Thohir sebagai kandidat 
calon wakil presiden (cawapres) di 
Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua 
Amanat Indonesia (Anies) 

Dalam relawan tersebut, kata Syahrin, 
terdapat para mantan pimpinan dan 
pengurus PAN di masa lalu.

Syahrin Hamid dalam konferensi pers di 
kawasan Kemang, Jakarta Selatan, 
Rabu (23/11/2022).

Selain itu juga hadir anggota DPR RI 
aktif dari Fraksi PAN Alimin Abdullah 
dalam konferensi pers tersebut.
Turut hadir dalam konferensi pers 
tersebut yakni Deklarator PAN 1998 

PAN Terbelah Jelang Pilpres 2024
Abdullah dan Sekretaris Dewan 
Kehormatan 2015-2020 Putra Jaya 
Husein.
"Amanat Indonesia adalah organisasi 
kerelawanan atau komunitas gerakan 
yang memperjuangkan Anies sebagai 
Presiden RI 2024," ujar Syahrin.

Selain itu, Syahrin menyebut telah 
bertemu Anies Baswedan 

Dalam pertemuan tersebut, kata Syahrin, 
relawan Amanat Indonesia 
menyampaikan pemikiran terkait 
pencalonan tersebut, termasuk terkait 
pemikirian relawan 

Amanat nilai-nilal Pancasila yang harus 
dijalankan secara konsekuensi. 

“Karena kami yakin dan percaya terhadap 
konsepsi kepemimpinan Anies 
sebagaimana yang telah ditunaikan 
dalam satu periode pemerintahan sebagai 
Gubernur DKI Jakarta," sambung dia.

Ketiga, Amanat agenda reformasi yang 
harus dituntaskan," kata dia.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga 
Mauladi membantah soal partainya 
disebut mendukung Anies Baswedan 
sebagai capres 2024.

Kedua, amanat cita-cita kemerdekaan RI 
sebagai misi yang terus hidup sebagai 
bangsa dan negara. 

Tanggapan Pengurus PAN

untuk Indonesia ke depannya.

dan membicarakan terkait dukungan 
relawan Amanat Indonesia atas 
pencalonannya sebagai capres 2024.

"Kami telah bertemu Anies Baswedan, 
dan telah menyampaikan pikiran-pikiran 
tentang Amanat Indonesia demi Indonesia 
yang lebih baik Pertama, 

Viva menegaskan pendukung Anies yang 
Anggota parlemen oposisi telah dua kali 

sekutu setia Pedro Castillo, telah 
menantang Kongres yang dikendalikan 
oposisi untuk melakukan mosi percaya 
pada pekan lalu. 

Tantangan mosi percaya dimaksudkan 
untuk menekan Kongres di tengah 
hubungan tegang antara dua lembaga 
pemerintahan itu.

Presiden Peru Pedro Castillo pada 
Kamis, 24 November 2022, telah 
menerima pengunduran diri Perdana 
Menteri Anibal Torres dan akan 
merombak kabinetnya sekali lagi. 
Pengunduran diri perdana menteri itu 
terjadi di tengah pertempuran panjang 
antara eksekutif dan legislatif negara itu.
Torres, 

yang saya ucapkan terima kasih atas 
pekerjaannya atas nama negara, saya 
akan memperbarui kabinet," kata 
Castillo dalam siaran televisi nasional.

"Setelah menerima pengunduran diri 
perdana menteri, 

Namun Kongres menolak mengadakan 
pemungutan suara pada hari Kamis 
dengan alasan persyaratan untuk itu 
belum terpenuhi.

Perdana Menteri Peru Mundur

Viva menegaskan terkait pilpres 2024, 
partainya telah memberikan 
kewenangan kepada Ketua Umum PAN 

atau bahkan ada yang sudah keluar 
dari PAN karena bergabung dengan 
partai politik lain," ujar Viva.

"Karena mereka sudah tidak aktif lagi di 
PAN, 

tergabung dalam Relawan Amanat 
Indonesia tersebut 

"Mereka mendeklarasikan diri sebagai 
relawan adalah atas nama sikap 
pribadi.

Menurutnya, beberapa di antara para 
relawan tersebut tak lagi jadi kader PAN 
hingga bergabung dengan partai politik 
(parpol) lain.

bukan merupakan sikap partainya.

Mereka tidak mewakili institusi PAN," 
kata Viva dalam keterangannya, Kamis 
(24/11/2022).

Zulkifli Hasan termasuk dalam konteks 
pengusungan capres dan cawapres.
Lebih lanjut, Viva menuturkan dalam 
rapat kerja nasional (Rakernas) 

Mohon ditunggu dengan kesabaran 
karena jadwal pendaftaran juga masih 
lama, September 2023," ungkapnya.

PAN 2020 terdapat 9 nama bakal capres 
dan cawapres yang akan diusung oleh 
PAN."Salah satunya adalah Mas Anies 
Baswedan, selain Mbak Puan Maharani, 
Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil,
 Erick Thohir, juga Bang Zulkifli Hasan, 
dan Pak Airlangga Hartarto," ucapnya.
Ia menuturkan nama-nama tersebut 
akan dibawa dan diputuskan ke forum 
Rapimnas PAN.
Lalu, hasilnya akan dibawa ke KIB untuk 
ditetapkan sebagai pasangan capres-
cawapres dari KIB.
"Kapan KIB akan memutuskan? 

Mosi percaya di mana anggota legislatif 
memberikan suara untuk menunjukkan 
dukungan kepada pemerintah menjadi 
perdebatan di Peru karena dapat 
menimbulkan konsekuensi yang 
signifikan.

jika juga ditolak, akan memungkinkan 
eksekutif menutup Kongres dan 
mengadakan pemilihan anggota legislatif 

memakzulkan Castillo tetapi gagal 
menggulingkannya, meskipun mereka 
berhasil mengecam dan memecat 
beberapa anggota kabinet.
"Saya meminta Kongres menghormati 
supremasi hukum, hak rakyat, 
demokrasi, dan keseimbangan kekuatan 
negara," tambah Castillo.

Namun kabinet baru dapat meminta 
mosi percaya kedua yang, 

Jika Kongres mengeluarkan mosi tidak 
percaya, Torres dan seluruh Kabinet 
akan terpaksa mengundurkan diri. 

Masa kepresidenan Castillo ditandai 
dengan pergantian posisi senior 
pemerintahan. Ia sekarang akan 
menunjuk perdana menteri kelima 
penasihat utama dan juru bicaranya 
sejak menjabat pada Juli tahun lalu.
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Jokowi kemudian berdiri di tengah-
tengah para pemimpin dunia itu sambil 
menjelaskan berbagai spesies 
mangrove yang ada di Tahura Ngurah 
Rai.

Sejurus kemudian, Jokowi kembali 
berjongkok dan mengangkat satu 
kantong bibit pohon bakau. 

Memegang dua kantong hitam berisi 
bibit pohon bakau, 

Dia kembali menjelaskan soal pohon 
yang juga disebut mangrove itu. 
Tampak PM India Narendra Modi, PM 
Belanda Mark Rutte menyimak dengan 
seksama.

Agenda hari kedua KTT G20 itu 
dilanjutkan dengan penanaman bibit 
bakau oleh masing-masing kepala 
negara dan pimpinan lembaga 

Kompak mengenakan kaos putih 
lengan panjang berlogo G20,

sementara para pemimpin dunia 
tampak mengangguk-anggukan kepala.

Presiden AS Joe Biden dan Presiden 
Prancis Emmanuel Macron tampak 
asyik berbincang sambil melihat 
sekeliling area Tahura. 

Jokowi mengucapkan beberapa 
kalimat, 

Di barisan belakang, 

dan pimpinan lembaga internasional. 

Jokowi kemudian memimpin 
rombongan melihat Taman Hutan Raya 
Ngurah Rai, Bali, pada Rabu 16 
November lalu. 

Presiden Joko Widodo jongkok di 
depan belasan Kepala Negara G20 

Gaya Diplomasi Jokowi di KTT G20

Pada sesi penanaman mangrove ini, 
Presiden Jokowi diapit Perdana Menteri 
India Narendra Modi di kanan dan 
Presiden Uni Eropa Ursula von der 
Leyen di sisi kiri.

Mereka kemudian berpose dengan 
cangkul yang diangkat. 

Presiden Jokowi kemudian mengajak 
tamu negara berkeliling Tahura Ngurah 
Rai. Keakraban 
dan suasana santai terlihat sepanjang 
mereka berkeliling. 
Presiden Jokowi, tampak beberapa kali 
berbincang dengan Joe Biden yang 
berjalan di baris terdepan. 

internasional. 

Di belakang keduanya, Narendra Modi 
juga tampak berbincang dengan Kanselir 
Jerman Olaf Scholz.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, 
dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina 
Georgieva.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, 
Perdana Menteri Spanyol Pedro 
Sanchez, Perdana Menteri Singapura 
Lee Hsien Loong, 

Dalam penjelasannya, Jokowi 
mengungkapkan alasan mengajak Joe 
Biden dkk mengunjungi Tahura Ngurah 
Rai. 

Hadir juga Perdana Menteri Jepang 
Fumio Kishida, Perdana Menteri 
Australia Anthony Albanese, 

Setelah menanam bibit, 

Jokowi ingin menunjukkan bahwa 
Indonesia melakukan langkah konkret 
untuk mengatasi dampak perubahan 

Jokowi juga mengajak negara-negara 
G20 ikut serta dalam pembangunan 
ekonomi hijau yang inklusif.

Jokowi mengatakan, Indonesia akan 
menambah hutan mangrove serupa 

bekerja sama dalam sebuah aksi nyata 
untuk pembangunan hijau, 
pembangunan ekonomi hijau yang 
inklusif," ucap Jokowi.

Setelah direstorasi, area itu kini 
berubah menjadi rumah bagi 33 spesies 
mangrove dan 300 fauna seperti ikan, 
udang, burung, monyet, dan ular.

"Ini sekali lagi adalah wujud konkret 
Indonesia dalam perubahan iklim. Oleh 
sebab itu, 

iklim. 

“Sebagai negara pemilik hutan 
mangrove yang terluas di dunia yaitu 
3,3 juta hektare hutan mangrove kita, 
Indonesia ingin berkontribusi kepada 
perubahan iklim, 

hal-hal yang konkret yang dilakukan 
baik dalam transisi energi hijau maupun 
dalam ekonomi hijau terhadap 
perubahan iklim," ucap Presiden.

Tahura Ngurah Rai, kata Jokowi, 
merupakan contoh nyata kesuksesan 
restorasi ekosistem mangrove yang 
dilakukan pemerintah Indonesia. 
Kawasan seluas 1.300 hektare tersebut 
sebelumnya merupakan area tambak 
ikan yang mengalami abrasi. 

 Menyusul Brasil dengan 1,3 juta 
hektare, lalu diikuti Nigeria 1,1 juta 
hektare, Australia 0,97 juta hektare, dan 
Bangladesh 0,2 juta hektare.

Diplomasi Kain Tenun dan Makanan 
Nusantara

terhadap perubahan iklim," ungkap 
Jokowi.

"Saya kira itu yang menginspirasi para 
pemimpin dunia, 

tenun dan makanan nusantara rev1
Kedatangan Perdana Menteri Kanada 
Justin Trudeau saat jamuan makan 

di 33 lokasi pada tahun 2023 
mendatang. Indonesia sendiri saat ini 
tercatat sebagai negara dengan hutan 
mangrove terluas di dunia. dengan luas 
mencapai 3,3 juta hektare.

tadi saya sampaikan Indonesia 
mengajak negara anggota G20 untuk 
berkolaborasi, 

PM Spanyol Pedro Sanchez, PM India 
Narendra Modi Menteri Luar Negeri 
Meksiko Marcelo Ebrard, 

Berbeda dengan para tamunya, Presiden 
Jokowi yang didampingi Ibu Negara 
Iriana, 

"Menawan ya, satu kancing atas batiknya 
dilepas," ucap salah satu jurnalis asal 
Indonesia kepada Liputan6.com, di Media 
Center G20 Bali, Kamis (15/11).

Malam itu, para kepala negara G20 dan 
delegasi menggunakan busana dengan 
bahan kain khas Indonesia. 

dan Perdana Menteri Italia Giorgia 
Meloni, menggunakan warna biru 
keunguan.

hadir dengan busana adat bali. 
Jokowi mengenakan atasan berwarna 
hitam dengan bordir berwarna emas, 
saput dari kain songket khas Bali 
berwarna ungu sebagai bawahan, 

di area Taman Budaya Garuda Wisnu 
Kencana, Bali membuat sejumlah jurnalis 
di Media Center KTT G20 heboh.
Para peliput terutama kaum hawa yang 
memantau dari layar lebar berteriak 
histeris dan bertepuk tangan saat melihat 
PM Justin Trudeau mengenakan kemeja 
berbahan kain tenun endek khas Bali 
warna fuchsia, sambil tersenyum lebar.

"Trudeau paling menawan malam ini. 
Posisi kedua Rishi Sunak," tambahnya.

Kain tenun endek dan batik dengan 
beragam motif menjadi yang paling 
dominan.
Beberapa warna yang paling banyak 
dipakai adalah merah, ungu, dan biru. 
Kepala negara dari Barat banyak yang 
menggunakan kain berwarna dasar 
merah atau mengarah kemerah-merahan. 
Seperti yang dipakai PM Inggris Rishi 
Sunak berwarna magenta.
Presiden China Xi Jinping dan Menteri 
Rusia Sergey Lavrov kompak 
menggunakan kain tenun berwarna biru 
keunguan dengan motif bunga. 
Sedangkan Presiden Korea Selatan Yoon 
Suk-yeol, 

kamen dari kain songket khas Bali 

dan udeng dengan warna senada dengan 
saput sebagai penutup kepala.
Iriana tampil anggun mengenakan atasan 
berwarna hitam dengan bordir berwarna 
emas, 

baru.

Namun ia berhenti menafsirkan itu 
meskipun setidaknya satu sekutu dekat, 
mantan menteri perdagangan Roberto 
Sanchez, 
mengatakan keputusan legislatif itu 
berarti mereka tidak memberikan 
kepercayaan.

Pekan lalu, Torres mengatakan akan 
menafsirkan kurangnya suara sebagai 
mosi tidak percaya. 

Pada 2019, Presiden Peru saat itu 

 situasi yang pantas mendapatkan 

Martin Vizcarra membubarkan Kongres 
dan menyerukan pemilihan baru setelah 
dua mosi tidak percaya.
Kongres kemudian mengesahkan 
undang-undang yang membatasi

mosi percaya, yang sekarang sedang 
diuji.

 dan Peru telah hidup di bawah lima 
presiden yang berbeda sejak 2016.

Ketegangan antara berbagai lembaga 
pemerintah Peru adalah hal biasa,
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mangrove yang ada di Tahura Ngurah 
Rai.

Sejurus kemudian, Jokowi kembali 
berjongkok dan mengangkat satu 
kantong bibit pohon bakau. 

Memegang dua kantong hitam berisi 
bibit pohon bakau, 

Dia kembali menjelaskan soal pohon 
yang juga disebut mangrove itu. 
Tampak PM India Narendra Modi, PM 
Belanda Mark Rutte menyimak dengan 
seksama.

Agenda hari kedua KTT G20 itu 
dilanjutkan dengan penanaman bibit 
bakau oleh masing-masing kepala 
negara dan pimpinan lembaga 

Kompak mengenakan kaos putih 
lengan panjang berlogo G20,

sementara para pemimpin dunia 
tampak mengangguk-anggukan kepala.

Presiden AS Joe Biden dan Presiden 
Prancis Emmanuel Macron tampak 
asyik berbincang sambil melihat 
sekeliling area Tahura. 

Jokowi mengucapkan beberapa 
kalimat, 

Di barisan belakang, 

dan pimpinan lembaga internasional. 

Jokowi kemudian memimpin 
rombongan melihat Taman Hutan Raya 
Ngurah Rai, Bali, pada Rabu 16 
November lalu. 

Presiden Joko Widodo jongkok di 
depan belasan Kepala Negara G20 

Gaya Diplomasi Jokowi di KTT G20

Pada sesi penanaman mangrove ini, 
Presiden Jokowi diapit Perdana Menteri 
India Narendra Modi di kanan dan 
Presiden Uni Eropa Ursula von der 
Leyen di sisi kiri.

Mereka kemudian berpose dengan 
cangkul yang diangkat. 

Presiden Jokowi kemudian mengajak 
tamu negara berkeliling Tahura Ngurah 
Rai. Keakraban 
dan suasana santai terlihat sepanjang 
mereka berkeliling. 
Presiden Jokowi, tampak beberapa kali 
berbincang dengan Joe Biden yang 
berjalan di baris terdepan. 

internasional. 

Di belakang keduanya, Narendra Modi 
juga tampak berbincang dengan Kanselir 
Jerman Olaf Scholz.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, 
dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina 
Georgieva.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, 
Perdana Menteri Spanyol Pedro 
Sanchez, Perdana Menteri Singapura 
Lee Hsien Loong, 

Dalam penjelasannya, Jokowi 
mengungkapkan alasan mengajak Joe 
Biden dkk mengunjungi Tahura Ngurah 
Rai. 

Hadir juga Perdana Menteri Jepang 
Fumio Kishida, Perdana Menteri 
Australia Anthony Albanese, 

Setelah menanam bibit, 

Jokowi ingin menunjukkan bahwa 
Indonesia melakukan langkah konkret 
untuk mengatasi dampak perubahan 

Jokowi juga mengajak negara-negara 
G20 ikut serta dalam pembangunan 
ekonomi hijau yang inklusif.

Jokowi mengatakan, Indonesia akan 
menambah hutan mangrove serupa 

bekerja sama dalam sebuah aksi nyata 
untuk pembangunan hijau, 
pembangunan ekonomi hijau yang 
inklusif," ucap Jokowi.

Setelah direstorasi, area itu kini 
berubah menjadi rumah bagi 33 spesies 
mangrove dan 300 fauna seperti ikan, 
udang, burung, monyet, dan ular.

"Ini sekali lagi adalah wujud konkret 
Indonesia dalam perubahan iklim. Oleh 
sebab itu, 

iklim. 

“Sebagai negara pemilik hutan 
mangrove yang terluas di dunia yaitu 
3,3 juta hektare hutan mangrove kita, 
Indonesia ingin berkontribusi kepada 
perubahan iklim, 

hal-hal yang konkret yang dilakukan 
baik dalam transisi energi hijau maupun 
dalam ekonomi hijau terhadap 
perubahan iklim," ucap Presiden.

Tahura Ngurah Rai, kata Jokowi, 
merupakan contoh nyata kesuksesan 
restorasi ekosistem mangrove yang 
dilakukan pemerintah Indonesia. 
Kawasan seluas 1.300 hektare tersebut 
sebelumnya merupakan area tambak 
ikan yang mengalami abrasi. 

 Menyusul Brasil dengan 1,3 juta 
hektare, lalu diikuti Nigeria 1,1 juta 
hektare, Australia 0,97 juta hektare, dan 
Bangladesh 0,2 juta hektare.
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Jokowi.
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mengajak negara anggota G20 untuk 
berkolaborasi, 

PM Spanyol Pedro Sanchez, PM India 
Narendra Modi Menteri Luar Negeri 
Meksiko Marcelo Ebrard, 

Berbeda dengan para tamunya, Presiden 
Jokowi yang didampingi Ibu Negara 
Iriana, 

"Menawan ya, satu kancing atas batiknya 
dilepas," ucap salah satu jurnalis asal 
Indonesia kepada Liputan6.com, di Media 
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saput dari kain songket khas Bali 
berwarna ungu sebagai bawahan, 
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Kencana, Bali membuat sejumlah jurnalis 
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Beberapa warna yang paling banyak 
dipakai adalah merah, ungu, dan biru. 
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menggunakan kain berwarna dasar 
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Seperti yang dipakai PM Inggris Rishi 
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Rusia Sergey Lavrov kompak 
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keunguan dengan motif bunga. 
Sedangkan Presiden Korea Selatan Yoon 
Suk-yeol, 

kamen dari kain songket khas Bali 

dan udeng dengan warna senada dengan 
saput sebagai penutup kepala.
Iriana tampil anggun mengenakan atasan 
berwarna hitam dengan bordir berwarna 
emas, 

baru.

Namun ia berhenti menafsirkan itu 
meskipun setidaknya satu sekutu dekat, 
mantan menteri perdagangan Roberto 
Sanchez, 
mengatakan keputusan legislatif itu 
berarti mereka tidak memberikan 
kepercayaan.

Pekan lalu, Torres mengatakan akan 
menafsirkan kurangnya suara sebagai 
mosi tidak percaya. 

Pada 2019, Presiden Peru saat itu 

 situasi yang pantas mendapatkan 

Martin Vizcarra membubarkan Kongres 
dan menyerukan pemilihan baru setelah 
dua mosi tidak percaya.
Kongres kemudian mengesahkan 
undang-undang yang membatasi

mosi percaya, yang sekarang sedang 
diuji.

 dan Peru telah hidup di bawah lima 
presiden yang berbeda sejak 2016.

Ketegangan antara berbagai lembaga 
pemerintah Peru adalah hal biasa,
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hingga puree terong balado. 

Jokowi rupanya mempersiapkan betul 
gala dinner malam itu. 

Main course atau hidangan utama 
terdiri dari tenderloin sapi wagyu khas 
Lampung, rendang Padang, 
mousseline singkong 

berwarna ungu sebagai bawahan, 
senteng atau selendang cokelat di 
pinggang, dan kerudung berwarna 
merah muda.

hingga perkedel jagung daging 
rajungan asal Manado.

Batik menjadi cendera mata yang 
diberikan Indonesia kepada para 
pemimpin negara G20 dan para 
delegasi internasional yang hadir.

Tak kalah menarik, hidangan penutup 
disajikan coklat mousse Aceh, 

Jokowi juga tampak berbincang dengan 
beberapa kepala negara. 

Diplomasi Pujian

Selain hiburan tari-tarian daerah dan 
lagu-lagu yang dibawakan sejumlah 
artis, deretan makanan yang disajikan 
pun merupakan hidangan khas 
Nusantara.

nasi tuille, beras ketan hitam dengan 
kelapa parut, dan coulis mangga.
Para tamu tampak menikmati suguhan 
hiburan dan dan makanan. 

Melalui akun media sosial resminya 
Presiden Jokowi mengungkap perihal 
batik yang dikenakan kepala negara 
saat gala dinner. 

"Mereka mengenakan batik saat 
menghadiri gala dinner KTT G20 di 
Bali. Batik-batik aneka corak dan warna 
itu jadi cinderamata Indonesia untuk 
tamu-tamu penting kita," jelas Jokowi.

Suasana itu berbanding kontras pada 
siang sebelumnya. 

Suksesnya presidensi Indonesia di G20 
mendapat apresiasi dari sejumlah 

'Aneka Ratna Mutumanikam' yang 
terdiri atas mangga, rumput laut, salad 
dengan bumbu rujak Bali, 

Untuk makanan pembuka, para 
pemimpin G20 dihidangkan 

dan kentang, asparagus dalam saus 
kunyit Bali, 

Pembahasan di KTT G20 berlangsung 
panas terkait perang Rusia dan 
Ukraina.

Deklarasi pemimpin G20 atau G20 Bali 
Leaders Declaration menjadi puncak dari 
kerja panjang Indonesia. 
Tensi tinggi di tengah situasi global yang 
sedang memanas dihadapi Presiden 
Jokowi dengan strategi diplomasi pujian.

dan akhirnya deklarasi Bali dicapai 
melalui konsensus," kata Jokowi Jokowi 
saat bertemu dengan sejumlah pemimpin 
redaksi media pada Kamis (17/11).
Ada cerita menarik di balik lahirnya 
deklarasi itu. 

Salah satu poin dari 52 paragraf deklarasi 
KTT G20 adalah penyikapan perang 
Rusia-Ukraina. 

Jokowi mengungkapkan, kepada tiga 
pemimpin negara besar dia 
menggunakan pendekatan khusus. 
Bagi Jokowi, diplomasi pujian dipilihnya 
agar tercipta situasi kondusif.

kepala negara. 

Para pemimpin negara G20 sepakat 
bahwa perang berdampak terhadap 
ekonomi dunia.
Jokowi mengungkap pembahasan 
deklarasi ini berlangsung a lot.
"Sampai tengah malam kita berbicara 
mengenai ini 

dan hanya diwakilkan Menteri Luar 
Negeri Sergey Lavrov. 

"Diskusi mengenai hal ini berlangsung 
sangat a lot sekali 
dan akhirnya para pemimpin G20 
menyepakati isi deklarasi, yaitu 
condemnation (kecaman) perang di 
Ukraina karena telah melanggar batas 
wilayah, 
melanggar integritas wilayah," kata 
Jokowi dalam konferensi pers, Rabu 
(16/11).

"Seperti Joe Biden saya panggil 'my 
senior', Xi Jinping 'kakak besar',

Meski a lot, 

 Putin 'my brother'," tutur Jokowi.

Namun Jokowi sebelumnya pernah 
bertemu Putin di Kremlin akhir Juni lalu 
usai mengunjungi Ukraina.

akhirnya salah satu poin dalam deklarasi 
Bali adalah menyatakan menyesalkan 
agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina 
dan menuntut penarikan penuh dan tanpa 
syarat dari wilayah Ukraina.

Presiden Rusia Vladimir Putin memang 
tidak hadir di KTT G20 di Bali 

"Sudah ada yang memberitahu sesuai 
budaya setempat. Kalau di China itu 
memang disebutnya ada kakak 
pertama, kakak kedua. 
Makanya Jokowi sebut kakak besar. 
Kalau di Amerika punya panggilan 
sendiri kan seperti yang diungkapkan 
Jokowi itu," ujarnya kepada 
merdeka.com.

Penyelesaian konflik secara damai, 
upaya penanganan krisis, serta 
diplomasi dan dialog, 

"Nyatanya Indonesia dihormati oleh 
para pimpinan negara yang hadir (G20) 
dan menyatakan apresiasinya terhadap 
Indonesia," kata Adriana kepada 
merdeka.com, Senin (21/11).

Sementara dosen Jurusan Hubungan 
Internasional Universitas Al-Azhar 
Indonesia, 

Ujang meyakini, tim di belakang Jokowi 

Pengamat hubungan internasional 
Adriana Elizabeth menilai diplomasi 
pujian yang dilakukan Presiden Jokowi 
sebagai cara menghargai senioritas 
dan pengalaman politik Joe Biden 

Gaya Spontan tapi Dipersiapkan

Ujang Komarudin menduga, gaya 
diplomasi Presiden Jokowi tidak 
sepenuhnya spontan. 

sangat penting. Zaman sekarang tidak 
boleh perang."

Tiap pemimpin negara memiliki gaya 
komunikasi yang berbeda-beda. 

Deklarasi ini juga mendorong jalur 
diplomasi dalam penyelesaian konflik. 
"Penggunaan atau ancaman 
penggunaan senjata nuklir tidak dapat 
diterima. 

Gaya Jokowi memperlakukan masing-
masing pimpinan negara besar, 
menurutnya sangat menentukan dan 
layak dipertahankan. 

dan Xi Jinping sebagai pemimpin 
negara besar.

Adriana menilai, gaya jokowi itu 
sebagai spontan tapi sudah 
dipersiapkan 'kata kunci' yang akan 
disampaikan.

"Karena ini akan memengaruhi 
diplomasi multilateral," tukas Adriana.

Dalam beberapa hal, istilah yang 
dipakai sebenarnya sudah terkonsep 
dan dirancang.

yang memberikan masukan. 

Apalagi, lanjut Ujang, dalam berdiplomasi, 
Jokowi tidak menggunakan bahasa-
bahasa maupun konsep yang berat. 
Karakter Jokowi yang sederhana 
dan apa adanya, tercermin dalam gaya 
diplomasi saat berhadapan dengan 
pemimpin dunia.

"Itu ada yang mendesain terkait sebutan-
sebutan tersebut, sesuai dengan konteks 
budaya negara mereka," imbuhya.

"Kalau diplomasi kan yang penting kesan. 
Kesan itu, 
bagus enggak bagi orang lain. Kalau 
diplomasinya bagus bagi orang lain, 
komunikasinya b
agus, pasti impact-nya juga bagus. Soal 
manjur atau tidak untuk diplomasi RI, kita 
lihatnya nanti, bukan seketika," jelas 
Ujang.

"Presiden lazimnya akan langsung ke 
pokok permasalahan (direct) pada saat 
memimpin KTT. 

Untungnya, Presiden Jokowi memiliki 
hubungan yang cukup baik dengan 
kepala-kepala negara yang berada di dua 

Dihubungi terpisah, Juru Bicara 
Kementerian Luar Negeri Teuku 
Faizasyah mengungkapkan,

Presidensi Indonesia di G20 berlangsung 
di saat situasi pandemi belum usai. 

Saat KTT G20 Bali, Faizasyah menyebut, 
tugas Kemlu lebih banyak menyiapkan 
hal-hal terkait teknis acara, 

Kemlu juga memastikan jalannya 
pertemuan dan persidangan sesuai 
skanario yang disiapkan

Ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia 
ke Ukraina juga menjadi tantangan berat. 

Langgam Merangkul

 pihaknya tidak ikut mempengaruhi gaya 
diplomasi Presiden Jokowi. 

seperti dokumen panduan menjalankan 
persidangan. 

Kemlu menyiapkan materi substansi 
untuk kegiatan internasional Presiden 
Jokowi seperti butir wicara dan draf 
pidato.

Kesempatan membangun komunikasi 
yang lebih cair dilakukan di sela-sela 
konferensi, pada saat jamuan makan 
siang dan malam, dan saat bertemu 
secara bilateral," ujarnya kepada 
merdeka.com.
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hingga puree terong balado. 

Jokowi rupanya mempersiapkan betul 
gala dinner malam itu. 

Main course atau hidangan utama 
terdiri dari tenderloin sapi wagyu khas 
Lampung, rendang Padang, 
mousseline singkong 

berwarna ungu sebagai bawahan, 
senteng atau selendang cokelat di 
pinggang, dan kerudung berwarna 
merah muda.

hingga perkedel jagung daging 
rajungan asal Manado.

Batik menjadi cendera mata yang 
diberikan Indonesia kepada para 
pemimpin negara G20 dan para 
delegasi internasional yang hadir.

Tak kalah menarik, hidangan penutup 
disajikan coklat mousse Aceh, 

Jokowi juga tampak berbincang dengan 
beberapa kepala negara. 

Diplomasi Pujian

Selain hiburan tari-tarian daerah dan 
lagu-lagu yang dibawakan sejumlah 
artis, deretan makanan yang disajikan 
pun merupakan hidangan khas 
Nusantara.

nasi tuille, beras ketan hitam dengan 
kelapa parut, dan coulis mangga.
Para tamu tampak menikmati suguhan 
hiburan dan dan makanan. 

Melalui akun media sosial resminya 
Presiden Jokowi mengungkap perihal 
batik yang dikenakan kepala negara 
saat gala dinner. 

"Mereka mengenakan batik saat 
menghadiri gala dinner KTT G20 di 
Bali. Batik-batik aneka corak dan warna 
itu jadi cinderamata Indonesia untuk 
tamu-tamu penting kita," jelas Jokowi.

Suasana itu berbanding kontras pada 
siang sebelumnya. 

Suksesnya presidensi Indonesia di G20 
mendapat apresiasi dari sejumlah 

'Aneka Ratna Mutumanikam' yang 
terdiri atas mangga, rumput laut, salad 
dengan bumbu rujak Bali, 

Untuk makanan pembuka, para 
pemimpin G20 dihidangkan 

dan kentang, asparagus dalam saus 
kunyit Bali, 

Pembahasan di KTT G20 berlangsung 
panas terkait perang Rusia dan 
Ukraina.

Deklarasi pemimpin G20 atau G20 Bali 
Leaders Declaration menjadi puncak dari 
kerja panjang Indonesia. 
Tensi tinggi di tengah situasi global yang 
sedang memanas dihadapi Presiden 
Jokowi dengan strategi diplomasi pujian.

dan akhirnya deklarasi Bali dicapai 
melalui konsensus," kata Jokowi Jokowi 
saat bertemu dengan sejumlah pemimpin 
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Rusia-Ukraina. 

Jokowi mengungkapkan, kepada tiga 
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kepala negara. 

Para pemimpin negara G20 sepakat 
bahwa perang berdampak terhadap 
ekonomi dunia.
Jokowi mengungkap pembahasan 
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wilayah, 
melanggar integritas wilayah," kata 
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"Seperti Joe Biden saya panggil 'my 
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Meski a lot, 

 Putin 'my brother'," tutur Jokowi.
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para pimpinan negara yang hadir (G20) 
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Gaya Spontan tapi Dipersiapkan
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diplomasi Presiden Jokowi tidak 
sepenuhnya spontan. 

sangat penting. Zaman sekarang tidak 
boleh perang."
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dan Xi Jinping sebagai pemimpin 
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budaya negara mereka," imbuhya.

"Kalau diplomasi kan yang penting kesan. 
Kesan itu, 
bagus enggak bagi orang lain. Kalau 
diplomasinya bagus bagi orang lain, 
komunikasinya b
agus, pasti impact-nya juga bagus. Soal 
manjur atau tidak untuk diplomasi RI, kita 
lihatnya nanti, bukan seketika," jelas 
Ujang.

"Presiden lazimnya akan langsung ke 
pokok permasalahan (direct) pada saat 
memimpin KTT. 

Untungnya, Presiden Jokowi memiliki 
hubungan yang cukup baik dengan 
kepala-kepala negara yang berada di dua 

Dihubungi terpisah, Juru Bicara 
Kementerian Luar Negeri Teuku 
Faizasyah mengungkapkan,

Presidensi Indonesia di G20 berlangsung 
di saat situasi pandemi belum usai. 

Saat KTT G20 Bali, Faizasyah menyebut, 
tugas Kemlu lebih banyak menyiapkan 
hal-hal terkait teknis acara, 

Kemlu juga memastikan jalannya 
pertemuan dan persidangan sesuai 
skanario yang disiapkan

Ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia 
ke Ukraina juga menjadi tantangan berat. 

Langgam Merangkul

 pihaknya tidak ikut mempengaruhi gaya 
diplomasi Presiden Jokowi. 

seperti dokumen panduan menjalankan 
persidangan. 

Kemlu menyiapkan materi substansi 
untuk kegiatan internasional Presiden 
Jokowi seperti butir wicara dan draf 
pidato.

Kesempatan membangun komunikasi 
yang lebih cair dilakukan di sela-sela 
konferensi, pada saat jamuan makan 
siang dan malam, dan saat bertemu 
secara bilateral," ujarnya kepada 
merdeka.com.
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Lewat MoneyGram

Sejumlah tindakan kita sehari-hari, 
sering tak disadari ternyata bisa 
berdampak buruk pada gigi. 
Dikumpulkan dari berbagai sumber, 
berikut sejumlah kebiasaan buruk 
yang bisa berdampak negatif pada gigi.
-Mengunyah Es Batu
Mengonsumsi minuman dingin saat 
cuaca sedang terik memang sangat 
menyegarkan terutama minuman 
dengan es batu. 

Sayangnya, peran vital gigi ini sering 
kali tak membuat kita awas untuk 
menjaganya dengan hati-hati. 

Gigi merupakan salah satu organ tubuh 
kita yang paling penting. 

Banyak makanan dan minuman yang 
kita konsumsi bisa berdampak buruk 
pada gigi.

Gigi membantu mencacah dan 
memotong makanan sehingga kita bisa 
mengonsumsinya dengan nyaman dan 
layak.

Belum lagi dengan kebiasaan yang tak 
membersihkan gigi secara benar. 
Hal ini selanjutnya bisa menyebabkan 
masalah pada gigi yang selanjutnya 
juga berdampak pada kesehatan tubuh 
kita secara keseluruhan.

-Menggertakkan Gigi
Merapatkan gigi dan menggertakkan 
gigi merupakan kebiasaan yang 
dilakukan sejumlah orang. 
Pada sejumlah orang,
hal ini sulit dikendalikan dan bisa 
disebabkan oleh stres dan kebiasaan 

Walau dingin dan menyegarkan, namun 
kebiasaan mengunyah es batu ini bisa 
berdampak buruk bagi gigi. 
Benturan keras antara es batu dengan 
gigi akan membuat lapisan lunak gigi 
terkelupas.

Bagi beberapa orang, es batu ini 
bahkan turut dikonsumsi dan dikunyah.

Kebiasaan Yang Merusak Gigi

karena kandungan gula yang tinggi.

-Mengunyah Permen Karet Kenyal
Permen dengan tekstur kenyal 
merupakan jenis permen dengan tinggi 
kandungan gula yang tak 
direkomendasikan bagi gigi. 

Kemudian bakteri dalam plak akan 
mengubah gula menjadi asam yang 
menggerogoti email gigi 

Permen jenis ini mudah menempel pada 
gigi.
Kandungan gula dari permen ini yang 
bertemu dengan plak akan menghasilkan 
asam dan merusak enamel gigi. 

 Pastikan selalu menyikat gigi seusai 
kamu mengonsumsi permen ini.
Gula yang yang berasal dari permen 
tersebut akan bereaksi dengan plak 
lengket yang ada di gigi. 

Untuk mengatasinya, setelah 
mengunyah permen ini usahakan untuk 
minum air putih untuk membersihkan 
sisa-sisa permen yang ada di gigi.

dan menyebabkan munculnya lubang.

Soda juga merupakan minuman dengan 
kandungan tinggi gula yang harus 
diwaspadai. 

Soda diet juga perlu menjadi perhatian. 

Selain itu, soda juga mengandung asam 
fosfat dan sitrat yang ikut menggerogoti 
email gigi.

-Minum Soda

tidur.

Selain itu, ketika tidur di malam hari, 
cobalah untuk mengganjal mulut 
dengan sesuatu yang lembut 
(kain misalnya) untuk mencegah gigi 
saling bergesekan saat kamu terlelap.

Kamu bisa menghindari hal ini dengan 
cara berhenti mengonsumsi makanan 
bertekstur keras di siang hari. 

-Konsumsi Permen Pelega Tenggorokan
Konsumsi permen pelega tenggorokan 
bisa menyebabkan masalah gigi 

Dilla mencontohkan, kenapa Jokowi 
memakai istilah 'kakak besar' kepada 
Presiden Xi Jinping, 

kubu berbeda.
Tim Strategi Komunikasi Kantor Staf 
Presiden (KSP) Dilla Amran 
mengungkapkan, sejak awal mendapat 
mandat memimpin G20, 

dan Presiden Rusia Vladimir Putin. 

karena selama ini, hubungan keduanya 
cukup akrab. 

Presiden Jokowi menggunakan cara 
diplomasi dengan langgam merangkul 
semua pihak.

Jokowi pernah berkunjung ke Beijing, 
dan sering melakukan pembicaraan 
bilateral dalam forum-forum 
internasional. 

Dilla menyebut, 

Kita harus mengajak semua orang, ayo 
kita duduk bareng dialog. 

dalam setahun terakhir, Presiden 
Jokowi lebih banyak ikut andil dalam 
urusan internasional terutama terkait 
krisis energi, krisis pangan, dan 
pandemi.

Jokowi juga beberapa kali pernah 
menelepon Xi Jinping.
Demikian juga dengan Presiden AS Joe 
Biden, 

"Jadi memang panggilan-panggilan ini 
muncul karena mungkin interaksinya 
sudah sering. 

Jadi presiden itu sangat aktif sekali di 
internasional, karena sudah bagian dari 
dunia yang enggak bisa lepas dari 

"Jadi memang Indonesia memposisikan 
diri sebagai bridge builder antara negara 
berkembang dan maju. 
Itu caranya pemerintah dan presiden, kita 
harus merangkul semua 

Dilla melihat karakter Jokowi selama ini 
spontan. 
Pola komunikasi yang dibangun selama 
KTT G20 Bali pun dilakukan secair 
mungkin. 

ancaman krisis-krisis ini," jelasnya.
Apakah panggilan Jokowi terhadap 
pemimpin dunia itu spontan atau 
direncanakan, 

Ditambah lagi, perwakilan negara-negara 
di luar anggota G20 yang diundang ke 
Bali cukup banyak.

"Sampai jongkok menunjukkan tanaman 
mangrove, 

Atas dasar semangat itu, 

"Jadi kayaknya mungkin keluar tuh 
spontan (panggilan) seperti itu," tukasnya.
Satu lagi yang menurut Dilla menunjukkan 
gaya diplomasi humble Jokowi adalah 
saat para kepala negara G20 
mengunjungi Tahura Ngurah Rai untuk 
menanam bibit mangrove.

Dilla menilai, gaya diplomasi Jokowi 
memunculkan hal-hal yang spontan. 

pihak. No one left behind, ini harus duduk 
bareng," ujarnya.

jongkok di depan Biden dan teman-
temannya itu enggak pakai malu. Dia 
sangat merakyat, dan impresinya cukup 
baik ditangkap para pemimpin dunia," 
pungkas Dilla.

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com16 15

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Info SIP

Ritz Wash & Lube
234 W Oregon Ave. Philadelphia, PA 19148

- Little to no experience need, but some experience preferred

Oil Technician Hiring !

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

- We will train you

Internasional

Bali Mart 
1551 Mc Kean Street

Philadelphia, PA 19145

Buka 7 Hari Seminggu

Phone : 215 / 398 / 8448

Beauty
- Facial - Laser
- Chemical Peel

- Vampire Lifting Facial
- Micro Needdling

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

 * Promosi Paket 5x dapat 1x gratis

( 9:30 pagi )

Sekarang
Terima Pengiriman Uang

Lewat MoneyGram

Sejumlah tindakan kita sehari-hari, 
sering tak disadari ternyata bisa 
berdampak buruk pada gigi. 
Dikumpulkan dari berbagai sumber, 
berikut sejumlah kebiasaan buruk 
yang bisa berdampak negatif pada gigi.
-Mengunyah Es Batu
Mengonsumsi minuman dingin saat 
cuaca sedang terik memang sangat 
menyegarkan terutama minuman 
dengan es batu. 

Sayangnya, peran vital gigi ini sering 
kali tak membuat kita awas untuk 
menjaganya dengan hati-hati. 

Gigi merupakan salah satu organ tubuh 
kita yang paling penting. 

Banyak makanan dan minuman yang 
kita konsumsi bisa berdampak buruk 
pada gigi.

Gigi membantu mencacah dan 
memotong makanan sehingga kita bisa 
mengonsumsinya dengan nyaman dan 
layak.

Belum lagi dengan kebiasaan yang tak 
membersihkan gigi secara benar. 
Hal ini selanjutnya bisa menyebabkan 
masalah pada gigi yang selanjutnya 
juga berdampak pada kesehatan tubuh 
kita secara keseluruhan.

-Menggertakkan Gigi
Merapatkan gigi dan menggertakkan 
gigi merupakan kebiasaan yang 
dilakukan sejumlah orang. 
Pada sejumlah orang,
hal ini sulit dikendalikan dan bisa 
disebabkan oleh stres dan kebiasaan 

Walau dingin dan menyegarkan, namun 
kebiasaan mengunyah es batu ini bisa 
berdampak buruk bagi gigi. 
Benturan keras antara es batu dengan 
gigi akan membuat lapisan lunak gigi 
terkelupas.

Bagi beberapa orang, es batu ini 
bahkan turut dikonsumsi dan dikunyah.

Kebiasaan Yang Merusak Gigi

karena kandungan gula yang tinggi.

-Mengunyah Permen Karet Kenyal
Permen dengan tekstur kenyal 
merupakan jenis permen dengan tinggi 
kandungan gula yang tak 
direkomendasikan bagi gigi. 

Kemudian bakteri dalam plak akan 
mengubah gula menjadi asam yang 
menggerogoti email gigi 

Permen jenis ini mudah menempel pada 
gigi.
Kandungan gula dari permen ini yang 
bertemu dengan plak akan menghasilkan 
asam dan merusak enamel gigi. 

 Pastikan selalu menyikat gigi seusai 
kamu mengonsumsi permen ini.
Gula yang yang berasal dari permen 
tersebut akan bereaksi dengan plak 
lengket yang ada di gigi. 

Untuk mengatasinya, setelah 
mengunyah permen ini usahakan untuk 
minum air putih untuk membersihkan 
sisa-sisa permen yang ada di gigi.

dan menyebabkan munculnya lubang.

Soda juga merupakan minuman dengan 
kandungan tinggi gula yang harus 
diwaspadai. 

Soda diet juga perlu menjadi perhatian. 

Selain itu, soda juga mengandung asam 
fosfat dan sitrat yang ikut menggerogoti 
email gigi.

-Minum Soda

tidur.

Selain itu, ketika tidur di malam hari, 
cobalah untuk mengganjal mulut 
dengan sesuatu yang lembut 
(kain misalnya) untuk mencegah gigi 
saling bergesekan saat kamu terlelap.

Kamu bisa menghindari hal ini dengan 
cara berhenti mengonsumsi makanan 
bertekstur keras di siang hari. 

-Konsumsi Permen Pelega Tenggorokan
Konsumsi permen pelega tenggorokan 
bisa menyebabkan masalah gigi 

Dilla mencontohkan, kenapa Jokowi 
memakai istilah 'kakak besar' kepada 
Presiden Xi Jinping, 

kubu berbeda.
Tim Strategi Komunikasi Kantor Staf 
Presiden (KSP) Dilla Amran 
mengungkapkan, sejak awal mendapat 
mandat memimpin G20, 

dan Presiden Rusia Vladimir Putin. 

karena selama ini, hubungan keduanya 
cukup akrab. 

Presiden Jokowi menggunakan cara 
diplomasi dengan langgam merangkul 
semua pihak.

Jokowi pernah berkunjung ke Beijing, 
dan sering melakukan pembicaraan 
bilateral dalam forum-forum 
internasional. 

Dilla menyebut, 

Kita harus mengajak semua orang, ayo 
kita duduk bareng dialog. 

dalam setahun terakhir, Presiden 
Jokowi lebih banyak ikut andil dalam 
urusan internasional terutama terkait 
krisis energi, krisis pangan, dan 
pandemi.

Jokowi juga beberapa kali pernah 
menelepon Xi Jinping.
Demikian juga dengan Presiden AS Joe 
Biden, 

"Jadi memang panggilan-panggilan ini 
muncul karena mungkin interaksinya 
sudah sering. 

Jadi presiden itu sangat aktif sekali di 
internasional, karena sudah bagian dari 
dunia yang enggak bisa lepas dari 

"Jadi memang Indonesia memposisikan 
diri sebagai bridge builder antara negara 
berkembang dan maju. 
Itu caranya pemerintah dan presiden, kita 
harus merangkul semua 

Dilla melihat karakter Jokowi selama ini 
spontan. 
Pola komunikasi yang dibangun selama 
KTT G20 Bali pun dilakukan secair 
mungkin. 

ancaman krisis-krisis ini," jelasnya.
Apakah panggilan Jokowi terhadap 
pemimpin dunia itu spontan atau 
direncanakan, 

Ditambah lagi, perwakilan negara-negara 
di luar anggota G20 yang diundang ke 
Bali cukup banyak.

"Sampai jongkok menunjukkan tanaman 
mangrove, 

Atas dasar semangat itu, 

"Jadi kayaknya mungkin keluar tuh 
spontan (panggilan) seperti itu," tukasnya.
Satu lagi yang menurut Dilla menunjukkan 
gaya diplomasi humble Jokowi adalah 
saat para kepala negara G20 
mengunjungi Tahura Ngurah Rai untuk 
menanam bibit mangrove.

Dilla menilai, gaya diplomasi Jokowi 
memunculkan hal-hal yang spontan. 

pihak. No one left behind, ini harus duduk 
bareng," ujarnya.

jongkok di depan Biden dan teman-
temannya itu enggak pakai malu. Dia 
sangat merakyat, dan impresinya cukup 
baik ditangkap para pemimpin dunia," 
pungkas Dilla.
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Kebiasan ini ternyata juga bisa 
berdampak buruk bagi kesehatan gigi.

Walaupun mereka mengandung 
rendah gula, tetapi mereka 
mengandung asam dalam bentuk 
pemanis buatan.
-Membuka Bungkus
Iklan-iklan pasta gigi selalu 
menampilkan kesan gigi kuat dengan 
membuka bungkus makanan 
menggunakan gigi. 

Kebiasaan membuka bungkus seperti ini 
bisa membuat gigi menjadi retak. Oleh 
karena itu, 

Pastikan untuk menghindari sejumlah hal 
tersebut serta kebiasaan buruk lain yang 
dapat merusak gigi.

Sejumlah hal tersebut merupakan 
penyebab munculnya masalah gigi yang 
sering tidak kita sadari.

cara ini sangat tidak disarankan untuk 
dilakukan.

Ciri tahi lalat normal vs kanker kulit

atau sensasi pada area kulit mungkin 
menjadi pertanda melanoma maligna 
jenis lain dari kanker kulit,

yang berwarna lebih gelap 

-Tahi lalat normal

daripada mereka yang berkulit putih 
atau rambut pirang.
Tahi lalat dapat menyatu rata dengan 
kulit atau timbul terangkat, 

luka, benjolan, mendadak muncul tanpa 
disadari, atau perubahan tampilan 

Tanda lahir adalah hasil dari pigmentasi 
warna dari melanosit (sel pigmen kulit) 
yang mengelompok tanpa alasan jelas. 
Kondisi kulit ini umumnya tidak 
berbahaya, namun demikian, 

Tahi lalat tanda lahir normal biasanya 
memiliki warna yang merata, 

atau sebagai peringatan dini.

beberapa tahi lalat dapat menjadi tanda 
awal kanker kulit.

bahkan bisa disertai pertumbuhan 
rambut. 

Bentuk yang tidak biasa, 

bernoda kemerahan (salmon patches), 
atau hitam legam. 

Bentuknya bisa bulat sempurna atau 
oval.

Tahi lalat sering muncul di masa kanak-
kanak. Jika Anda dilahirkan dengan tahi 
lalat, bintik-bintik ini dianggap sebagai 
tanda lahir. 

bernuansa kecoklatan, biru-kebauan 
(Mongolian spot),keunguan, 

Orang-orang berkulit atau berambut 
gelap cenderung memiliki tahi lalat 

Beberapa tanda lahir sudah muncul 

Beda Tahi Lalat Biasa Dan Tahi Lalat Kanker

bentuk, dan warna yang sama selama 
bertahun-tahun.

bisa saja berawal sebagai tahi lalat datar 
yang lama kelamaan membesar. 
Pada kasus yang jarang, kondisi kulit itu 
mungkin tidak berpigmen.
Untuk memudahkan Anda dalam 
membedakan mana saja yang 
merupakan tanda melanoma maligna, 
Anda bisa melakukan pedoman 

bertambah selama masa remaja, atau 
memudar di usia lanjut sebagai respon 
terhadap hormon. 

ABCDE seperti di bawah ini.

Setelah tahi lalat berkembang, mereka 
biasanya tetap memiliki ukuran, 

Tanda peringatan yang paling penting 
dari melanoma maligna adalah tahi lalat 
yang baru muncul pada kulit (pasca 
remaja awal).

-A untuk Asymmetry (Asimetri)
Tahi lalat normal memiliki bentuk simetris 
sempurna, 
di mana salah satu pinggirannya akan 
cocok dengan sisi yang satunya. 

Pada saat Anda mencapai usia dewasa, 
Anda mungkin memiliki 10 buah tahi lalat 
atau lebih pada tubuh Anda.

ketika Anda lahir, tetapi kebanyakan 
muncul selama masa kanak-kanak atau 
dewasa awal. 

Ada tahi lalat yang mungkin menggelap 
saat hamil, 

Tahi lalat yang baru muncul di kemudian 
hari harus diperiksa oleh dokter.
-Tahi lalat tanda kanker kulit

Melanoma maligna, salah satu bentuk 
kanker kulit paling mematikan, 

-E untuk Evolving (Perubahan)

Sel kanker akan cenderung 
berkembang lebih cepat daripada sel 
normal, dan dalam pola yang tidak 
beraturan.

Jika pinggiran tahi lalat tampak kabur, 
hal ini bisa menjadi pertanda kanker.

-B untuk Border (Pinggiran)

tahi lalat dengan bercak yang berbeda 
di satu tempat, seperti merah, putih, 
dan keabuan pada satu tahi lalat.

Meski demikian, tanda melanoma juga 
kadang ditemukan dalam ukuran yang 
lebih kecil dari yang seharusnya.

Ini karena sel pada salah satu sisinya 
bertumbuh lebih cepat daripada yang 
lain. 

 Tepian yang compang-camping atau 
buram juga diakibatkan oleh 
pertumbuhan sel kanker yang tidak 
terkendali.

Tepian tanda lahir normal akan 
memiliki tepian yang terdefinisi, 
sehingga akan terlihat jelas mana 
warna kulit Anda dan mana warna kulit 
yang telah terpigmentasi akibat tahi 
lalat.

-C untuk Color (Warna)

Misalnya, tahi lalat berwarna merah 
muda di tengahnya, tetapi menggelap 
kemerahan di pinggirannya. 
Atau, 

-D untuk Diameter

Namun, jika Anda melihat adanya 
beragam corak warna dalam satu 
wilayah tahi lalat, tanda lahir Anda bisa 
bersifat kanker.

Selama warnanya tetap solid, sama 
rata di segala sisi, tahi lalat Anda 
termasuk normal dan tidak perlu 
dikhawatirkan. 

Ukuran tahi lalat yang normal akan 
tetap sama seiring berjalannya waktu. 
Bila tahi lalat Anda tumbuh membesar 
tiba-tiba atau lebih besar dari 6 
milimeter, maka hal ini bisa 
mengindikasikan masalah.

Melanoma berbentuk seperti bercak 
yang memiliki corak dengan lebih dari 
satu warna. 

Tanda lahir yang dicurigai sebagai 
gejala kanker kulit akan memiliki 
ketidakcocokan dalam ukuran dan 
bentuk.

Selain itu, dokter akan menanyakan bila 
ada gejala lain serta riwayat kesehatan 
Anda.

dokter akan mengamati kulit untuk untuk 
mencari tanda atau gejala kanker kulit 
melanoma lainnya. 

Jika tahi lalat sudah didiagnosis menjadi 
tahi lalat kanker atau melanoma, 
pengobatan yang perlu Anda jalani 

Prosedur pengambilan sampel atau 
biopsi sangat tergantung dengan kondisi 
kesehatan Anda. 
Biasanya, dokter akan menyarankan 
Anda untuk mengangkat keseluruhan dari 
tahi lalat yang terlihat mencurigakan dan 
mengindikasikan melanoma.

maka dokter akan merujuk Anda untuk 
menjalani biopsi. 

Jika dicurigai ada bagian kulit yang 
memiliki tanda kanker, 

Pemeriksaan ini melibatkan pembedahan 
untuk mengambil sampel jaringan kulit.

Pilihan pengobatan untuk tahi lalat 
kanker melanoma

Di luar pedoman ABCDE, perhatikan 
setiap perbedaan lain yang mungkin 
tampak pada tanda lahir Anda seperti 
kemerahan, sisik, berdarah, keluar 
nanah, pembengkakan di luar tepian tahi 
lalat, sensasi gatal, nyeri, atau sakit saat 
disentuh.
Pastikan kondisi Anda dengan periksa ke 
dokter
Bila dari hasil pemeriksaan yang Anda 
lakukan di rumah menunjukkan bahwa 
Anda memiliki salah satu atau beberapa 
tanda peringatan yang telah disebutkan, 
segera periksakan diri ke dokter untuk 
mendapatkan diagnosis yang tepat. 
Biasanya, dokter akan melakukan dua 
jenis pemeriksaan yang terdiri dari 
pemeriksaan fisik dan biopsi.
Pada pemeriksaan fisik, 

Penting pula untuk melakukan 
pemeriksaan kulit mandiri secara teratur 
untuk mengawasi tanda lahir yang 
mengalami pertumbuhan, 

Anda perlu waspada bila tahi lalat 
mengalami perubahan warna, 
ukuran, dan bentuk sehingga terlihat 
sangat berbeda dibandingkan dengan 
tahi lalat lainnya pada kulit.

perubahan warna, atau bentuk yang 
mencurigakan.
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pemanis buatan.
-Membuka Bungkus
Iklan-iklan pasta gigi selalu 
menampilkan kesan gigi kuat dengan 
membuka bungkus makanan 
menggunakan gigi. 

Kebiasaan membuka bungkus seperti ini 
bisa membuat gigi menjadi retak. Oleh 
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Pastikan untuk menghindari sejumlah hal 
tersebut serta kebiasaan buruk lain yang 
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Sejumlah hal tersebut merupakan 
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sering tidak kita sadari.

cara ini sangat tidak disarankan untuk 
dilakukan.
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atau sensasi pada area kulit mungkin 
menjadi pertanda melanoma maligna 
jenis lain dari kanker kulit,

yang berwarna lebih gelap 

-Tahi lalat normal

daripada mereka yang berkulit putih 
atau rambut pirang.
Tahi lalat dapat menyatu rata dengan 
kulit atau timbul terangkat, 

luka, benjolan, mendadak muncul tanpa 
disadari, atau perubahan tampilan 

Tanda lahir adalah hasil dari pigmentasi 
warna dari melanosit (sel pigmen kulit) 
yang mengelompok tanpa alasan jelas. 
Kondisi kulit ini umumnya tidak 
berbahaya, namun demikian, 

Tahi lalat tanda lahir normal biasanya 
memiliki warna yang merata, 

atau sebagai peringatan dini.

beberapa tahi lalat dapat menjadi tanda 
awal kanker kulit.

bahkan bisa disertai pertumbuhan 
rambut. 

Bentuk yang tidak biasa, 

bernoda kemerahan (salmon patches), 
atau hitam legam. 

Bentuknya bisa bulat sempurna atau 
oval.

Tahi lalat sering muncul di masa kanak-
kanak. Jika Anda dilahirkan dengan tahi 
lalat, bintik-bintik ini dianggap sebagai 
tanda lahir. 

bernuansa kecoklatan, biru-kebauan 
(Mongolian spot),keunguan, 

Orang-orang berkulit atau berambut 
gelap cenderung memiliki tahi lalat 

Beberapa tanda lahir sudah muncul 
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bentuk, dan warna yang sama selama 
bertahun-tahun.

bisa saja berawal sebagai tahi lalat datar 
yang lama kelamaan membesar. 
Pada kasus yang jarang, kondisi kulit itu 
mungkin tidak berpigmen.
Untuk memudahkan Anda dalam 
membedakan mana saja yang 
merupakan tanda melanoma maligna, 
Anda bisa melakukan pedoman 

bertambah selama masa remaja, atau 
memudar di usia lanjut sebagai respon 
terhadap hormon. 

ABCDE seperti di bawah ini.

Setelah tahi lalat berkembang, mereka 
biasanya tetap memiliki ukuran, 

Tanda peringatan yang paling penting 
dari melanoma maligna adalah tahi lalat 
yang baru muncul pada kulit (pasca 
remaja awal).

-A untuk Asymmetry (Asimetri)
Tahi lalat normal memiliki bentuk simetris 
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di mana salah satu pinggirannya akan 
cocok dengan sisi yang satunya. 

Pada saat Anda mencapai usia dewasa, 
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atau lebih pada tubuh Anda.
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Melanoma maligna, salah satu bentuk 
kanker kulit paling mematikan, 

-E untuk Evolving (Perubahan)

Sel kanker akan cenderung 
berkembang lebih cepat daripada sel 
normal, dan dalam pola yang tidak 
beraturan.

Jika pinggiran tahi lalat tampak kabur, 
hal ini bisa menjadi pertanda kanker.

-B untuk Border (Pinggiran)

tahi lalat dengan bercak yang berbeda 
di satu tempat, seperti merah, putih, 
dan keabuan pada satu tahi lalat.

Meski demikian, tanda melanoma juga 
kadang ditemukan dalam ukuran yang 
lebih kecil dari yang seharusnya.

Ini karena sel pada salah satu sisinya 
bertumbuh lebih cepat daripada yang 
lain. 

 Tepian yang compang-camping atau 
buram juga diakibatkan oleh 
pertumbuhan sel kanker yang tidak 
terkendali.

Tepian tanda lahir normal akan 
memiliki tepian yang terdefinisi, 
sehingga akan terlihat jelas mana 
warna kulit Anda dan mana warna kulit 
yang telah terpigmentasi akibat tahi 
lalat.

-C untuk Color (Warna)

Misalnya, tahi lalat berwarna merah 
muda di tengahnya, tetapi menggelap 
kemerahan di pinggirannya. 
Atau, 

-D untuk Diameter

Namun, jika Anda melihat adanya 
beragam corak warna dalam satu 
wilayah tahi lalat, tanda lahir Anda bisa 
bersifat kanker.

Selama warnanya tetap solid, sama 
rata di segala sisi, tahi lalat Anda 
termasuk normal dan tidak perlu 
dikhawatirkan. 

Ukuran tahi lalat yang normal akan 
tetap sama seiring berjalannya waktu. 
Bila tahi lalat Anda tumbuh membesar 
tiba-tiba atau lebih besar dari 6 
milimeter, maka hal ini bisa 
mengindikasikan masalah.

Melanoma berbentuk seperti bercak 
yang memiliki corak dengan lebih dari 
satu warna. 

Tanda lahir yang dicurigai sebagai 
gejala kanker kulit akan memiliki 
ketidakcocokan dalam ukuran dan 
bentuk.

Selain itu, dokter akan menanyakan bila 
ada gejala lain serta riwayat kesehatan 
Anda.

dokter akan mengamati kulit untuk untuk 
mencari tanda atau gejala kanker kulit 
melanoma lainnya. 

Jika tahi lalat sudah didiagnosis menjadi 
tahi lalat kanker atau melanoma, 
pengobatan yang perlu Anda jalani 

Prosedur pengambilan sampel atau 
biopsi sangat tergantung dengan kondisi 
kesehatan Anda. 
Biasanya, dokter akan menyarankan 
Anda untuk mengangkat keseluruhan dari 
tahi lalat yang terlihat mencurigakan dan 
mengindikasikan melanoma.

maka dokter akan merujuk Anda untuk 
menjalani biopsi. 

Jika dicurigai ada bagian kulit yang 
memiliki tanda kanker, 

Pemeriksaan ini melibatkan pembedahan 
untuk mengambil sampel jaringan kulit.

Pilihan pengobatan untuk tahi lalat 
kanker melanoma

Di luar pedoman ABCDE, perhatikan 
setiap perbedaan lain yang mungkin 
tampak pada tanda lahir Anda seperti 
kemerahan, sisik, berdarah, keluar 
nanah, pembengkakan di luar tepian tahi 
lalat, sensasi gatal, nyeri, atau sakit saat 
disentuh.
Pastikan kondisi Anda dengan periksa ke 
dokter
Bila dari hasil pemeriksaan yang Anda 
lakukan di rumah menunjukkan bahwa 
Anda memiliki salah satu atau beberapa 
tanda peringatan yang telah disebutkan, 
segera periksakan diri ke dokter untuk 
mendapatkan diagnosis yang tepat. 
Biasanya, dokter akan melakukan dua 
jenis pemeriksaan yang terdiri dari 
pemeriksaan fisik dan biopsi.
Pada pemeriksaan fisik, 

Penting pula untuk melakukan 
pemeriksaan kulit mandiri secara teratur 
untuk mengawasi tanda lahir yang 
mengalami pertumbuhan, 

Anda perlu waspada bila tahi lalat 
mengalami perubahan warna, 
ukuran, dan bentuk sehingga terlihat 
sangat berbeda dibandingkan dengan 
tahi lalat lainnya pada kulit.

perubahan warna, atau bentuk yang 
mencurigakan.
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Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
mengumumkan pihak bertanggung 
jawab dalam tragedi Kanjuruhan, 
Malang, Jawa Timur. 

Mulai dari permohonan pengamanan 
oleh panitia kepada polisi pada 
tanggal 12 September 2022. 

Sigit membeberkan kronologi 
terjadinya tragedi tersebut.

6 Orang Tersangka Tragedi AREMA

tergantung pada tingkat keparahan dari 
kondisi yang Anda miliki.

Akan tetapi, ada beberapa pengobatan 
yang mungkin perlu Anda jalani jika 
kondisi kanker kulit telah menyebar.
Berikut adalah beberapa pilihan 
pengobatan yang bisa Anda jalani untuk 
mengatasi kondisi ini:

Apabila masih tergolong ringan, 
prosedur biopsi sudah cukup membantu 
Anda mengatasi kondisi tersebut. 

Semakin awal Anda memeriksakan 
kondisi Anda, maka potensi keberhasilan 
pengobatan akan lebih tinggi.

Operasi pengangkatan tahi lalat

Dokter akan memberikan pengobatan 
kanker kulit yang tepat dengan kondisi 
Anda. 

Terapi target
Terapi radiasi
Kemoterapi

Imunoterapi

serta diminta menyukai dan berbagi 
materi daring lainnya.

BBC telah menemukan bahwa suporter 
fanatik dari berbagai negara telah 
diberikan penerbangan 

Dengan ribuan kursi kosong selama 
laga pembukaan Piala Dunia, 

Menjelang pertandingan pertama, 
ratusan suporter yang mengibarkan 
bendera negara-negara di dunia terlihat 
bersorak dan bernyanyi di jalan-jalan di 
Doha.Namun menanggapi klip yang 
diunggah di akun media sosial resmi 
Piala Dunia, beberapa orang 
mempertanyakan mengapa begitu 
banyak penggemar yang tampaknya 
berasal dari Timur Tengah atau Asia 
Selatan, walaupun mendukung banyak 
tim dari seluruh dunia."Apakah mereka 
dibayar untuk menjadi penggemar 
negara lain atau apa?" kata seseorang.

serta meningkatnya klaim fans "palsu" 
yang dibayar untuk memenuhi jalan-
jalan di Doha, 

Aaron mengklaim bahwa berbagai 
komentar seperti itu mencerminkan 
kesalahpahaman yang berlebihan 
tentang kawasan itu.
Dengan begitu banyak imigran yang 

Melaporkan dari Doha, BBC berbicara 
dengan salah seorang warga Qatar, 
Aaron Fernandes, yang keluarganya 
berasal dari India.

kehadiran kerumunan orang di Qatar 
sekali lagi menjadi sorotan.
Ketika menginvestigasi klaim 
penggemar palsu di Doha, 

dan akomodasi gratis asal mereka 
memberikan apresiasi positif tentang 
turnamen ini melalui media sosial, 

Benarkah Ada “Fans Palsu” di Qatar?
mengadopsi Qatar sebagai rumahnya, 
ujarnya,
bukan berlebihan bila banyak fans sepak 
bola di sana yang mendukung tim 
internasional berbeda.
"Ada banyak penggemar dari India yang 
menyukai permainan ini dan saya senang 
bahwa selama Piala Dunia FIFA ini 
terungkap betapa orang-orang India 
sangat mencintai sepak bola," kata Aaron.
Dia menjelaskan, kendati Asia Selatan 
terkenal dengan kecintaannya pada olah 
raga kriket, sebagian besar penggemar 
olahraga di kawasan ini juga menyukai 
sepak bola.
Dan karena negara-negara seperti India 
belum pernah bermain di Piala Dunia, 
tentu saja para penggemar itu acap kali 
memilih untuk mendukung negara lain 
serta bepergian ke luar negeri untuk 
menonton tim kesayangannya berlaga.

Penerbangan dan akomodasi hotel 
gratis.Terlepas dari jawaban Aaron yang 
ambigu, 

Ditanya apakah dia harus 
menandatangani perjanjian apa pun 
sebagai bagian dari The Fan Leader 
Scheme, Aaron menjawab dengan tidak 
terus terang:"Tentu saja ada tanggung 
jawab, tapi ini semua tentang olah raga. 

Aaron juga anggota dua klub suporter - 
The Fifa Fan Movement dan The Qatar 
Fan Leader Scheme. Grup-grup ini 
dibentuk dan dijalankan oleh FIFA dan 
panitia penyelenggara Piala Dunia 2022.

Mereka telah melakukan ini selama 
bertahun-tahun. Ini bukanlah masalah 
besar."Kekalahan Argentina dari Arab 
Saudi menjadi 'kejutan terbesar' sekaligus 
'guncangan' bagi Messi

BBC menemukan banyak anggota 
program Fan Leader telah diminta 
menandatangani kontrak sekaligus 
menerima insentif dari pihak 
penyelenggara turnamen.

Sebagai imbalannya, para penggemar 
diminta menandatangani kode etik di 
mana mereka sepakat "memasukkan 
konten S[upreme] C[ommittee] yang 
sesuai ke dalam unggahan Anda" 
dan menyukai serta membagikan 
kembali materi itu kepada pihak ketiga.

Sementara dalam perjanjian tersebut, 
fans diberitahu bahwa mereka tidak 
diharapkan menjadi 
corong bagi Qatar", mereka diberitahu 
agar tidak "meremehkan Komite 
Tertinggi Qatar" atau "Piala Dunia 
Qatar 2022."

Sejumlah dokumen yang dilihat BBC, 
serta kesaksian dari beberapa pejabat 
penyelenggara, menegaskan banyak 
suporter asing telah ditawari 
penerbangan gratis ke Qatar dan 
akomodasi sebagai bagian dari inisiatif, 

Dia mengatakan tawaran itu tidak 
hanya dibuat bagi penggemar timnas 

Pierre Cornez, staf humas asosiasi 
sepak bola Belgia, mengatakan fans 
juga diberikan "satu tiket gratis untuk 
pertandingan pertama dan upacara 
pembukaan."

Komite Tertinggi (SC) adalah badan 
penyelenggara di balik Piala Dunia 
FIFA Qatar 2022.

yang menurut penyelenggara, untuk 
"mengalami menjadi penggemar yang 
baik."

hak-hak LGBTQ+ dan kebebasan 
berbicara.Karena itulah, beberapa klub 
independen dan pendukung dari akar 
rumput meyakini bahwa skema Fan 
Leader Qatar hanyalah upaya 
meningkatkan citra turnamen tersebut.

"Ini bukan gerakan penggemar, ini 
penipuan fans," kata Martha. 

"Inisiatif seperti ini telah membantu SC 
memahami kebutuhan 

Negara itu dianggap tidak menghargai 
hak-hak para pekerja kasar, 

Keputusan menjadikan Qatar sebagai 
penyelenggara turnamen Piala Dunia 
telah berulang kali dikritik.

Dia juga mengatakan tidak semua fans 
mengambil bagian dalam skema 

Anggota dewan Fan Suporters Europe, 
Martha Gens, mengatakan dia belum 
pernah mendengar sistem seperti ini 
digunakan sebelumnya di turnamen 
besar mana pun. 

Belgia, tetapi untuk "semua negara yang 
bermain di Piala Dunia ini."

"Aneh, curang dan tidak bisa 
dibenarkan.”Namun, Komite Tertinggi 
(SC) membela skema tersebut, dengan 
mengatakan:

dan akhirnya menandatangani 
perjanjian.

dan kepedulian para fans dari 59 negara 
berbeda.
“Mereka tidak berkewajiban 
mengunggah atau membagikan konten. 
Semua fans yang mengunjungi 
Qatar, karena mereka adalah tamu 
kami, mereka melakukannya secara 
sukarela dan tidak dibayar."

Dokter Gigi Steve Shiu
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jawab dalam tragedi Kanjuruhan, 
Malang, Jawa Timur. 

Mulai dari permohonan pengamanan 
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Sigit membeberkan kronologi 
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Terapi target
Terapi radiasi
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Imunoterapi
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posisi Petronas digantikan perusahaan 
migas Thailand, PTT Exploration and 
Production.
Namun pada 2017, perusahaan migas 
asal Amerika Serikat ini mengembalikan 
ke pemerintah karena dianggap tak 
ekonomis. Konsorsium bubar, hanya 
menyisakan Pertamina. Kini, BUMN 
energi itu pun, disebut Direktur Jenderal 
Minyak 

Nasib Blok East Natuna di Pulau 
Natuna, Kepulauan Riau, terkatung-
katung. 

Mulanya ExxonMobil tertarik menggarap 
Blok East Natuna. Perusahaan migas 
asal Amerika Serikat ini mendapatkan 
hak kelola pada 1980. 

Pada 2008, proyek ini diserahkan 
pemerintah ke Pertamina. 
Dua tahun berikutnya, 

Sejak ditemukan pada 1973 atau 49 
tahun lalu, lapangan gas raksasa ini 
belum juga digarap.

Namun pada 2007, pemerintah 
menghentikan kontraknya karena tak 
ada perkembangan.

ExxonMobil ikut lagi dalam proyek ini 
disusul dengan perusahaan migas Total 
dari Prancis dan Petronas dari Malaysia. 
Namun pada 2012, 

Blok East Natuna merupakan proyek 
migas di lepas pantai (offshore). 
Posisinya terletak di perairan Natuna, 
sekitar 225 km ke arah timur laut dari 
Pulau Natuna.Sejak ditemukan hampir 
setengah abada lalu, cadangan gas 
Blok East Natuna mencapai 46 triliun 
kaki kubik (TCF). Cadangn ini 
merupakan yang terbesar di Indonesia, 

dan Gas Kementerian ESDM Tutuka 
Ariadji, akan melepasnya.
“Dulu kan ada penugasan ke Pertamina. 
(Sekarang) kita kembalikan dulu ke 
negara, kemudian kita akan lelang 
tender terbuka untuk D-Alpha. 
Kita akan coba bagi tiga East Natuna 
itu," ujar Tutuka di sela-sela acara 
International Convention Oil and Gas of 
Indonesia Upstream Oil and Gas (IOG) 
2022, Nusa Dua Bali, Kamis (24/11).

Blok East Natuna Akan Ditinggal Pertamina 

Di lokasi yang sama, Ketua Komisi VII 
DPR RI Sugeng Suparwoto berjanji RUU 
Migas akan selesai tahun depan demi 
memberikan kepastian hukum dan 
menarik minat investasi di industri hulu 
migas. Apalagi DPR sudah memiliki 
naskah akademik untuk mengubah UU 
20/2001 karena beberapa pasal dalam 
UU itu telah dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi.“Pada 2023 saya pastikan UU 
Migas tuntas. Undang-Undang Migas ini 

4 kali lipat Blok Masela.

“East Natuna ini sudah lebih dari 45 
tahun tidur. Kalau kita enggak cepat 
ambil saat ini, saya kira tinggalkan saja 
karena ke depan, 10-20 tahun lagi sudah 
masuk renewable energy (energi 
terbarukan). 

Sehingga pada awal tahun depan blok 
tersebut dapat dijadwalkan untuk masuk 
lelang. 

Kita bertaruh dengan itu. 

Kalau tidak cepat diputuskan, 
menurutnya, proyek ini akan semakin 
tidak ekonomis di tengah transisi energi 
yang gencar dilakukan pemerintah.

Namun, belum tergarapnya Blok East 
Natuna karena terkendala teknologi dan 
risiko kerusakan pipa. 
Sebab kadar karbon dioksida yang 
terkandung di dalam gas di blok ini 
mencapai 72 persen.
Tutuka menargetkan proses 
pengembalian Blok East Natuna dari 
Pertamina ke Pemerintah dapat selesai 
tahun ini. 

bakal menjadi inisiatif DPR untuk dapat 
mengakselerasi pembahasan muatan 
yang termaktub dalam peraturan payung 
hulu migas nasional,” ujar Sugeng.

Hal lain yang juga sangat mempengaruhi 
nasib Blok East Natuna adalah revisi 
Undang-Undang No 20 tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU 
Migas) yang kini masih menggantung di 
DPR. Selama 10 tahun, payung hukum 
industri migas Indonesia ini tak kunjung 
selesai direvisi.

Sangat kompleks, biaya tinggi. Di sinilah 
pentingnya UU Migas,” ujar dia.
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 DI PABRIK PLASTIK

TELAH MENIPU

Sudah ditutup, dan kami ingin memulai 
dengan baik," tambah Ronaldo. "Saya 
bisa membantu tim saya dan yang 

tetapi rekor dunia juga menjadi sesuatu 
yang membuat saya sangat bangga, " 
kata Ronaldo seperti dikutip AFP.

"Itu momen yang indah, Piala Dunia 
kelima saya, kami menang, dan kami 
mengawali dengan langkah bagus 
kami. 

Ronaldo, 37 tahun, mengungguli 
catatan yang diraih Pele, Uwe Seeler, 
dan Miroslav Klose,

Sementara, Ghana membuat dua gol 
balasan melalui Andre Ayew (73') dan 
Osman Bukari (89').

Cristiano Ronaldo mencetak rekor 
sebagai pemain yang selalu mencetak 
gol dalam lima Piala Dunia FIFA, 
setelah membuat gol dalam 
kemenangan Portugal atas Ghana 3-2 
di laga kualifikasi Grup H Piala Dunia 
2022 Qatar, Kamis, 24 November 2022. 

Pemain berjuluk CR7 itu mencetak gol 
tersebut hanya selang dua hari setelah 
resmi berpisah dengan Manchester 
United. 

Ronaldo mencetak gol pembuka untuk 
kemenangan Portugal atas Ghana 
pada menit ke-65 melalui tendangan 
penalti. Dua gol lainnya dicetak oleh 
Joao Felix (78') dan Rafael Leao (80'). 

Dia menegaskan perpisahannya 
dengan Manchester United sama sekali 
tak berpengaruh terhadap 
konsentrasinya membela Portugal di 
Piala Dunia Qatar. "Itu langkah penting,  
ini pekan yang menuntaskan bab ini. 

"Cristiano Ronaldo menjadi orang 
pertama yang mencetak gol di lima 
Piala Dunia FIFA," tulis FIFA di akun 
Instagram mereka.

 yang semuanya selalu mencetak gol 
dalam empat Piala Dunia. 

Ini kemenangan yang amat penting, 
kami tahu pertandingan pertama sangat 
penting,

Di laga pertama Portugal di Piala Dunia 
2022, dia dinobatkan sebagai man of 
the match. 

Piala Dunia Jerman 2006 (penampilan 6, 
gol 1)
Edisi ini menjadi momen pertama bagi 
Ronaldo merasakan tampil di Piala Dunia. 
Ketika itu, usianya 21 tahun dan telah 
bergabung dengan Manchester United. 
Kala itu, Ronaldo muncul sebagai bintang 
baru setelah mencetak gol ketika Portugal 
mengalahkan Iran 2-0 di babak penyisihan 
grup, tepatnya 17 Juli 2006. 

Ronaldo menjalani debutnya di Piala 
Dunia FIFA pada 2006, 

lainnya tidak masalah."

Berikut catatan penampilannya di lima 
penampilannya. 

Di Piala Dunia Jerman ini, Ronaldo 
memberikan penampilan yang menarik 
dan memberikan dampak terhadap 
Portugal yang saat itu berhasil mencapai 
babak empat besar. 

Hingga saat ini, dia telah mencatat 18 
penampilan di Piala Dunia, dengan 
mengemas tujuh gol. 

Portugal lolos ke babak empat besar 
setelah menyingkirkan Inggris lewat adu 
penalti 3-1. 
Salah satu gol penalti itu dicetak Ronaldo. 

Berikutnya, dia selalu tampil di ajang 
tersebut berturut-turut, 2010, 2014, 2018, 
dan 2022 yang saat ini sedang 
berlangsung di Qatar.

Usai laga, dia mendedikasikan gol penalti 
kemenangan itu untuk ayahnya, Dinis 
Aveiro, yang meninggal kurang dari 
setahun sebelum laga berlangsung. 
"Kami di sana... ini untukmu!" ucap 
Ronaldo yang bergegas menjauh setelah 
bola sepakannya membentur jaring, 
sambil menunjuk ke langit.

Ketika itu, dia mencetak gol setelah 
mendapatkan assist dari Luis Figo.

ketika itu turnamen bergengsi ini digelar di 
Jerman. 

Perjalanan Ronaldo menuju rekor baru 
Piala Dunia FIFA

“Dia selalu menatapku dan keluar 
untukku. Dia mengirimiku pesan dalam 
mimpiku."

"Ketika saya memenangkan sesuatu, saya 
selalu memikirkan ayah saya," katanya 
sejak saat itu. 

Piala Dunia Rusia 2018 (penampilan 4, 
gol 4)

Dia menyumbang satu gol ketika 
Portugal mengalahkan Korea Utara 7-0 
di babak penyisihan grup. 
Namun, perjalanan tim asal negaranya 
di edisi ini hanya sampai babak 16 
besar, setelah dikalahkan Spanyol 1-0.

Setelah gagal mencetak gol atau 
membuat dampak yang signifikan 
dalam kekalahan 4-0 atas Jerman dan 
hasil imbang 2-2 melawan Amerika 
Serikat, yang membuat timnya 
tersingkir. Ronaldo yang kala itu 
memperkuat Real Madrid, akhirnya 
mencetak gol ketika mengalahkan 
Ghana 2-1 di laga terakhir penyisihan 
grup.

Ini adalah Piala Dunia paling 
mengecewakan bagi Ronaldo karena 
Portugal tersingkir di fase grup. 
Kondisinya yang saat itu mengalami 
cedera lutut mengganggu 
penampilannya. 

Piala Dunia Afrika 2010 (penampilan 4, 
gol 1)

Dia mencetak hat-trick di laga pembuka 

Pada usia 33 tahun, Ronaldo 
menikmati Piala Dunia terbaiknya 
sejauh itu. 

Ronaldo memasuki pertandingan Piala 
Dunia Afrika Selatan ini setelah tidak 
mencetak gol dalam pertandingan 
kompetitif untuk Portugal selama lebih 
dari dua tahun. 

Piala Dunia Brasil 2014 (penampilan 3, 
gol 1)

Tetapi, perjalanan Portugal di Piala Dunia 
Rusia 2018 hanya sampai di babak 16 
besar. 
Mereka gagal ke semifinal setelah kalah 
2-1 dari Uruguay.

Di babak kedua, Diego Costa mencetak 
gol keduanya pada menit ke-55 dan 
Nacho Fernandez membuat gol 
berikutnya selang tiga menit yang 
membuat Spanyol berbalik unggul. 

yang spektakuler ketika bermain 
melawan Spanyol. 

Skor akhir pun imbang 3-3.

Laga itu berlangsung sengit. Ronaldo 
mencetak gol pertama di pertandingan itu 
saat memasuki menit keempat. 

Piala Dunia Qatar 2022 
Cristiano Ronaldo memimpin rekan-
rekannya tampil di Piala Dunia 2022 
Qatar. 
Setelah mencetak satu gol di laga 
pembuka dalam kemenangan 3-2 atas 
Ghana, dua laga berikutnya di babak 
penyisihan grup, Timnas Portugal akan 
menghadapi Uruguay, Selasa pekan 
depan dinihari WIB, dan Korea Selatan 
tiga hari kemudian. 

Gol keduanya pada menit 44 membuat 
Portugal kembali unggul setelah Spanyol 
membuat gol penyeimbang melalui Diego 
Costa. 

Ronaldo mencetak gol ketiganya di laga 
itu pada menit ke-88 yang menggagalkan 
kemenangan Spanyol. 

Berikutnya, Ronaldo mencetak gol 
penentu kemenangan atas Maroko 1-0 di 
laga kedua babak penyisihan grup. 

Ronaldo Cetak Rekor Di Piala Dunia 2022

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057
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 DI PABRIK PLASTIK

TELAH MENIPU

Sudah ditutup, dan kami ingin memulai 
dengan baik," tambah Ronaldo. "Saya 
bisa membantu tim saya dan yang 

tetapi rekor dunia juga menjadi sesuatu 
yang membuat saya sangat bangga, " 
kata Ronaldo seperti dikutip AFP.

"Itu momen yang indah, Piala Dunia 
kelima saya, kami menang, dan kami 
mengawali dengan langkah bagus 
kami. 

Ronaldo, 37 tahun, mengungguli 
catatan yang diraih Pele, Uwe Seeler, 
dan Miroslav Klose,

Sementara, Ghana membuat dua gol 
balasan melalui Andre Ayew (73') dan 
Osman Bukari (89').

Cristiano Ronaldo mencetak rekor 
sebagai pemain yang selalu mencetak 
gol dalam lima Piala Dunia FIFA, 
setelah membuat gol dalam 
kemenangan Portugal atas Ghana 3-2 
di laga kualifikasi Grup H Piala Dunia 
2022 Qatar, Kamis, 24 November 2022. 

Pemain berjuluk CR7 itu mencetak gol 
tersebut hanya selang dua hari setelah 
resmi berpisah dengan Manchester 
United. 

Ronaldo mencetak gol pembuka untuk 
kemenangan Portugal atas Ghana 
pada menit ke-65 melalui tendangan 
penalti. Dua gol lainnya dicetak oleh 
Joao Felix (78') dan Rafael Leao (80'). 

Dia menegaskan perpisahannya 
dengan Manchester United sama sekali 
tak berpengaruh terhadap 
konsentrasinya membela Portugal di 
Piala Dunia Qatar. "Itu langkah penting,  
ini pekan yang menuntaskan bab ini. 

"Cristiano Ronaldo menjadi orang 
pertama yang mencetak gol di lima 
Piala Dunia FIFA," tulis FIFA di akun 
Instagram mereka.

 yang semuanya selalu mencetak gol 
dalam empat Piala Dunia. 

Ini kemenangan yang amat penting, 
kami tahu pertandingan pertama sangat 
penting,

Di laga pertama Portugal di Piala Dunia 
2022, dia dinobatkan sebagai man of 
the match. 

Piala Dunia Jerman 2006 (penampilan 6, 
gol 1)
Edisi ini menjadi momen pertama bagi 
Ronaldo merasakan tampil di Piala Dunia. 
Ketika itu, usianya 21 tahun dan telah 
bergabung dengan Manchester United. 
Kala itu, Ronaldo muncul sebagai bintang 
baru setelah mencetak gol ketika Portugal 
mengalahkan Iran 2-0 di babak penyisihan 
grup, tepatnya 17 Juli 2006. 

Ronaldo menjalani debutnya di Piala 
Dunia FIFA pada 2006, 

lainnya tidak masalah."

Berikut catatan penampilannya di lima 
penampilannya. 

Di Piala Dunia Jerman ini, Ronaldo 
memberikan penampilan yang menarik 
dan memberikan dampak terhadap 
Portugal yang saat itu berhasil mencapai 
babak empat besar. 

Hingga saat ini, dia telah mencatat 18 
penampilan di Piala Dunia, dengan 
mengemas tujuh gol. 

Portugal lolos ke babak empat besar 
setelah menyingkirkan Inggris lewat adu 
penalti 3-1. 
Salah satu gol penalti itu dicetak Ronaldo. 

Berikutnya, dia selalu tampil di ajang 
tersebut berturut-turut, 2010, 2014, 2018, 
dan 2022 yang saat ini sedang 
berlangsung di Qatar.

Usai laga, dia mendedikasikan gol penalti 
kemenangan itu untuk ayahnya, Dinis 
Aveiro, yang meninggal kurang dari 
setahun sebelum laga berlangsung. 
"Kami di sana... ini untukmu!" ucap 
Ronaldo yang bergegas menjauh setelah 
bola sepakannya membentur jaring, 
sambil menunjuk ke langit.

Ketika itu, dia mencetak gol setelah 
mendapatkan assist dari Luis Figo.

ketika itu turnamen bergengsi ini digelar di 
Jerman. 

Perjalanan Ronaldo menuju rekor baru 
Piala Dunia FIFA

“Dia selalu menatapku dan keluar 
untukku. Dia mengirimiku pesan dalam 
mimpiku."

"Ketika saya memenangkan sesuatu, saya 
selalu memikirkan ayah saya," katanya 
sejak saat itu. 

Piala Dunia Rusia 2018 (penampilan 4, 
gol 4)

Dia menyumbang satu gol ketika 
Portugal mengalahkan Korea Utara 7-0 
di babak penyisihan grup. 
Namun, perjalanan tim asal negaranya 
di edisi ini hanya sampai babak 16 
besar, setelah dikalahkan Spanyol 1-0.

Setelah gagal mencetak gol atau 
membuat dampak yang signifikan 
dalam kekalahan 4-0 atas Jerman dan 
hasil imbang 2-2 melawan Amerika 
Serikat, yang membuat timnya 
tersingkir. Ronaldo yang kala itu 
memperkuat Real Madrid, akhirnya 
mencetak gol ketika mengalahkan 
Ghana 2-1 di laga terakhir penyisihan 
grup.

Ini adalah Piala Dunia paling 
mengecewakan bagi Ronaldo karena 
Portugal tersingkir di fase grup. 
Kondisinya yang saat itu mengalami 
cedera lutut mengganggu 
penampilannya. 

Piala Dunia Afrika 2010 (penampilan 4, 
gol 1)

Dia mencetak hat-trick di laga pembuka 

Pada usia 33 tahun, Ronaldo 
menikmati Piala Dunia terbaiknya 
sejauh itu. 

Ronaldo memasuki pertandingan Piala 
Dunia Afrika Selatan ini setelah tidak 
mencetak gol dalam pertandingan 
kompetitif untuk Portugal selama lebih 
dari dua tahun. 

Piala Dunia Brasil 2014 (penampilan 3, 
gol 1)

Tetapi, perjalanan Portugal di Piala Dunia 
Rusia 2018 hanya sampai di babak 16 
besar. 
Mereka gagal ke semifinal setelah kalah 
2-1 dari Uruguay.

Di babak kedua, Diego Costa mencetak 
gol keduanya pada menit ke-55 dan 
Nacho Fernandez membuat gol 
berikutnya selang tiga menit yang 
membuat Spanyol berbalik unggul. 

yang spektakuler ketika bermain 
melawan Spanyol. 

Skor akhir pun imbang 3-3.

Laga itu berlangsung sengit. Ronaldo 
mencetak gol pertama di pertandingan itu 
saat memasuki menit keempat. 

Piala Dunia Qatar 2022 
Cristiano Ronaldo memimpin rekan-
rekannya tampil di Piala Dunia 2022 
Qatar. 
Setelah mencetak satu gol di laga 
pembuka dalam kemenangan 3-2 atas 
Ghana, dua laga berikutnya di babak 
penyisihan grup, Timnas Portugal akan 
menghadapi Uruguay, Selasa pekan 
depan dinihari WIB, dan Korea Selatan 
tiga hari kemudian. 

Gol keduanya pada menit 44 membuat 
Portugal kembali unggul setelah Spanyol 
membuat gol penyeimbang melalui Diego 
Costa. 

Ronaldo mencetak gol ketiganya di laga 
itu pada menit ke-88 yang menggagalkan 
kemenangan Spanyol. 

Berikutnya, Ronaldo mencetak gol 
penentu kemenangan atas Maroko 1-0 di 
laga kedua babak penyisihan grup. 

Ronaldo Cetak Rekor Di Piala Dunia 2022
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Penerimaan Pajak Indonesia Hampir Capai Target

Pertumbuhan ekonomi sudah mulai 

Sedangkan PPN & PPnBM sudah 89,2 
persen atau Rp 569,7 triliun dan 
diprediksi akan mencapai target di akhir 
2022.

"Penerimaan pajak Rp 1.448,2 triliun, 
atau dalam hal ini 97,5 persen dari 
target yang ada di Perpres 98/2022. 
Naiknya luar biasa, tumbuh 51,8 
persen," kata Sri Mulyani dalam 
konferensi pers APBN Kita November 
2022, Kamis (24/11).
Sri Mulyani merinci, penerimaan PPh 
Non Migas sudah melewati target yang 
menembus 104,7 persen atau Rp 784,4 
triliun. 

Menkeu melanjutkan, kinerja 
penerimaan pajak menggambarkan 
kondisi perekonomian dengan pulihnya 
aktivitas. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
melaporkan penerimaan pajak periode 
Januari-Oktober 2022 sudah mencapai 
Rp 1.448,2 triliun, atau tumbuh 51,8 
persen. 
Realisasi tersebut sudah hampir 
mencapai target penerimaan pajak 
tahun ini yang dipatok Rp 1.485 triliun.

"PBB & Pajak lainnya di 80,6 persen 
atau Rp 26 triliun. PPh Migas di Rp 67,9 
persen, atau sudah melewati target," 
ujarnya.

"Bea masuk tumbuh 32,12 persen. Cukai 
tumbuh 19,45 persen, terutama dominasi 
penerimaan cukai hasil tembakau dan 
bea keluar tumbuh 44,85 persen," tutur 
Sri.

merata di sektor daerah memberikan 
sumbangan penerimaan pajak.

Sri Mulyani mengungkapkan, penerimaan 
bea masuk hampir dua kali lipat, yang 
menggambarkan kegiatan ekonomi yang 
membayar bea masuk. 
Pertumbuhan dari sektor perdagangan 
berasal dari bea masuk atas gas dan 
kendaraan, 
sektor industri pengolahan, dan impor 
barang prapabrikasi dan gula.
"Penerimaan cukai hasil tembakau 
mencapai Rp 171,33 triliun sampai 
Oktober 2022, atau tumbuh 19,15 
persen," katanya.

perekonomian akan terkontraksi kalau 
penerimaan pajak terlalu besar daripada 
pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan 
dan cukai mencapai Rp 256,35 triliun, 
atau tumbuh 24,58 persen yoy. Realisasi 
ini menyerap 85,73 persen dari target 
Perpres 98.

"Untuk tahun depan, kami harus adjust 
level of growth penerimaan pajak, karena 
tidak mungkin tinggi terus. 
Kalau tidak, 

"Perusahaan mengharapkan adanya 
pengurangan jumlah karyawan global 
berkisar 4.000 hingga 6.000 karyawan," 
sebut manajemen perusahaan, dikutip 
pada pada Kamis (24/11/2022).

PHK akan diumumkan oleh 

Perusahaan pembuat komponen dan 
alat elektronik terkemuka, HP Inc. 
mengumumkan rencana PHK massal 
ribuan karyawan yang dilakukan 
selama tiga tahun ke depan.

CNN melaporkan, keputusan ini diambil 
terkait dengan perkembangan ekonomi 
global yang semakin sulit diantisipasi. 
Rencananya, 

HP Rencanakan PHK Massal

bisnis yang menyusut hingga anjloknya 
penjualan disebut-sebut sebagai salah 
satu faktor PHK massal tersebut, 

Sehingga, PHK tersebut diperkirakan 
memangkas sekitar 7,8 persen hingga 

perusahaan saat laporan kinerja kuartal. 
Tekanan ekonomi, 

Tahun ini, penjualan HP turun 11 persen 
dibanding tahun lalu.
"Langkah ini  [PHK massal] diharapkan 
berakhir pada akhir tahun buku 2025," 
imbuh keterangan resmi.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari 
Fortune, HP setidaknya memiliki 51.000 
karyawan secara global. 

11,7 persen total karyawan atau 
sekitar 5.600 karyawan.

Sekaligus menegaskan komitmen 

Disampaikan oleh Presiden sekaligus 
CEO HP Enrique Lores, 
keputusan ini dilakukan demi 
menjalankan strategi perusahaan di 
masa depan. 

Sebelum Hp, 
sejumlah perusahaan raksasa dunia juga 
melakukan PHK massal mulai dari 

pelayanan usaha dan efisiensi.
“Melakukan investasi sebagai 
pertumbuhan perusahaan guna 
menempatkan ketepatan bisnis 
perusahaan pada masa depan," ujar dia.

"Katanya nyala lagi, cuma baru 
ketahuan asapnya doang belum 
ketemu titik apinya," kata Petugas Call 
Center Sudin Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta 
Selatan, Suparno, saat dikonfirmasi 
saat itu.
Belakangan informasi itu dibantah 
Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) 
Polri Kombes Yudhi Sulistianto Wahid. 
Dia mengkalim bahwa,
 tidak ada kebakaran di lokasi. 
Dia menyebut, hanya ada korsleting 
baterai yang menimbulkan asap.

Petugas Damkar Jakarta Selatan 
mendapat laporan terkait kebakaran di 
salah satu ruangan di bagian 
Baintelkam Polri, Jalan Trunojoyo, 
Jakarta Selatan, Kamis (24/11) malam. 
Sebanyak 15 unit damkar dikerahkan 
ke lokasi.

Berikut Kronologi Kebakaran di 
Ruangan Baintelkam Polri:

Petugas Damkar Jakarta Selatan 
menerima informasi terkait kebakaran 
di salah satu ruangan di gedung 
Baintelkam Polri. 

 Sehingga menimbulkan korslet bukan 
kebakaran, terhadap baterai UPS milik 
Baintelkam," kata Yudhi kepada 
wartawan, Kamis (25/11) malam.

"Iya sudah 15 unit. Personel kita 65 
orang," jelas Petugas Call Center 
Sudin Penanggulangan Kebakaran 

bahwa pada sekitar jam 20.00 WIB jadi 
ada terjadi korsleting tukang baterai 
yang ada di Baintelkam lagi mau 
dibongkar.

"Perlu dijelaskan biar beritanya gak 
(salah), 

Kamis (24/11) Pukul 22.15 WIB

Mereka mengirimkan 15 unit damkar.

"Cuma baru ketahuan asapnya doang 
belum ketemu titik apinya," kata 
Petugas Call Center Sudin 
Penanggulangan Kebakaran 

Pukul 23.50 WIB

Menurut Yudhi, asap di ruangan 
Baintelkam mulai diketahui sekitar pukul 
20.00 WIB.

"Perlu dijelaskan biar beritanya gak 
(salah), bahwa pada sekitar jam 20.00 
WIB jadi ada terjadi korsleting 

Namun, saat itu belum belum terlalu 
besar.

Sehingga menimbulkan korslet bukan 
kebakaran, terhadap baterai UPS milik 
Baintelkam," kata Yudhi kepada 
wartawan, Kamis (25/11) malam.

Petugas damkar tiba di lokasi untuk 
melakukan penyisiran. 

Jumat (25/11) Pukul 00.24 WIB

Menurut petugas, pihaknya tidak 
menemukan titik api di lokasi. Hanya 
ada asap di lokasi.

Dari informasi yang dihimpun kumparan, 
petugas damkar berhasil mengeluarkan 
baterai UPS yang diduga jadi penyebab 
banyaknya asap di ruangan Baintelkam 
tersebut.

dan Penyelamatan Jakarta Selatan, 
Suparno.

dan Penyelamatan Jakarta Selatan, 
Suparno, 

Dia mengeklaim, t

Pukul 22.20 WIB

tukang baterai yang ada di Baintelkam 
lagi mau dibongkar. 

idak ada kebakaran.

saat dikonfirmasi saat itu.

Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) 
Polri Kombes Yudhi Sulistianto Wahid 
angkat suara terkait informasi 
kebakaran di gedung Baintelkam Polri.

Kantor Baintelkam Terbakar
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Gojek Keliling
Menerima jasa untuk beli makanan, 
barang keperluan sehari - hari  
atau pengambilan obat
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Hub : 464 - 568 - 7123

Gojek Keliling
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atau pengambilan obat
di Health Center atau apotik.
Hub : 464 - 568 - 7123

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

Terima Catering 
Vegetarian

Text: 215-271-3057

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Penerimaan Pajak Indonesia Hampir Capai Target

Pertumbuhan ekonomi sudah mulai 

Sedangkan PPN & PPnBM sudah 89,2 
persen atau Rp 569,7 triliun dan 
diprediksi akan mencapai target di akhir 
2022.

"Penerimaan pajak Rp 1.448,2 triliun, 
atau dalam hal ini 97,5 persen dari 
target yang ada di Perpres 98/2022. 
Naiknya luar biasa, tumbuh 51,8 
persen," kata Sri Mulyani dalam 
konferensi pers APBN Kita November 
2022, Kamis (24/11).
Sri Mulyani merinci, penerimaan PPh 
Non Migas sudah melewati target yang 
menembus 104,7 persen atau Rp 784,4 
triliun. 

Menkeu melanjutkan, kinerja 
penerimaan pajak menggambarkan 
kondisi perekonomian dengan pulihnya 
aktivitas. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
melaporkan penerimaan pajak periode 
Januari-Oktober 2022 sudah mencapai 
Rp 1.448,2 triliun, atau tumbuh 51,8 
persen. 
Realisasi tersebut sudah hampir 
mencapai target penerimaan pajak 
tahun ini yang dipatok Rp 1.485 triliun.

"PBB & Pajak lainnya di 80,6 persen 
atau Rp 26 triliun. PPh Migas di Rp 67,9 
persen, atau sudah melewati target," 
ujarnya.

"Bea masuk tumbuh 32,12 persen. Cukai 
tumbuh 19,45 persen, terutama dominasi 
penerimaan cukai hasil tembakau dan 
bea keluar tumbuh 44,85 persen," tutur 
Sri.

merata di sektor daerah memberikan 
sumbangan penerimaan pajak.

Sri Mulyani mengungkapkan, penerimaan 
bea masuk hampir dua kali lipat, yang 
menggambarkan kegiatan ekonomi yang 
membayar bea masuk. 
Pertumbuhan dari sektor perdagangan 
berasal dari bea masuk atas gas dan 
kendaraan, 
sektor industri pengolahan, dan impor 
barang prapabrikasi dan gula.
"Penerimaan cukai hasil tembakau 
mencapai Rp 171,33 triliun sampai 
Oktober 2022, atau tumbuh 19,15 
persen," katanya.

perekonomian akan terkontraksi kalau 
penerimaan pajak terlalu besar daripada 
pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan 
dan cukai mencapai Rp 256,35 triliun, 
atau tumbuh 24,58 persen yoy. Realisasi 
ini menyerap 85,73 persen dari target 
Perpres 98.

"Untuk tahun depan, kami harus adjust 
level of growth penerimaan pajak, karena 
tidak mungkin tinggi terus. 
Kalau tidak, 

"Perusahaan mengharapkan adanya 
pengurangan jumlah karyawan global 
berkisar 4.000 hingga 6.000 karyawan," 
sebut manajemen perusahaan, dikutip 
pada pada Kamis (24/11/2022).

PHK akan diumumkan oleh 

Perusahaan pembuat komponen dan 
alat elektronik terkemuka, HP Inc. 
mengumumkan rencana PHK massal 
ribuan karyawan yang dilakukan 
selama tiga tahun ke depan.

CNN melaporkan, keputusan ini diambil 
terkait dengan perkembangan ekonomi 
global yang semakin sulit diantisipasi. 
Rencananya, 

HP Rencanakan PHK Massal

bisnis yang menyusut hingga anjloknya 
penjualan disebut-sebut sebagai salah 
satu faktor PHK massal tersebut, 

Sehingga, PHK tersebut diperkirakan 
memangkas sekitar 7,8 persen hingga 

perusahaan saat laporan kinerja kuartal. 
Tekanan ekonomi, 

Tahun ini, penjualan HP turun 11 persen 
dibanding tahun lalu.
"Langkah ini  [PHK massal] diharapkan 
berakhir pada akhir tahun buku 2025," 
imbuh keterangan resmi.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari 
Fortune, HP setidaknya memiliki 51.000 
karyawan secara global. 

11,7 persen total karyawan atau 
sekitar 5.600 karyawan.

Sekaligus menegaskan komitmen 

Disampaikan oleh Presiden sekaligus 
CEO HP Enrique Lores, 
keputusan ini dilakukan demi 
menjalankan strategi perusahaan di 
masa depan. 

Sebelum Hp, 
sejumlah perusahaan raksasa dunia juga 
melakukan PHK massal mulai dari 

pelayanan usaha dan efisiensi.
“Melakukan investasi sebagai 
pertumbuhan perusahaan guna 
menempatkan ketepatan bisnis 
perusahaan pada masa depan," ujar dia.

"Katanya nyala lagi, cuma baru 
ketahuan asapnya doang belum 
ketemu titik apinya," kata Petugas Call 
Center Sudin Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta 
Selatan, Suparno, saat dikonfirmasi 
saat itu.
Belakangan informasi itu dibantah 
Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) 
Polri Kombes Yudhi Sulistianto Wahid. 
Dia mengkalim bahwa,
 tidak ada kebakaran di lokasi. 
Dia menyebut, hanya ada korsleting 
baterai yang menimbulkan asap.

Petugas Damkar Jakarta Selatan 
mendapat laporan terkait kebakaran di 
salah satu ruangan di bagian 
Baintelkam Polri, Jalan Trunojoyo, 
Jakarta Selatan, Kamis (24/11) malam. 
Sebanyak 15 unit damkar dikerahkan 
ke lokasi.

Berikut Kronologi Kebakaran di 
Ruangan Baintelkam Polri:

Petugas Damkar Jakarta Selatan 
menerima informasi terkait kebakaran 
di salah satu ruangan di gedung 
Baintelkam Polri. 

 Sehingga menimbulkan korslet bukan 
kebakaran, terhadap baterai UPS milik 
Baintelkam," kata Yudhi kepada 
wartawan, Kamis (25/11) malam.

"Iya sudah 15 unit. Personel kita 65 
orang," jelas Petugas Call Center 
Sudin Penanggulangan Kebakaran 

bahwa pada sekitar jam 20.00 WIB jadi 
ada terjadi korsleting tukang baterai 
yang ada di Baintelkam lagi mau 
dibongkar.

"Perlu dijelaskan biar beritanya gak 
(salah), 

Kamis (24/11) Pukul 22.15 WIB

Mereka mengirimkan 15 unit damkar.

"Cuma baru ketahuan asapnya doang 
belum ketemu titik apinya," kata 
Petugas Call Center Sudin 
Penanggulangan Kebakaran 

Pukul 23.50 WIB

Menurut Yudhi, asap di ruangan 
Baintelkam mulai diketahui sekitar pukul 
20.00 WIB.

"Perlu dijelaskan biar beritanya gak 
(salah), bahwa pada sekitar jam 20.00 
WIB jadi ada terjadi korsleting 

Namun, saat itu belum belum terlalu 
besar.

Sehingga menimbulkan korslet bukan 
kebakaran, terhadap baterai UPS milik 
Baintelkam," kata Yudhi kepada 
wartawan, Kamis (25/11) malam.

Petugas damkar tiba di lokasi untuk 
melakukan penyisiran. 

Jumat (25/11) Pukul 00.24 WIB

Menurut petugas, pihaknya tidak 
menemukan titik api di lokasi. Hanya 
ada asap di lokasi.

Dari informasi yang dihimpun kumparan, 
petugas damkar berhasil mengeluarkan 
baterai UPS yang diduga jadi penyebab 
banyaknya asap di ruangan Baintelkam 
tersebut.

dan Penyelamatan Jakarta Selatan, 
Suparno.

dan Penyelamatan Jakarta Selatan, 
Suparno, 

Dia mengeklaim, t

Pukul 22.20 WIB

tukang baterai yang ada di Baintelkam 
lagi mau dibongkar. 

idak ada kebakaran.

saat dikonfirmasi saat itu.

Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) 
Polri Kombes Yudhi Sulistianto Wahid 
angkat suara terkait informasi 
kebakaran di gedung Baintelkam Polri.

Kantor Baintelkam Terbakar
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“Pada saat yang sama, mereka secara 
terbuka mentoleransi antisemitisme, 

Seorang pemimpin Partai Republik di 
DPR Amerika Serikat, 
Kevin Mc McCarthy mengancam akan 
mencopot kursi Ilhan Omar di Komite 
Urusan Luar Negeri DPR Amerika 
Serikat. 
Ancaman tersebut dilakukan atas 
kritiknya terhadap Israel, 

Ilhan Omar merupakan Muslimah 
pertama yang mengenakan hijab di 
DPR, mengkategorikan langkah Kevin 
McCarthy sebagai bagian dari "arus 
kebencian" 

“Sejak saya terpilih, Partai Republik 
telah membuat misi mereka untuk 
menggunakan rasa takut, xenofobia, 
Islamofobia, 
dan rasisme untuk menargetkan saya 
dan melalui iklan kampanye jutaan 
dolar," kata Omar dalam sebuah 
pernyataan dilansir dari New Arab, 
Kamis (24/11/2022). 

saat Omar berbicara pada pertemuan 
tahunan Koalisi Yahudi Republik. 

yang terus dialaminya sepanjang karier 
politiknya. McCarthy, salah satu pesaing 
teratas untuk ketua mayoritas DPR. 

kebencian anti-Muslim, 
dan rasisme di partai mereka sendiri. 
Upaya McCarthy untuk berulang kali 
menargetkan saya tidak melakukan apa 
pun untuk mengatasi masalah yang 
dihadapi konstituen kami," tambah 
anggota Kongres dari Partai Demokrat 
itu. 

Omar juga mengatakan dia "kecewa" 
dengan kebijakan pemerintahan Biden 
tentang Israel dan wilayah Palestina. 

Dalam sebuah wawancara dengan 
jaringan saudara Alaraby TV  The New 
Arab tahun lalu, 

Omar juga menyatakan bahwa 
"kebencian" yang dia terima dari Partai 
Republik telah menyebabkan ratusan 
ancaman pembunuhan dan plot yang 
kredibel terhadap dia dan keluarganya. 
Demokrat dikenal karena berbicara 
menentang pelanggaran Israel terhadap 
rakyat Palestina dan mengecam 
dukungan Amerika Serikat untuk negara 
itu. 

Awal bulan ini, Omar terpilih kembali 
dalam pemilihan paruh waktu Amerika 
Serikat untuk menjabat sebagai 
perwakilan Demokrat untuk distrik 
kongres ke-5 negara bagian Minnesota.

Republik Ancam Copot Ilhan Omar

ada risiko perang yang dapat 
berlangsung selama beberapa dekade," 
kata Cavusoglu dalam konferensi 
tentang kebijakan luar negeri 
kemanusiaan dan kemanusiaan Türkiye 

 Perang Rusia-Ukraina akan berakhir di 
meja perundingan,
 bukan di medan perang, kata Menteri 
Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu 
pada Rabu (23/11/2022), 

Kami tidak berpikir ini akan berakhir 
dengan perolehan militer di lapangan. 
Meski begitu, 

menyoroti upaya negara itu untuk 
menengahi penyelesaian konflik.
"Dengan satu atau lain cara, perang ini 
akan berakhir di atas meja. 

Meja Perundingan Solusi Perang Ukraina

“Menjadi negara NATO bukan berarti kita 

di ibu kota Ankara.

Cavusoglu mengatakan, 
"Sebenarnya, ketika kami berkumpul 
bersama di Istanbul, pihak-pihak sudah 
sangat dekat dengan gencatan senjata."

Pada pembicaraan damai dua hari yang 
terpisah antara delegasi Rusia dan 
Ukraina yang diadakan di Istanbul pada 
bulan Maret nanti, 

Rusia-Ukraina, dia mengatakan Presiden 
Recep Tayyip Erdogan adalah satu-
satunya pemimpin di NATO yang dapat 
bertemu secara setara dengan rekan-
rekannya dari Rusia dan Ukraina.

Menekankan pentingnya kebijakan 
keseimbangan Turki dalam perang 

tidak bisa bertemu dengan Rusia atau 
negara lain. 
Keseimbangan ini perlu dijaga dengan 
baik.”
Turki adalah pelopor dalam masalah 
mediasi dalam organisasi seperti 
PBB, Organisasi untuk Keamanan dan 
Kerjasama di Eropa (OSCE), 
dan Organisasi Kerjasama Islam, 
tambah dia.
Pertukaran tahanan antara Rusia dan 
Ukraina juga diamankan atas prakarsa 
Presiden Erdogan, katanya, 
menambahkan bahwa Ankara juga 
memainkan peran memfasilitasi dalam 
pembicaraan 
tentang masalah pembangkit listrik 
tenaga nuklir Zaporizhzhia.

Cavusoglu mengatakan perdagangan 
negara itu dengan Afrika telah meroket 
dari 4,5 miliar dolar AS menjadi 35,4 
miliar dolar AS, ditetapkan mencapai 45 
miliar dolar AS tahun ini.

dan otoritas Siprus Yunani terhadap 
pengakuan Republik Turki Siprus Utara 
(TRNC) sebagai anggota pengamat 
Organisasi Negara-negara Turki.

tetapi mereka melihat bahwa dunia Turki 
tidak lagi tunduk pada ancaman dan 
tekanan seperti itu."

Dia mengkritik reaksi dari Uni Eropa, 
AS, Yunani, 

Selain memuji inisiatif Turki di Afrika dan 
Amerika Latin, 

"Mereka mengancam negara-negara 
Turki dan menekan mereka, 

Bahkan dia salah satu pelopor nomor 
punggung bintang, nomor 7.

David Beckham dikabarkan akan 
membeli mantan klubnya Manchester 
United yang kabarnya akan dijual oleh 
sang pemilik, keluarga Glazer. 

Namun, Manchester United dinilai 
terlalu mahal untuk David Beckham. 
Bisa jadi David Beckham akan patungan 
dengan lainnya. 
Sebab keluarga Glazers membuka 
harga Manchester United 6 miliar 
poundsterling, setara dengan Rp113,6 
triliun.
Sementara itu, menurut 
CelebrityNetWorth, harta kekayaan 
David Becham saat ini sekitar 450 juta 
dolar atau setara Rp7 triliun. 

Kabar ini merebak saat David Beckham 
berada di Qatar 

Sebagian besar kekayaannya berasal 
dari kesepakatan sepak bola, 

dan menjalankan tugas sebagai duta 
Piala Dunia 2022.

termasuk kepindahannya ke LA Galaxy 
di mana ia memperoleh sekitar 255 juta 
dolar. 

Dikutip dari Daily Star, David Beckham 
merupakan mantan pemain Manchester 
United pada kurun waktu 1992 hingga 
2003. 

David Beckham Ingin Jadi Pemilik MU
Selain itu, gajinya di PSG dilaporkan 
sekitar 50 juta dolar.
Untuk diketahui bahwa David Beckham 
juga salah satu pemilik MLS Inter Miami, 
klub Liga Amerika Serikat.
Saat ini, suami Victoria Becham itu juga 
tengah menjadi duta Piala Dunia 2022 
Qatar.

Ia muncul di beberapa video promosi dan 
diperkirakan akan menerima gaji besar 
untuk pekerjaan tersebut.

Sejak awal penunjukan Becham jadi duta 
tersebut sebenarnya telah menimbulkan 
kontroversi. 

Ia memposting sebuah video, di mana dia 
mengatakan akan menyumbangkan 10 
ribu pounds atau Rp185 juta untuk amal 
kepada komunitas queer jika Beckham 
menghentikan kerjasama menjadi duta 
tersebut.
Tetapi, jika tidak, Lycett akan merobek-
robek uang itu melalui siaran langsung 
menjelang pertandingan pembukaan hari 
Minggu antara Qatar dan Ekuador. Lycett 
menyebut kalau Becham berkhianat 

Beckham menjadi salah satu bintang 
paling terkenal yang mendukung 
turnamen tersebut. 

Komedian Joe Lycett baru-baru 
mengungkap gaji yang diterima Becham 
dari menjadi duta tersebut.
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Seorang pemimpin Partai Republik di 
DPR Amerika Serikat, 
Kevin Mc McCarthy mengancam akan 
mencopot kursi Ilhan Omar di Komite 
Urusan Luar Negeri DPR Amerika 
Serikat. 
Ancaman tersebut dilakukan atas 
kritiknya terhadap Israel, 

Ilhan Omar merupakan Muslimah 
pertama yang mengenakan hijab di 
DPR, mengkategorikan langkah Kevin 
McCarthy sebagai bagian dari "arus 
kebencian" 

“Sejak saya terpilih, Partai Republik 
telah membuat misi mereka untuk 
menggunakan rasa takut, xenofobia, 
Islamofobia, 
dan rasisme untuk menargetkan saya 
dan melalui iklan kampanye jutaan 
dolar," kata Omar dalam sebuah 
pernyataan dilansir dari New Arab, 
Kamis (24/11/2022). 

saat Omar berbicara pada pertemuan 
tahunan Koalisi Yahudi Republik. 

yang terus dialaminya sepanjang karier 
politiknya. McCarthy, salah satu pesaing 
teratas untuk ketua mayoritas DPR. 

kebencian anti-Muslim, 
dan rasisme di partai mereka sendiri. 
Upaya McCarthy untuk berulang kali 
menargetkan saya tidak melakukan apa 
pun untuk mengatasi masalah yang 
dihadapi konstituen kami," tambah 
anggota Kongres dari Partai Demokrat 
itu. 

Omar juga mengatakan dia "kecewa" 
dengan kebijakan pemerintahan Biden 
tentang Israel dan wilayah Palestina. 

Dalam sebuah wawancara dengan 
jaringan saudara Alaraby TV  The New 
Arab tahun lalu, 

Omar juga menyatakan bahwa 
"kebencian" yang dia terima dari Partai 
Republik telah menyebabkan ratusan 
ancaman pembunuhan dan plot yang 
kredibel terhadap dia dan keluarganya. 
Demokrat dikenal karena berbicara 
menentang pelanggaran Israel terhadap 
rakyat Palestina dan mengecam 
dukungan Amerika Serikat untuk negara 
itu. 

Awal bulan ini, Omar terpilih kembali 
dalam pemilihan paruh waktu Amerika 
Serikat untuk menjabat sebagai 
perwakilan Demokrat untuk distrik 
kongres ke-5 negara bagian Minnesota.

Republik Ancam Copot Ilhan Omar

ada risiko perang yang dapat 
berlangsung selama beberapa dekade," 
kata Cavusoglu dalam konferensi 
tentang kebijakan luar negeri 
kemanusiaan dan kemanusiaan Türkiye 

 Perang Rusia-Ukraina akan berakhir di 
meja perundingan,
 bukan di medan perang, kata Menteri 
Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu 
pada Rabu (23/11/2022), 

Kami tidak berpikir ini akan berakhir 
dengan perolehan militer di lapangan. 
Meski begitu, 

menyoroti upaya negara itu untuk 
menengahi penyelesaian konflik.
"Dengan satu atau lain cara, perang ini 
akan berakhir di atas meja. 

Meja Perundingan Solusi Perang Ukraina

“Menjadi negara NATO bukan berarti kita 

di ibu kota Ankara.

Cavusoglu mengatakan, 
"Sebenarnya, ketika kami berkumpul 
bersama di Istanbul, pihak-pihak sudah 
sangat dekat dengan gencatan senjata."

Pada pembicaraan damai dua hari yang 
terpisah antara delegasi Rusia dan 
Ukraina yang diadakan di Istanbul pada 
bulan Maret nanti, 

Rusia-Ukraina, dia mengatakan Presiden 
Recep Tayyip Erdogan adalah satu-
satunya pemimpin di NATO yang dapat 
bertemu secara setara dengan rekan-
rekannya dari Rusia dan Ukraina.

Menekankan pentingnya kebijakan 
keseimbangan Turki dalam perang 

tidak bisa bertemu dengan Rusia atau 
negara lain. 
Keseimbangan ini perlu dijaga dengan 
baik.”
Turki adalah pelopor dalam masalah 
mediasi dalam organisasi seperti 
PBB, Organisasi untuk Keamanan dan 
Kerjasama di Eropa (OSCE), 
dan Organisasi Kerjasama Islam, 
tambah dia.
Pertukaran tahanan antara Rusia dan 
Ukraina juga diamankan atas prakarsa 
Presiden Erdogan, katanya, 
menambahkan bahwa Ankara juga 
memainkan peran memfasilitasi dalam 
pembicaraan 
tentang masalah pembangkit listrik 
tenaga nuklir Zaporizhzhia.

Cavusoglu mengatakan perdagangan 
negara itu dengan Afrika telah meroket 
dari 4,5 miliar dolar AS menjadi 35,4 
miliar dolar AS, ditetapkan mencapai 45 
miliar dolar AS tahun ini.

dan otoritas Siprus Yunani terhadap 
pengakuan Republik Turki Siprus Utara 
(TRNC) sebagai anggota pengamat 
Organisasi Negara-negara Turki.

tetapi mereka melihat bahwa dunia Turki 
tidak lagi tunduk pada ancaman dan 
tekanan seperti itu."

Dia mengkritik reaksi dari Uni Eropa, 
AS, Yunani, 

Selain memuji inisiatif Turki di Afrika dan 
Amerika Latin, 

"Mereka mengancam negara-negara 
Turki dan menekan mereka, 

Bahkan dia salah satu pelopor nomor 
punggung bintang, nomor 7.

David Beckham dikabarkan akan 
membeli mantan klubnya Manchester 
United yang kabarnya akan dijual oleh 
sang pemilik, keluarga Glazer. 

Namun, Manchester United dinilai 
terlalu mahal untuk David Beckham. 
Bisa jadi David Beckham akan patungan 
dengan lainnya. 
Sebab keluarga Glazers membuka 
harga Manchester United 6 miliar 
poundsterling, setara dengan Rp113,6 
triliun.
Sementara itu, menurut 
CelebrityNetWorth, harta kekayaan 
David Becham saat ini sekitar 450 juta 
dolar atau setara Rp7 triliun. 

Kabar ini merebak saat David Beckham 
berada di Qatar 
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dan menjalankan tugas sebagai duta 
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di mana ia memperoleh sekitar 255 juta 
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Dikutip dari Daily Star, David Beckham 
merupakan mantan pemain Manchester 
United pada kurun waktu 1992 hingga 
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Selain itu, gajinya di PSG dilaporkan 
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Untuk diketahui bahwa David Beckham 
juga salah satu pemilik MLS Inter Miami, 
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diperkirakan akan menerima gaji besar 
untuk pekerjaan tersebut.

Sejak awal penunjukan Becham jadi duta 
tersebut sebenarnya telah menimbulkan 
kontroversi. 

Ia memposting sebuah video, di mana dia 
mengatakan akan menyumbangkan 10 
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kepada komunitas queer jika Beckham 
menghentikan kerjasama menjadi duta 
tersebut.
Tetapi, jika tidak, Lycett akan merobek-
robek uang itu melalui siaran langsung 
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Team Work Force Staffing Agency

Need Indonesian Guys to work

Call : Terry Napeh
856 - 302 - 2132

Dicari  
Sopir + Kerja

Call : Simon 215 - 681 - 0427

Israel Sebar Robot Bersenjata

terhadap dirinya sendiri yang pernah 
jalani pemotretan dengan majalah gay 
demi kontrak senilai 10 juta pounds 
atau setara Rp189 miliar.

Diketahui bahwa Qatar termasuk salah 
satu negara yang melarang keras LGBT 
di negaranya, termasuk selama 

KPK menduga banyak pihak yang 
'menitipkan' calon mahasiswa baru ke 

Dugaan itu diketahui usai Utut diperiksa 
tim penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) 

Para pihak lainnya tersebut yakni, 
anggota DPR RI Fraksi NasDem 
Tamanuri, 

Selain soal aliran uang Karomani, 
mereka juga dicecar soal adanya 
permintaan untuk meluluskan calon 
mahasiswa baru di Unila.

Rektor Unitirta Fatah Sulaiman, serta 
empat orang Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) Helmy Fitriawan, M Komaruddin, 
Sulpakar, dan Nizamuddin.

Tak hanya Utut, sejumlah pihak lainnya 
juga turut didalami soal aliran uang 
Karomani. 

"Seluruh saksi memenuhi panggilan tim 
penyidik dan didalami pengetahuannya 
antara lain terkait dengan dugaan 
adanya permintaan untuk diluluskan 
menjadi mahasiswa baru melalui 
perantaraan orang kepercayaan 
tersangka KRM," ujar Kabag 
Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam 
keterangannya.

dalam kasus dugaan suap terkait 
penerimaan calon mahasiswa baru 
pada Unila tahun akademik 2022. 
Politikus PDIP itu diperiksa sebagai 
saksi hari ini, Jumat (25/11).

"Disamping itu, di dalami lebih lanjut 
terkait dugaan penyerahan uang untuk 
tersangka KRM," Ali menambahkan.
Sekadar informasi, KPK saat ini sedang 
mengembangkan kasus dugaan suap 
terkait penerimaan calon mahasiswa 
baru. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut 
Adianto dicecar soal aliran uang yang 
diterima Rektor nonaktif Universitas 
Lampung (Unila) Karomani untuk 
meluluskan calon mahasiswa baru.

Utut Adianto Diperiksa KPK

Karomani. 

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 
Rektor Universitas Lampung (Unila) 
Karomani sebagai tersangka kasus 
dugaan suap terkait penerimaan calon 
mahasiswa baru pada Unila tahun 
akademik 2022.

yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik 
Unila Heryandi, Ketua Senat Unila 
Muhammad Basri, dan Andi Desfiandi 
selaku pihak wasta atau terduga 
penyuap.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 
menyebut Karomani memasang tarif 
hingga Rp350 juta bagi calon mahasiswa 
yang ingin lolos dalam seleksi 
penerimaan mahasiswa baru Unila.

Ghufron menjelaskan, Karomani yang 
menjabat sebagai rektor Unila periode 
2020-2024, 

Dia memerintahkan Wakil Rektor I Bidang 
Akademik Heryandi, Kepala Biro 
Perencanaan dan Hubungan Masyarakat 
Budi Sutomo, dan Ketua Senat 

Selama proses Simanila berjalan, 
Karomani diduga aktif terlibat dalam 
menentukan kelulusan para peserta 
Simanila. 

KPK membuka peluang untuk menjerat 
pihak lain dalam kasus ini jika ditemukan 
bukti permulaan yang cukup.

Selain Karomani, KPK juga menjerat tiga 
tersangka lainnya, 

memiliki kewenangan melaksanakan 
Seleksi Mandiri Masuk Universitas 
Lampung (Simanila) untuk tahun 
akademik 2022.

"Terkait besaran nominal uang yang 
disepakati antara pihak KRM (Karomani) 
diduga jumlahnya bervariasi dengan 
kisaran minimal Rp 100 juta sampai Rp 
350 juta untuk setiap orang tua peserta 
seleksi yang ingin diluluskan," ujar 
Ghufron dalam jumpa pers di Gedung 
KPK, Kuningan Persada, Minggu (21/8).

Menururt Ghufron, setiap orang tua 
yang ingin anaknya dinyatakan lulus 
harus menyerahkan sejumlah uang 
selain uang resmi yang dibayarkan 
sesuai mekanisme yang ditentukan 
pihak universitas.

Muhammad Basri untuk menyeleksi 
secara personal terkait kesanggupan 
orang tua mahasiswa yang ingin 
dinyatakan lulus.

"Karomani juga diduga memberikan 
peran dan tugas khusus untuk 
Heryandi, Muhammad Basri, 

Andi Desfiandi, sebagai salah satu 
keluarga calon peserta seleksi Simanila 
diduga menghubungi Karomani untuk 
bertemu dengan tujuan menyerahkan 
sejumlah uang karena anggota 
keluarganya telah dinyatakan lulus 
Simanila atas bantuan Karomani.

dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan 
sejumlah uang yang disepakati dengan 
pihak orang tua peserta seleksi yang 
sebelumnya telah dinyatakan lulus 
berdasarkan penilaian yang sudah 
diatur Karomani," kata Ghufron.

selaku dosen Unila untuk turut 
mengumpulkan sejumlah uang dari 
para orang tua peserta seleksi yang 
ingin dinyatakan lulus oleh Karomani.

Menurut Ghufron, Karomani diduga 
memerintahkan Mualimin, 

"Mualimin selanjutnya atas perintah 
Karomani mengambil titipan uang tunai 

sejumlah Rp150 juta dari Andi Desfiandi 
di salah satu tempat di Lampung," ucap 
Ghufron.

Sebagai penerima, Karomani, Heryandi, 
dan Muhammad Basri disangka 
melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b 
atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 199 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 20 Tahun 200 Jo 
Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara Andi Desfiandi selaku pemberi 
suap disangkakan melanggar Pasal 5 
ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b 
atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut Ghufron, seluruh uang yang 
dikumpulkan Karomani melalui Mualimin 
yang berasal dari orang tua calon 
mahasiswa yang diluluskan Karomani 
berjumlah Rp 603 juta 

dan Muhammad Basri yang telah dialih 
bentuk ke dalam bentuk tabungan, 
deposito, emas batangan, dan juga masih 
tersimpan dalam bentuk uang tunai 
dengan total seluruhnya sekitar Rp4,4 
miliar," kata Ghufron.

"Selain itu, KPK juga menemukan adanya 
sejumlah uang yang diterima Karomani 
melalui Budi Sutomo 

dan telah digunakan untuk keperluan 
pribadi Karomani sekitar Rp575 juta.
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We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Deli store hiring cashier.
Call  215 - 463 - 0191 

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

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

Newly renovated 2 bedrooms.
Call : 215 - 917 - 6628

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

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

Whole house for rent 
2720s Marshall st Philadelphia ,
PA 19148
Call : 267 - 423 - 2979

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

"Radiasi di lokasi PLTN dan wilayah 
yang berdekatan tidak berubah, semua 
indikator normal," kata Energoatom, 
sambil menambahkan bahwa pasokan 
listrik dari fasilitas akan dilanjutkan 
"segera setelah pengoperasian sistem 
tenaga dinormalisasi."

Energoatom mencatat bahwa 
pembangkit nuklir saat ini bekerja 
dalam project mode, tanpa 
menghasilkan listrik untuk jaringan 
domestik.

Perusahaan itu juga mengatakan 
pembangkit nuklir Zaporizhzhia juga 
telah diputus dari pasokan listrik 
eksternalnya.

Perusahaan energi nuklir nasional 
Ukraina pada Rabu (23/11/2022) 
mengumumkan bahwa semua unit daya 
di empat pembangkit listrik tenaga 
nuklir di negara itu secara otomatis 
terputus karena penurunan frekuensi di 
tengah serangan Rusia di berbagai 
wilayah.
"Karena penurunan frekuensi dalam 
sistem energi Ukraina, perlindungan 
darurat diaktifkan di PLTN Rivne, 
Ukraina Selatan, dan Khmelnytsky 
(pembangkit listrik tenaga nuklir), 
akibatnya semua unit daya terputus 
secara otomatis," kata Energoatom di 
Telegram.

Sementara itu, pejabat di wilayah Odesa, 
Dnipropetrovsk, dan Zaporizhzhia juga 
melaporkan adanya ledakan. Tidak ada 
peringatan yang dilaporkan di wilayah 
Krimea, yang dianeksasi secara ilegal 
oleh Rusia pada tahun 2014.
Peringatan serangan udara dibunyikan di 
negara itu hampir setiap hari karena 
kemungkinan serangan rudal dan 
pesawat tak berawak, yang menargetkan 
infrastruktur sipil dan energi negara.

Belakangan ini, pemerintahan militer 
daerah Kiev mengumumkan bahwa satu 
orang tewas dan 20 orang dalam 
perawatan.

Peringatan serangan udara diaktifkan di 
seluruh wilayah Ukraina, termasuk ibu 
kota Kiev karena serangan Rusia yang 
akan datang, menurut pejabat setempat.

"Stasiun mengalami pemadaman total. 
Semua generator diesel beroperasi. Latar 
belakang radiasi di lokasi PLTN 
Zaporizhzhia tetap normal."

Gubernur Kiev Vitali Klitschko melaporkan 
bahwa sebuah bangunan tempat tinggal 
terkena serangan, tanpa rincian lebih 
lanjut tentang korban.

Ukraina Tanpa Aliran Listrik
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3pm - 8pm .
Hub : Mr. Lee 267 - 242 - 9007

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

 Segera dicari kasir beer
Second Shift
Gaji memuaskan

Hub : 215 - 917 - 4601

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

Newly renovated 2 bedrooms.
Call : 215 - 917 - 6628

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

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

Whole house for rent 
2720s Marshall st Philadelphia ,
PA 19148
Call : 267 - 423 - 2979

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

"Radiasi di lokasi PLTN dan wilayah 
yang berdekatan tidak berubah, semua 
indikator normal," kata Energoatom, 
sambil menambahkan bahwa pasokan 
listrik dari fasilitas akan dilanjutkan 
"segera setelah pengoperasian sistem 
tenaga dinormalisasi."

Energoatom mencatat bahwa 
pembangkit nuklir saat ini bekerja 
dalam project mode, tanpa 
menghasilkan listrik untuk jaringan 
domestik.

Perusahaan itu juga mengatakan 
pembangkit nuklir Zaporizhzhia juga 
telah diputus dari pasokan listrik 
eksternalnya.

Perusahaan energi nuklir nasional 
Ukraina pada Rabu (23/11/2022) 
mengumumkan bahwa semua unit daya 
di empat pembangkit listrik tenaga 
nuklir di negara itu secara otomatis 
terputus karena penurunan frekuensi di 
tengah serangan Rusia di berbagai 
wilayah.
"Karena penurunan frekuensi dalam 
sistem energi Ukraina, perlindungan 
darurat diaktifkan di PLTN Rivne, 
Ukraina Selatan, dan Khmelnytsky 
(pembangkit listrik tenaga nuklir), 
akibatnya semua unit daya terputus 
secara otomatis," kata Energoatom di 
Telegram.

Sementara itu, pejabat di wilayah Odesa, 
Dnipropetrovsk, dan Zaporizhzhia juga 
melaporkan adanya ledakan. Tidak ada 
peringatan yang dilaporkan di wilayah 
Krimea, yang dianeksasi secara ilegal 
oleh Rusia pada tahun 2014.
Peringatan serangan udara dibunyikan di 
negara itu hampir setiap hari karena 
kemungkinan serangan rudal dan 
pesawat tak berawak, yang menargetkan 
infrastruktur sipil dan energi negara.

Belakangan ini, pemerintahan militer 
daerah Kiev mengumumkan bahwa satu 
orang tewas dan 20 orang dalam 
perawatan.

Peringatan serangan udara diaktifkan di 
seluruh wilayah Ukraina, termasuk ibu 
kota Kiev karena serangan Rusia yang 
akan datang, menurut pejabat setempat.

"Stasiun mengalami pemadaman total. 
Semua generator diesel beroperasi. Latar 
belakang radiasi di lokasi PLTN 
Zaporizhzhia tetap normal."

Gubernur Kiev Vitali Klitschko melaporkan 
bahwa sebuah bangunan tempat tinggal 
terkena serangan, tanpa rincian lebih 
lanjut tentang korban.

Ukraina Tanpa Aliran Listrik


