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Kontestasi pilpres sudah dekat, 
sejumlah 
nama 
pengganti 
Presiden 
Jokowi mulai 
banyak 
bermunculan
. Ada banyak 
faktor yang 
menjadi 
pengharu 
dalam 
kemenangan 
pilpres di 
2024 nanti, 
mulai dari 
figur calon 
presiden dan 
wakil 
presiden, 
para partai 
pengusung 
serta 
peranan 
berbagai 
tokoh. Dan dalam menentukan 
kemenangan pemilihan presiden, peran 
dan penunjuk dari Jokowi masih sangat 
besar dan bakal menjadi penentu untuk 

kemenangan pilpres di 2024. Presiden 
Joko 
Widodo 
dengan 
jelas 
mengatak
an di 
hadapan 
umum dan 
para 
kader-
kader 
partai juga 
kepada 
rakyat 
Indonesia 
agar 
menolak 
identitas 
politik 
yang 
dimainkan
. Politik 
identitas 
yang 
dimainkan 

ini sudah menjadi ancaman bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara di 
negara yang kita cintai dan yang kita 

2024 Manut Jokowi
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kenal sebagai negara pluralis ini. 
Presiden Jokowi dulu melihat 
kebahayaan yang terjadi dan yang 
diakibatkan oleh politik identitas yang 
dimainkan oleh kubu dari Anies 
Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta. 
Kita melihat dengan amat sangat jelas 
bahwa politik identitas ini membunuh 
karakter dari Basuki Tjahaja Purnama 
alias Bapak Ahok. Inilah yang menjadi 
konsen berat dari Presiden Joko 
Widodo. Pak Jokowi terang-terangan 
mengatakan harus menolak politik 
identitas untuk menghindari panasnya 
suhu politik di tengah-tengah keadaan 
yang masih belum menentu buat 
Indonesia dan negara-negara lain 
secara global. Efek pandemi sangatlah 
membuat negara-negara pontang-
panting. Ketika politik identitas masih 
dimainkan maka di situ ancaman 
kesatuan dan persatuan negara kita 
sangatlah nyata. Karena Pancasila dan 
pluralisme berdiri di atas dasar yang 
begitu rapuh. Agama seringkali 
dijadikan alat politik untuk 
melanggengkan kekuasaan dan juga 
merebut posisi di pemerintahan. Orang 
dipilih bukan karena agamanya apa. 
Tapi orang dipilih karena rekam 
jejaknya. Mengingat negara Indonesia 
adalah negara pluralis yang dibangun di 
dalam dasar Pancasila yang 
membebaskan orang untuk memeluk 
agamanya masing-masing, tentu politik 
identitas adalah teror bagi bangsa ini. 
Maka yang harus kita lakukan ke 
depannya ada beberapa. Pertama kita 
harus memilih pemimpin yang jelas-
jelas pro kepada NKRI. Yang kedua kita 
harus memilih pemimpin yang rekam 
jejaknya jelas dan bersih dari sejarah 
politik identitas masa lalu yang mereka 
kerjakan. Dua hal ini sebenarnya 
adalah hal yang sederhana yang bisa 
kita kerjakan dan kita gaungkan terus-
menerus sampai tahun 2024 nanti. 
Supaya negara Indonesia selamat di 
tahun 2024 kedepannya. Maka dari itu 
Jokowi kembali mengumpulkan 
relawannya di GBK Jakarta. Jokowi 
mengingatkan relawannya agar hati hati 
dalam memilih calon pemimpin. Dan 

setelah ditentukan harinya para relawan 
Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung 
dalam Gerakan Nusantara Bersatu 
berkumpul bersama pada Sabtu (26/11) di 
Stadion Gelora Bung Karno (GBK) 
Jakarta. Acara ini tampaknya dijadikan 
sebagai momentum menyatukan persepsi 
dan merapatkan barisan, untuk bersama-
sama mendengar pesan Jokowi terkait 
sosok pemimpin yang dapat dipilih rakyat 
Indonesia pada 2024 nanti. Acara itu juga 
bisa disebut dengan manut Jokowi di 
2024 nanti. Kehadiran Jokowi pada acara 
yang dihadiri ratusan ribu relawan itu 
tentu saja tak hanya untuk menyapa para 
relawan yang telah dianggap beliau 
berjasa pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu, 
tetapi juga memberi semacam kode-kode 
khusus yang bisa didengar dari 
pernyataan beliau, yang dikaitkan dengan 
Pilpres 2024 nanti. Hanya, kita mungkin 
tak menyangka bahwa kode yang Jokowi 
berikan akan sekeras, sejelas, dan 
segamblang itu. Hal ini bisa terlihat ketika 
Jokowi berkata bahwa pemimpin yang 
memikirkan rakyat itu setidaknya memiliki 
dua ciri: ada kerut-kerutan di wajahnya 
dan rambutnya putih semua. Ketua 
Pelaksana Gerakan Nusantara Bersatu 
Aminuddin Ma'ruf mengatakan, Gerakan 
Nusantara Bersatu adalah acara temu 
kangen relawan dengan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi). Dilansir dari 
pemberitaan Kompas.com, Sabtu 
(26/11/2022), Gerakan Nusantara Bersatu 
juga menjadi syukuran para relawan atas 
kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 di 
Bali. Selain itu, para relawan juga 
menggelar doa bersama dan 
penggalangan dana untuk korban gempa 
Cianjur, Jawa Barat. Menurut perkiraan, 
acara yang dihadiri kurang lebih 150.000 
orang ini dimulai pada pukul 06.30 WIB. 
Tampak rombongan Nusantara Bersatu 
berpakaian putih dari berbagai latar 
belakang dan daerah memadati area 
GBK. Jokowi sendiri tiba di GBK sekitar 
pukul 08.15 WIB. Mengenakan kemeja 
putih dan celana hitam khas, Jokowi 
tersenyum dan melambaikan tangan 
kepada para relawan dan pendukung 
yang memadati stadion. Para relawan 
merespons meriah dengan memanggil-

manggil nama Jokowi. Ada pula yang 
meneriakkan "tiga periode" dan "satu 
periode lagi". Presiden juga 
"memamerkan" jaket G20 berwarna 
merah yang biasa dia kenakan, dan 
melayani permintaan foto selfie para 
pendukungnya. Bahkan, mereka 
sempat berteriak meminta jaket Kepala 
Negara ini. Melalui sambutannya, 
seperti dilansir Kompas.com, Sabtu 
(26/11/2022), Presiden kembali 
menyinggung soal pemimpin Indonesia 
berikutnya. Dia mengimbau, agar 
masyarakat tidak salah pilih pemimpin 
pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 
nanti. Menurut Jokowi, pemimpin 
Indonesia ke depan adalah yang 
memahami perasaan masyarakat. 
Untuk itu, masyarakat sebaiknya jangan 
memilih pemimpin yang senang duduk 
di istana. "Hati-hati, saya titip hati-hati. 
Pilih pemimpin yang mengerti apa yang 
dirasakan rakyat, pilih nanti di 2024 pilih 
yang ngerti apa yang dirasakan oleh 
rakyat, setuju?" ujar Jokowi. Jokowi 
menegaskan, Indonesia adalah negara 
besar, sehingga pemimpinnya tidak 
boleh hanya duduk manis. Dia pun 
mengingatkan, apa yang sudah 
dibangun pemerintah saat ini harus 
terjamin keberlanjutannya. 
Keberlanjutan itu, ujar dia, jangan 
terhenti pada 2024. Jokowi juga 
menyampaikan cari pemimpin jangan 
hanya diam di istana saja menikmati AC 
yang dingin. Cari pemimpin yang 
mengerti hati dan suara rakyat, mau 
turun ke lapangan (fisik yang prima buat 
berkeliling), dan menyadari bahwa 
Indonesia memiliki beragam suku, 
bahasa, dan agama, yang selama ini 
sudah berhasil dijaga dengan baik. 
"Jangan karena kepentingan jangka 
pendek, politik, kemudian lupa tidak ada 
keberlanjutan yang telah kita mulai. 
Jangan lupa untuk menjaga agar yang 
sudah di jalur tepat ini harus dilanjut," 
kata dia. Masih dalam sambutannya, 
Jokowi juga menyinggung ciri-ciri 
pemimpin yang memikirkan rakyatnya 
dengan sungguh-sungguh. Menurut 
Kepala Negara, pemimpin yang benar-
benar memikirkan rakyat akan tampak 
dari fisiknya. "Dari penampilannya itu 

kelihatan, banyak kerutan di 
wajahnya karena mikirin rakyat, ada 
juga yang mikirin rakyat sampai 
rambutnya putih semua ada," 
ungkapnya, dikutip dari Kompas.com, 
Sabtu (26/11/2022). Oleh karena itu, 
Jokowi melanjutkan,  masyarakat 
perlu hati-hati dengan pemimpin yang 
berpenampilan bersih dan tanpa 
kerutan di wajah. "Kalau wajahnya 
cling, bersih, tidak ada kerutan di 
wajahnya, hati hati. Lihat juga, lihat 
rambut rambutnya, kalau rambutnya 
putih semua ini mikir rakyat ini," kata 
dia. Terlepas dari sambutan Jokowi 
soal pemimpin, Gerakan Nusantara 
Bersatu ini bukanlah agenda politik 
apapun. Hal tersebut seperti 
ditegaskan oleh salah satu 
rombongan Nusantara Bersatu, 
Ketua Umum Barikade-98 Benny 
Rhamdani. "Nggak ada agenda 
politik apalagi terkait Pilpres 2024. 
Karena politik relawan Jokowi adalah 
bersama Jokowi dan tegak lurus 
kepada Jokowi," ujar dia, dilansir dari 
Tribun, Sabtu (26/11/2022). Bahkan 
menurut dia, Jokowi selalu mengajak 
semua elemen masyarakat Indonesia 
untuk tetap menjaga keutuhan 
negara. Sekarang rakyat sudah jelas 
siapa yang dimaksud Jokowi itu. 
Siapa rambut putih yang dimaksud 
oleh Jokowi? Sebagai presiden, tentu 
tidak elok kalau menunjuk nama 
secara langsung. Ini akan menjadi 
preseden buruk. Jadi, Jokowi hanya 
memberikan sebuah clue yang 
kebetulan sangat mudah ditebak, 
yaitu rambut putih. Kalau saja 
dibilang hanya kerutan di wajah, ini 
lebih sulit ditebak. Banyak yang 
berambut putih semua, banyak yang 
jidatnya banyak kerutan. Tapi ini 
dalam konteks pemimpin selanjutnya 
yang akan melanjutkan tongkat 
estafet dari Jokowi. Tidak mungkin 
orang lain. Karena dari capres yang 
paling tinggi elektabilitasnya, hanya 
Ganjar yang berambut putih full. 
Tampaknya Jokowi sudah 
memberikan sebuah restu yang jelas 
kepada para relawan. Sebenarnya 
ada alasan kenapa Jokowi 
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secara global. Efek pandemi sangatlah 
membuat negara-negara pontang-
panting. Ketika politik identitas masih 
dimainkan maka di situ ancaman 
kesatuan dan persatuan negara kita 
sangatlah nyata. Karena Pancasila dan 
pluralisme berdiri di atas dasar yang 
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dijadikan alat politik untuk 
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relawannya di GBK Jakarta. Jokowi 
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Widodo (Jokowi). Dilansir dari 
pemberitaan Kompas.com, Sabtu 
(26/11/2022), Gerakan Nusantara Bersatu 
juga menjadi syukuran para relawan atas 
kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 di 
Bali. Selain itu, para relawan juga 
menggelar doa bersama dan 
penggalangan dana untuk korban gempa 
Cianjur, Jawa Barat. Menurut perkiraan, 
acara yang dihadiri kurang lebih 150.000 
orang ini dimulai pada pukul 06.30 WIB. 
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besar, sehingga pemimpinnya tidak 
boleh hanya duduk manis. Dia pun 
mengingatkan, apa yang sudah 
dibangun pemerintah saat ini harus 
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bahasa, dan agama, yang selama ini 
sudah berhasil dijaga dengan baik. 
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dia. Terlepas dari sambutan Jokowi 
soal pemimpin, Gerakan Nusantara 
Bersatu ini bukanlah agenda politik 
apapun. Hal tersebut seperti 
ditegaskan oleh salah satu 
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Ketua Umum Barikade-98 Benny 
Rhamdani. "Nggak ada agenda 
politik apalagi terkait Pilpres 2024. 
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untuk tetap menjaga keutuhan 
negara. Sekarang rakyat sudah jelas 
siapa yang dimaksud Jokowi itu. 
Siapa rambut putih yang dimaksud 
oleh Jokowi? Sebagai presiden, tentu 
tidak elok kalau menunjuk nama 
secara langsung. Ini akan menjadi 
preseden buruk. Jadi, Jokowi hanya 
memberikan sebuah clue yang 
kebetulan sangat mudah ditebak, 
yaitu rambut putih. Kalau saja 
dibilang hanya kerutan di wajah, ini 
lebih sulit ditebak. Banyak yang 
berambut putih semua, banyak yang 
jidatnya banyak kerutan. Tapi ini 
dalam konteks pemimpin selanjutnya 
yang akan melanjutkan tongkat 
estafet dari Jokowi. Tidak mungkin 
orang lain. Karena dari capres yang 
paling tinggi elektabilitasnya, hanya 
Ganjar yang berambut putih full. 
Tampaknya Jokowi sudah 
memberikan sebuah restu yang jelas 
kepada para relawan. Sebenarnya 
ada alasan kenapa Jokowi 
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memberikan kode seperti ini. Bisa jadi 
karena sama-sama dari PDIP, dan 
yang paling nyata adalah hasil survei. 
Survei kredibel pun tidak memungkiri 
itu. Dan tampaknya Jokowi pun 
percaya dan memberikan kode rambut 
putih. Lagipula relawan Jokowi dulu 
banyak yang beralih ke Ganjar juga. 
Nah, kode keras dari Jokowi bukanlah 
sekadar pernyataan. Sebagai kader 
PDI Perjuangan tentu Jokowi tak bisa 
sembarangan memberi kode, yang 
terlihat semakin jauh dari ciri khas 
seorang Puan Maharani itu. Bisa jadi, 
sudah ada semacam izin agar Jokowi 
boleh memberikan kode politik sesuai 
pandangan politiknya, yang bisa saja 
sudah diketahui dan disetujui oleh Ibu 

Megawati, tetapi bisa pula masih belum 
ada kesesuaian karena sosok Mbak Puan 
yang masih dipertimbangkan. Namun, 
jangan senang dulu … karena masih 
mungkin ada sosok lain berambut putih, 
beliau juga pekerja keras dan selalu 
mementingkan kepentingan rakyat, beliau 
juga selalu turun kelapangan, mukanya 
ada kerutannya, rambutnya sudah 
memutih, siapa dia kalau bukan Pak 
Basuki Menteri PUPR kita. Semakin 
menarik saja nih drama politik menuju 
2024 nanti. Pakdhe Jokowi memang 
jagonya memberi kode dalam bentuk 
guyonan, yang maksud sebenarnya 
mungkin hanya beliau dan orang-orang 
paling dekatnya saja yang tahu. Tapi yang 
pasti si rambut putih itu bukan Biden lho…

di Kaltim yang diteken Ferdy Sambo, 
saat itu menjabat Kadiv Propam Polri.

Hal itu terungkap oleh testimoni Aiptu 
(Purn) Ismail Bolong. 

yang diterima dari tingkat Polsek, 
Polres, Polda Kaltim sampai ke Mabes 
Polri bermakna bahwa hal tersebut 
adalah benar,”

Tidak lama setelah itu, beredar surat 
penyelidikan aliran dana dugaan 
tambang ilegal 

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) 
Sugeng Teguh Santoso, menilai 
pengakuan Ferdy Sambo dan Hendra 
Kurniawan terkait Konsorsium Tambang 
Ilegal menyeret para petinggi Polri ini 
secara tersirat benar.
"Pernyataannya Ferdy Sambo serta 
Hendra Kurniawan yang 
mengkonfirmasi dan menegaskan surat 
hasil penyelidikan dari Divpropam 
tanggal 7 April 2022 terkait penerimaan 
dana perlindungan tambang ilegal di 
Kaltim, 

Mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo 
dan Hendra Kurniawan akhirnya buka 
suara. 

 kata Sugeng saat dihubungi 

Terkait dugaan keterlibatan petinggi 
Polri dalam skema tambang ilegal di 
Kalimantan Timur.

"Karena itu, untuk dapat dilakukan satu 
pengujian agar semua isu ini tidak 
menjadi fitnah. 

serta bukti-bukti surat yang ada ataupun 
bukti lain yang ada di Divisi Propam saat 
Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam," 
ujarnya.

Karena, beredarnya laporan hasil 
penyelidikan (LHP) telah menjadi bukti 
dugaan tambang ilegal. 

IPW mendukung dan mendorong Polri 
agar kasus ini diselidiki ulang dengan 
pembentukan tim gabungan dari 
eksternal dan internal.

Sejalan dengan Sugeng, Anggota Komisi 

Menurutnya, keterangan saksi dapat 
dimintai kepada Ismail Bolong, 
Ferdy Sambo, hingga Hendra Kurniawan.

Maka, Kapolri wajib melakukan 
penyelidikan (ulang) karena sudah 
terdapat bukti awal yaitu keterangan 
saksi, Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, 
dan Ismail Bolong, 

merdeka.com, Jumat (25/11).
Sugeng meminta, Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo untuk menyelidiki ulang 
kasus dugaan tambang ilegal di Kaltim.

"Agar pemeriksaan terhadap dugaan 
tambang ilegal ini akuntabel transparan 
dan dapat dipertanggung jawabkan," 
ucapnya.

"Sehingga apakah benar ada dugaan 
LHP yang dimaksud, maka perlu 
dilakukan validasi. 
Apabila benar adanya surat yang diduga 
LHP yang mereka akui itu, 
pertanyaannya apakah mereka yang 
menyebarkan atau ada pihak-pihak lain 
baik yang ada hubungannya dengan 
mereka maupun tidak," terangnya.

Saat ini apabila, Mabes Polri telah 
melakukan penangkapan terhadap 
Ismail Bolong maka itu sudah tepat. 
Kompolnas akan terus memantaunya," 
kata Yusuf.
Berkaitan dengan pengakuan Ferdy 
Sambo dan Hendra Kurniawan,

Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf 
Warsyim, meminta Mabes Polri 
menangkap Ismail Bolong sebagai 
langkah yang tepat. 

Yusuf justru mempertanyakan validitas 
LHP soal dugaan tambang ilegal dan 
menilainya sebagai pengakuan sepihak. 
Menurut Yusuf, 
pihak yang membocorkan video 
tersebut bisa saja memiliki hubungan 
dengan Sambo dan Hendra.

Yusuf menambahkan, jika yang 
membocorkan video tersebut adalah 
pihak Sambo dan Hendra. Maka, dapat 
dikatakan sebagai 'aksi balas dendam' 
geng Sambo terhadap Geng 
Kabareskrim.

Karenanya, video viral yang beredar di 
media sosial memperlihatkan 
pengakuan Ismail.
"Kepada yang bersangkutan perlu 
dilakukan pemeriksaan atas kebenaran 
pernyataannya. 

maka kita tunggu saja dulu tuntas 
sidang peradilan yang berjalan saat ini 
hingga adanya vonis," katanya.

"Apabila FS dan HK atau pihak-pihak 
lain yang masih punya hubungan 
dengan FS dan HK yang 
mengedarkannya atau 
membocorkannya, maka itu dapat 
dipahami sebagai aksi balas dendam. 
Apabila demikian, 

Bantahan Kabareskrim
Kabareskrim Polri Komjen Agus 
Andrianto buka suara soal tudingan 
Aiptu (Purn) Ismail Bolong. 
Ismail Bolong menyebut Komjen Agus 
menerima 'setoran' hasil tambang ilegal 
di Kalimantan Timur.

Maklumlah, kasus almarhum Brigadir 
Yosua saja mereka tutup-tutupi," kata 
Agus dalam keterangannya, Jumat 
(25/11)."Saya 
mempertanggungjawabkan seluruh 
pekerjaan saya kepada Allah SWT, 

Ia justru menyindir mantan Kadiv 
Propam Polri Ferdy Sambo dan 
Karopaminal Div Propam Polri Hendra 
Kurniawan terkait dengan kasus 
kematian Brigadir J alias Nofriyansyah 
Yosua Hutabarat.
"Saya ini penegak hukum, ada istilah 
bukti permulaan yang cukup dan bukti 
yang cukup. 

arahan Bapak Presiden kepada Kapolri 
dan tuntutan masyarakat yang 
sedimikian cerdas," tegasnya.

Namun, dalam keterangan yang 
diterima awak media, Agus tidak 
menjelaskan spesifik terkait tudingan 
Ismail Bolong. Sambo Buka Suara Masalah Tambang Ilegal
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Setiap kerusakan kata Kementerian 
Pertahanan Rusia akibat jatuhnya rudal 
dari sistem pertahanan udara asing dan 
Ukraina yang terletak di daerah 
pemukiman ibukota Ukraina," kata 
kementerian itu dalam sebuah 
pernyataan.

Senjata pertahanan udara yang didapat 
Ukraina dari negara-negara Barat 
ternyata menjadi boomerang. 

"Tidak ada satu pun serangan yang 
dilakukan terhadap sasaran di dalam 
kota Kyiv," kata Kementerian Pertahanan 
Rusia. 

Rusia menyebut Kiev hancur oleh 
senjatanya sendiri.
Ia menilai jika Ukraina belum mampu 
menggunakan sistem pertahanan udara 
buatan asing.
Pernyataan itu merupakan bantahan 
klaim Ukraina yang menyebut rudal 
Rusia menargetkan ibu kota. 

Rusia : Senjata Makan Tuan

Organisasi Kesehatan Dunia telah 
memperingatkan bahwa 

Pada hari Rabu, serangan di Kyiv 
menewaskan tiga orang, termasuk 
seorang gadis berusia 17 tahun.

"musim dingin ini akan mengancam 
jiwa jutaan orang di Ukra
ina" mengingat kerusakan 
infrastruktur energi negara itu.

Sebagian besar Ukraina 
menghabiskan malam tanpa listrik 
dan pasokan air, sementara suhu 
mencapai di bawah nol.
“Pimpinan Ukraina memiliki setiap 
kesempatan untuk mengembalikan 
situasi ke normal," kata juru bicara 
Kremlin Dmitry Peskov, jika 
"memenuhi persyaratan pihak Rusia."

Namun kementerian itu mengakui 
"serangan besar-besaran terhadap 
komando militer Ukraina dan fasilitas 
energi yang terkait dengannya."

“Kami menilai keberadaan Asia Tenggara 
akan tetap unik di mata Tiongkok karena 
keterikatan yang sangat bersahabat 
dengan Asia Tenggara justru akan lebih 
banyak menguntungkan Tiongkok, 
meskipun sebetulnya dikepung oleh 
Amerika Serikat dengan sekutunya. 
Indonesia sendiri masih memiliki celah 

masih menjadi halaman belakang 
(backyard) paling penting bagi Beijing, 
kata dia dalam webinar bertajuk 
"Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis 
Tiongkok dan Maknanya bagi Indonesia" 
yang diselenggarakan Laboratorium 
Indonesia 2045 (LAB 45) di Jakarta, 
Sabtu.

 Hasil Kongres Nasional ke-20 Partai 
Komunis China (CPC) akan membawa 
beberapa dampak positif untuk 
Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, 
kata anggota Departemen Hubungan 
Internasional (HI) FISIP Universitas 
Indonesia (UI) Ardhitya Eduard Yeremia.
Asia Tenggara 

Dampak Kongres Partai Komunis China Untuk RI

Pasca kongres, kata dia, garis 
kebijakan luar negeri China akan 
berkesinambungan dengan kebijakan-
kebijakan besar dalam Prakarsa Sabuk 
dan Jalan (Belt and Road Initiative), 
dan kemungkinan akan mengalami 
rebranding atau rekalibrasi.

yang dapat dimanfaatkan,” ujar 
Yeremia seperti dikutip dalam 
keterangan tertulis dari LAB 45.

Di era Presiden Xi Jinping berkuasa, 
terdapat kontrol yang ketat terhadap 
mekanisme pasar, kata Yeremia.
Dia mengatakan kesinambungan pun 
juga terlihat pada sikap asertif China di 
Laut China Selatan, 

Selain itu, hasil penelitian LAB 45 
menunjukkan akan terdapat potensi 
kesinambungan terhadap mekanisme 
pasar usai kongres tersebut. 

meskipun narasi ini tidak banyak 
dibahas dalam laporan hasil kongres. 
Sikap asertif tersebut dinilai akan 
membuat China lebih percaya diri 
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Dalam hal ini, faksionalisasi politik 
dalam kepemimpinan puncak, 
sebagaimana tecermin dalam komposisi 
anggota Politbiro Standing Committee 
dan Politbiro,

menghadapi AS.
Kekuasaan politik Xi Jinping dinilai 
menjadi sangat terkonsolidasi pula usai 
kongres. 

menjadi tidak signifikan.

dan negara. Dalam kongres itu, Xi 
Jinping dinilai telah mampu 

Dalam webinar tersebut, Guru Besar 
Hubungan Internasional UI Prof Evi 
Fitriani mengatakan sangat penting bagi 
Indonesia melihat kongres CPC sebagai 
konsolidasi kekuatan partai 

terutama guna menyesuaikan bagaimana 
pemerintah Indonesia harus melihat China 
di masa depan.

Sementara itu, Direktur Asia Timur dan 
Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo 
Darmosumarto mengungkapkan bahwa 
Kongres ke-20 CPC tak luput dari 
perhatian pihaknya, 

menunjukkan keseragaman internal partai 
maupun negara.

Saya juga mengapresiasi hasil penelitian 
LAB 45 yang begitu komprehensif dengan 
menggunakan sisi filosofis dan hubungan 
internasional," ucap Santo.

“Tentunya kami mencoba melihat 
Tiongkok dengan kacamata yang 
komprehensif. 

Pakar politik memandang DeSantis 
sebagai penantang mantan Presiden 
AS, Donald Trump, 

Trump juga sudah mengumumkan 
niatnya untuk mencalonkan diri 
kembali dalam pilpres mendatang 
sejak 15 November.

untuk menjadi calon Partai Republik.

"Preferensi saya untuk presiden 2024 
adalah seseorang yang masuk akal 
dan sentris. Saya sebelumnya 
berharap itu akan terjadi pada 
pemerintahan Biden, tetapi sejauh ini 
saya kecewa," cuit Musk, dikutip dari 

Elon Musk mengaku akan mendukung 
Gubernur Negara Bagian Florida, 
Ron DeSantis, bila dia mencalonkan 
diri sebagai presiden dalam pemilihan 
umum Amerika Serikat (AS) berikutnya 
pada 2024.

Pemilik Twitter tersebut menjawab 'Ya' 
kepada cuitan yang menanyakan 
apakah dia akan mendukung 
DeSantis.
Musk mengungkapkan hal serupa pula 
pada Juni. 
Miliarder itu mengatakan, dia 
cenderung mendukung DeSantis. 
Musk meyakini, DeSantis dapat 
dengan mudah mengalahkan Presiden 
AS, Joe Biden.

Pandangan ini dikemukakan Musk di 
Twitter pada Jumat (25/11). 

Elon Dukung DeSantis di Pilpres 2024

 Musk yang merupakan orang kulit putih 
menghabiskan masa kecilnya di Afrika 
Selatan.

Sebelumnya, Musk mendesak warga AS 
memilih anggota Partai Republik selama 
pemilu sela pada 8 November. 

Ketika ditanya tentang pernyataan Musk, 
DeSantis melontarkan candaan dengan 
mengatakan dia menyambut baik 
dukungan dari 'orang Afrika-Amerika'.

Namun, partai Biden tersebut justru 
berhasil mempertahankan kendali mereka 
atas Senat AS. 

Sehingga, mereka dapat mengimbangi 
Partai Demokrat di Kongres AS.

Tetapi, pria berusia 44 tahun tersebut 

Sementara itu, Partai Republik hanya 
memenangkan mayoritas tipis di DPR AS.

Politikus yang sedang naik daun ini 
menghabiskan empat tahun masa 
jabatannya sebagai gubernur 

Reuters, Sabtu (26/11).
"Sebagai pengingat, saya adalah 
pendukung penting kepresidenan [mantan 
Presiden AS, 
Barack] Obama-Biden dan (dengan 
enggan) memilih Biden daripada Trump," 
imbuh dia.

DeSantis memang populer di kalangan 
konservatif karena memimpin perang 
budaya terkait ras dan gender. 

dengan menentang isu-isu penting 
semacam itu.

"Ron DeSantis adalah Donald Trump 
dengan otak dan tanpa drama," tulis 
Financial Times pada Oktober.

Memulai kariernya sendiri, DeSantis 
memenangkan kursi di DPR pada 2012. 
Dia terpilih kembali sebanyak dua kali. 
Usai menerima dukungan Trump, 

adalah sosok yang lebih masuk akal 
daripada saingannya. DeSantis 
menunjukkan pragmatisme politik dan 
menghormati protokol, membedakannya 
dengan Trump.

Dalam buku berjudul 'Dreams From Our 
Founding Fathers', 

dia menang tipis menjadi gubernur pada 
2018.
Pandemi COVID-19 lalu membuatnya 
terkenal secara nasional pada 2020. 
DeSantis dengan keras menentang 

DeSantis lahir di Kota Jacksonville, 
Florida, pada 14 September 1978. 
Dia berasal dari keluarga kelas 
menengah keturunan Italia.
DeSantis mengemban pendidikannya di 
Universitas Yale sebelum menghadiri 
Sekolah Hukum Harvard. 
Dia sempat mempraktikkan hukum di 
Angkatan Laut AS, tetapi mengubah 
haluan pada 2011.

DeSantis menuduh agenda progresif 
Obama mengkhianati konstitusi AS.

Dia juga mengizinkan bisnis dan 
sekolah dibuka kembali secepatnya.

vaksinasi dan wajib masker. 

dan ketangguhan dan dia tidak buruk 
dalam memproyeksikan hal-hal itu," 
ujar analis politik, Lincoln Mitchell, 
dikutip dari AFP.

Pulau tersebut adalah tujuan liburan 
bagi banyak anggota Partai Demokrat. 
DeSantis melakukan aksi itu untuk 
mengecam kebijakan imigrasi 
pemerintahan Biden.

Dia terpilih kembali sebagai Gubernur 
Florida. 

Berkat segala kontroversi ini, DeSantis 
mengalahkan lawannya dari Partai 
Demokrat, Charlie Crist. 

"Dia tidak memiliki karisma alami yang 
hebat, tetapi itu bukan mereknya. 
Mereknya lebih soal kompetensi 

Agenda konservatif DeSantis semakin 
menguat dengan penandatanganan 
RUU yang melarang pembahasan 
topik LGBTQ di ruang kelas pada awal 
2022. Dia kembali memicu 
kegembiraan Partai Republik ketika 
mengirimkan puluhan migran ke 
Martha's Vineyard.

Kemenangannya ini memperkuat 
posisi Desantis sebagai bintang baru 
Partai Republik untuk pemilu 2024.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
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kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Sementara tiga parpol lain adalah Partai 
Prima, Partai Republiku 

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono 
menjelaskan,

dan Partai Keadilan dan Persatuan 
(PKP).

 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
menolak gugatan dari empat partai politik 
(parpol) yang kembali dinyatakan tidak 
lolos verifikasi administrasi sebagai calon 
peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI.

 penolakan gugatan tersebut karena 
Bawaslu memiliki ketentuan, 

Satu dari empat parpol itu adalah Partai 
Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), 
partai yang dipimpin Jusuf Rizal ini 
menjadi tempat bernaung putra Soeharto, 
Tommy Mandala Putra alias Tommy 
Soeharto.

Bawaslu Tolak Gugatan Parsindo

yakni keputusan yang merupakan 
tindak lanjut dari putusan Bawaslu 
merupakan objek sengketa 

Itu peraturan kami. 

"Kalau putusan ini merupakan tindakan 
lanjut putusan Bawaslu, 

yang dikecualikan atau tidak bisa 
diproses.

tidak bisa ditindaklanjuti, tidak bisa 
diregister. 

sebagaimana dimuat dalam Peraturan 
Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 
2022 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Sengketa Proses Pemilu.

Jadi, kalau objek yang sama, tidak 
bisa," kata Totok kepada wartawan di 
Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (26/11), 

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa 
penyelesaian sengketa 
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Hal ini dikatakan oleh pengamat politik 
Ari Junaedi.

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

Ternyata Anies Musibah Bukan Berkah Untuk NasDem

dengan hasil verifikasi administrasi 
calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI 
yang menyatakan mereka tidak lolos 
tahapan tersebut.

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), 

Lima partai politik itu adalah Partai 
Keadilan dan Persatuan (PKP), 

Partai Republik, 
Partai Republiku, dan Parsindo.

dikutip Antara.
Dasar Gugatan
Sebelumnya pada hari Jumat (4/11), 
Bawaslu telah mengabulkan gugatan 
lima partai politik terkait 

Dengan dikabulkannya gugatan itu, 
Bawaslu memerintahkan KPU 
memberi kesempatan kepada lima partai 
itu untuk menyampaikan dokumen 
persyaratan perbaikan terkait 
dengan verifikasi administrasi partai 
politik calon peserta Pemilu 2024 
selama 1 x 24 jam.
Namun, setelah kembali menilai 
perbaikan itu, Jumat (18/11), 
KPU menetapkan lima partai politik 
tersebut tidak memenuhi syarat untuk 
lolos tahapan verifikasi administrasi calon 
peserta Pemilu 2024. 

Keputusan tersebut adalah hasil final 
putusan panel WTO di DBS 

"Kita masih kaji harus melibatkan 
beberapa kementerian sudah siap atau 
belum, 

atas perkara nickel Indonesia yang 
dicatat dalam sengketa DS 592. Arifin 
menyampaikan keputusan WTO belum 
bersifat final.

Menteri ESDM belum bisa memastikan 
berapa tarif yang akan ditetapkan untuk 
pajak ekspor ini. 
Selain itu, ia enggan untuk 
membicarakan kemungkinan kapan 
kebijakan ini akan berlaku

kita juga punya customer kita juga 
harus memperhatikan dan 
mempertimbangkan juga, kita 
evaluasi," ujarnya kepada wartawan di 
kantor Kementerian ESDM, Jumat 
(25/11).

Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif 
mengumumkan Indonesia telah kalah 
banding dalam sengketa gugatan 
larangan ekspor nikel yang diajukan 
oleh Uni Eropa dalam panel World 
Trade Organization (WTO) di Dispute 
Settlement Body (DBS).

Tarif Belum Akan Ditetapkan

RI Akan Ajukan Banding

Berikut fakta-fakta yang telah 
dikumpulkan oleh kumparan terkait 
kekalahan gugatan larangan ekspor 
nikel di WTO:

Fakta Indonesia Kalah di Gugatan WTO

terkait nikel.
Keputusan panel belum memiliki kekuatan 
hukum yang tetap sehingga masih 
terdapat peluang banding 

Maka dari itu, 

Arifin menyebutkan keputusan panel 
belum memiliki kekuatan hukum, 
sehingga pemerintah berencana 
melakukan banding (appeal). 

pemerintah belum berencana merubah 
peraturan atau mencabut kebijakan sesuai 
putusan sengketa DSB 

 ya kita punya sumber daya alam untuk 
menjadi produk," tambahnya.

hal tersebut tidak akan berdampak besar 
pada industri hilirisasi, 

dan tidak perlu mengubah peraturan atau 
bahkan mencabut kebijakan yang 
dianggap tidak sesuai," jelasnya.

karena pemerintah akan membuat aturan 
yang memaksimalkan hilirisasi di 
Indonesia.

Indonesia Mining Association (IMA) atau 

"Belum putus akhir ya kan masih ada 
tahap-tahap selanjutnya. 
Jadi kita masih berusaha untuk bisa 
berupaya mengoptimalkan,

Menteri Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal

Terpisah, 

Asosiasi Penambang RI Dukung 
Keputusan Banding

 (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya 
mengatakan jika Indonesia kalah di 
gugatan WTO, 

karena mereka tidak mau berbagi 

 industri di Uni Eropa lumpuh tidak 
punya bahan baku, 

Asosiasi Penambang Indonesia 
mendukung keputusan pemerintah 
melakukan banding terhadap hasil 
gugatan di WTO. 

Djoko Widajatno, mengatakan 
konsekuensi atas kekalahan Indonesia 
di persidangan tersebut belum 
berdampak lantaran masih ada banding 
untuk mendukung hilirisasi mineral di 
dalam negeri.

Pelaksana Pelaksana Harian Direktur 
Eksekutif IMA, 

"Hilirisasi adalah hak bangsa Indonesia, 
yang dituntut WTO adalah pencabutan 
larangan ekspor nikel,

keuntungan dengan Indonesia," ujar 
Djoko kepada kumparan, Jumat (25/11).

berbeda dengan sebelum adanya 
larangan ekspor nikel pendapatan 
negara dari sektor ini hanya Rp 29 
triliun.

Djoko memaparkan, 
berkat digenjotnya hilirisasi nikel 
keuntungan dari hasil ekspor mencapai 
Rp 327 triliun, 

Ia juga menyampaikan optimisme 
hilirisasi tidak akan terganggu oleh 
putusan WTO, 
terutama karena para pemimpin negara 
G20 dalam Bali Compendium 
menyepakati negara pemilik sumber 
daya alam berhak melakukan hilirisasi 
untuk meningkatkan nilai tambah.

Bekas Pangkalan Angkatan Laut AS di 
Teluk Subic, 

 Militer Amerika Serikat kemungkinan 
akan kembali ke pangkalan di Teluk 
Subic di Filipina karena kekhawatiran 
atas meningkatnya kehadiran maritim 
China, kata seorang pejabat tinggi badan 
lokal yang mengawasi zona pelabuhan 
bebas itu.
Militer AS akan kembali ke Teluk Subic 
setelah 30 tahun meninggalkan daerah 
yang pernah menjadi pangkalan militer 
terbesar mereka di Asia.

Manila dan Washington telah 
bernegosiasi untuk menyiapkan lima 
lokasi lagi di negara Asia itu untuk 
membangun fasilitas militer AS 

dan dikelola oleh Otoritas Metropolitan 
Teluk Subic (SBMA).

yang menghadap Laut China Selatan, 
telah menjadi pelabuhan bebas yang 
ramai yang mempekerjakan sekitar 
150.000 penduduk lokal 

jika Teluk Subic tidak menjadi suatu 
lokasi dari EDCA itu saat 

dan menyiapkan senjata di bawah 
Perjanjian Peningkatan Kerja Sama 
Pertahanan (EDCA).
Ketua SBMA Rolen Paulino pada Rabu 
(23/11) mengatakan bahwa dia akan 
"sangat terkejut" 

"selama perang, dan pada waktu yang 

Militer AS Akan Kembali ke Filipina

Ditandatangani pada 2014, EDCA 
kemungkinan akan berlanjut 
melampaui periode 10 tahunnya, 
seperti yang ditunjukkan oleh minat 
baru Amerika Serikat dalam 
membangun pangkalan baru

termasuk tampilan publik pesawat sipil 
dan helikopter Angkatan Laut Filipina 
di bandara Subic yang sekarang 
sedang diubah fungsinya untuk 
pengawasan dan pelatihan 
penerbangan.

 di Filipina dan pendanaan baru untuk 
meningkatkan situs-situs EDCA yang 
ada.

Paulino, yang adalah mantan walikota 
Olongapo yang berdekatan dengan 
Subic, dan lebih suka pemerintah 
Filipina mempertahankan aliansi 

dari pelabuhan yang telah dikuasainya 
selama hampir 94 tahun.

Pernyataan itu disampaikan Paulino 
sehari sebelum peringatan 30 tahun 
keberangkatan Angkatan Laut AS 

Paulino mengatakan ketegangan di 
Selat Taiwan dan meningkatnya 
permusuhan antara Amerika Serikat 
dan China menjadi perhatian. 

sangat penting".

Serangkaian acara diadakan Kamis di 
pelabuhan bebas untuk menandai 
HUT ke-30 Pendirian SBMA, 
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Mengutip Wartaekonomi.co.id jaringan 
Suara.com, 

Hal ini dikatakan oleh pengamat politik 
Ari Junaedi.

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

Ternyata Anies Musibah Bukan Berkah Untuk NasDem

dengan hasil verifikasi administrasi 
calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI 
yang menyatakan mereka tidak lolos 
tahapan tersebut.

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), 

Lima partai politik itu adalah Partai 
Keadilan dan Persatuan (PKP), 

Partai Republik, 
Partai Republiku, dan Parsindo.

dikutip Antara.
Dasar Gugatan
Sebelumnya pada hari Jumat (4/11), 
Bawaslu telah mengabulkan gugatan 
lima partai politik terkait 

Dengan dikabulkannya gugatan itu, 
Bawaslu memerintahkan KPU 
memberi kesempatan kepada lima partai 
itu untuk menyampaikan dokumen 
persyaratan perbaikan terkait 
dengan verifikasi administrasi partai 
politik calon peserta Pemilu 2024 
selama 1 x 24 jam.
Namun, setelah kembali menilai 
perbaikan itu, Jumat (18/11), 
KPU menetapkan lima partai politik 
tersebut tidak memenuhi syarat untuk 
lolos tahapan verifikasi administrasi calon 
peserta Pemilu 2024. 

Keputusan tersebut adalah hasil final 
putusan panel WTO di DBS 

"Kita masih kaji harus melibatkan 
beberapa kementerian sudah siap atau 
belum, 

atas perkara nickel Indonesia yang 
dicatat dalam sengketa DS 592. Arifin 
menyampaikan keputusan WTO belum 
bersifat final.

Menteri ESDM belum bisa memastikan 
berapa tarif yang akan ditetapkan untuk 
pajak ekspor ini. 
Selain itu, ia enggan untuk 
membicarakan kemungkinan kapan 
kebijakan ini akan berlaku

kita juga punya customer kita juga 
harus memperhatikan dan 
mempertimbangkan juga, kita 
evaluasi," ujarnya kepada wartawan di 
kantor Kementerian ESDM, Jumat 
(25/11).

Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif 
mengumumkan Indonesia telah kalah 
banding dalam sengketa gugatan 
larangan ekspor nikel yang diajukan 
oleh Uni Eropa dalam panel World 
Trade Organization (WTO) di Dispute 
Settlement Body (DBS).

Tarif Belum Akan Ditetapkan

RI Akan Ajukan Banding

Berikut fakta-fakta yang telah 
dikumpulkan oleh kumparan terkait 
kekalahan gugatan larangan ekspor 
nikel di WTO:

Fakta Indonesia Kalah di Gugatan WTO

terkait nikel.
Keputusan panel belum memiliki kekuatan 
hukum yang tetap sehingga masih 
terdapat peluang banding 

Maka dari itu, 

Arifin menyebutkan keputusan panel 
belum memiliki kekuatan hukum, 
sehingga pemerintah berencana 
melakukan banding (appeal). 

pemerintah belum berencana merubah 
peraturan atau mencabut kebijakan sesuai 
putusan sengketa DSB 

 ya kita punya sumber daya alam untuk 
menjadi produk," tambahnya.

hal tersebut tidak akan berdampak besar 
pada industri hilirisasi, 

dan tidak perlu mengubah peraturan atau 
bahkan mencabut kebijakan yang 
dianggap tidak sesuai," jelasnya.

karena pemerintah akan membuat aturan 
yang memaksimalkan hilirisasi di 
Indonesia.

Indonesia Mining Association (IMA) atau 

"Belum putus akhir ya kan masih ada 
tahap-tahap selanjutnya. 
Jadi kita masih berusaha untuk bisa 
berupaya mengoptimalkan,

Menteri Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal

Terpisah, 

Asosiasi Penambang RI Dukung 
Keputusan Banding

 (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya 
mengatakan jika Indonesia kalah di 
gugatan WTO, 

karena mereka tidak mau berbagi 

 industri di Uni Eropa lumpuh tidak 
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Asosiasi Penambang Indonesia 
mendukung keputusan pemerintah 
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gugatan di WTO. 

Djoko Widajatno, mengatakan 
konsekuensi atas kekalahan Indonesia 
di persidangan tersebut belum 
berdampak lantaran masih ada banding 
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Pelaksana Pelaksana Harian Direktur 
Eksekutif IMA, 

"Hilirisasi adalah hak bangsa Indonesia, 
yang dituntut WTO adalah pencabutan 
larangan ekspor nikel,

keuntungan dengan Indonesia," ujar 
Djoko kepada kumparan, Jumat (25/11).

berbeda dengan sebelum adanya 
larangan ekspor nikel pendapatan 
negara dari sektor ini hanya Rp 29 
triliun.

Djoko memaparkan, 
berkat digenjotnya hilirisasi nikel 
keuntungan dari hasil ekspor mencapai 
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Ia juga menyampaikan optimisme 
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putusan WTO, 
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G20 dalam Bali Compendium 
menyepakati negara pemilik sumber 
daya alam berhak melakukan hilirisasi 
untuk meningkatkan nilai tambah.

Bekas Pangkalan Angkatan Laut AS di 
Teluk Subic, 

 Militer Amerika Serikat kemungkinan 
akan kembali ke pangkalan di Teluk 
Subic di Filipina karena kekhawatiran 
atas meningkatnya kehadiran maritim 
China, kata seorang pejabat tinggi badan 
lokal yang mengawasi zona pelabuhan 
bebas itu.
Militer AS akan kembali ke Teluk Subic 
setelah 30 tahun meninggalkan daerah 
yang pernah menjadi pangkalan militer 
terbesar mereka di Asia.

Manila dan Washington telah 
bernegosiasi untuk menyiapkan lima 
lokasi lagi di negara Asia itu untuk 
membangun fasilitas militer AS 

dan dikelola oleh Otoritas Metropolitan 
Teluk Subic (SBMA).

yang menghadap Laut China Selatan, 
telah menjadi pelabuhan bebas yang 
ramai yang mempekerjakan sekitar 
150.000 penduduk lokal 

jika Teluk Subic tidak menjadi suatu 
lokasi dari EDCA itu saat 

dan menyiapkan senjata di bawah 
Perjanjian Peningkatan Kerja Sama 
Pertahanan (EDCA).
Ketua SBMA Rolen Paulino pada Rabu 
(23/11) mengatakan bahwa dia akan 
"sangat terkejut" 

"selama perang, dan pada waktu yang 

Militer AS Akan Kembali ke Filipina

Ditandatangani pada 2014, EDCA 
kemungkinan akan berlanjut 
melampaui periode 10 tahunnya, 
seperti yang ditunjukkan oleh minat 
baru Amerika Serikat dalam 
membangun pangkalan baru

termasuk tampilan publik pesawat sipil 
dan helikopter Angkatan Laut Filipina 
di bandara Subic yang sekarang 
sedang diubah fungsinya untuk 
pengawasan dan pelatihan 
penerbangan.

 di Filipina dan pendanaan baru untuk 
meningkatkan situs-situs EDCA yang 
ada.

Paulino, yang adalah mantan walikota 
Olongapo yang berdekatan dengan 
Subic, dan lebih suka pemerintah 
Filipina mempertahankan aliansi 

dari pelabuhan yang telah dikuasainya 
selama hampir 94 tahun.

Pernyataan itu disampaikan Paulino 
sehari sebelum peringatan 30 tahun 
keberangkatan Angkatan Laut AS 

Paulino mengatakan ketegangan di 
Selat Taiwan dan meningkatnya 
permusuhan antara Amerika Serikat 
dan China menjadi perhatian. 

sangat penting".

Serangkaian acara diadakan Kamis di 
pelabuhan bebas untuk menandai 
HUT ke-30 Pendirian SBMA, 
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pertahanan dengan Amerika Serikat.
Dia menambahkan bahwa sebagian 
besar penduduk Olongapo bersifat 
"pro-Amerika" 

Pada 9 November lalu, Duta Besar AS 
untuk Filipina Mary Kay Carlson 
mengunjungi Teluk Subic 
dan galangan kapal yang diakuisisi 
oleh perusahaan swasta AS Cerberus 
Capital Management LP pada tahun ini. 
Angkatan Laut Filipina juga mulai 
menduduki sebagian galangan kapal 
sebagai pangkalan angkatan laut 
barunya.

mengingat mereka telah hidup 
berdampingan dengan tentara AS 
dalam waktu yang sangat lama.

Paulino yakin kunjungan Carlson 
memperkuat pentingnya Teluk Subic 
bagi Amerika Serikat.
Seorang pejabat senior Filipina 
mengatakan dua perusahaan China 
ingin mengambil alih galangan kapal 
itu, tetapi Amerika Serikat telah turun 
tangan.
Filipina dan China memiliki klaim yang 
tumpang tindih di Laut China Selatan, 
yang merupakan jalur pelayaran yang 

dan dua kali berusaha memblokir jalan 
kapal sebelum akhirnya awak kapal 
China memotong tali penarik puing dan 
mengambil objek yang diduga roket 
China. 

Pihak berwenang Filipina mengatakan 
penjaga pantai China "dengan paksa" 
mengambil puing-puing yang menyerupai 
roket China yang diluncurkan pada 
Oktober.

Manila pada Kamis menulis catatan 
verbal ke China untuk mencari 
"klarifikasi" 

Sebuah perahu karet milik Penjaga 
Pantai China mendekati sebuah kapal 
angkatan laut Filipina yang menarik 
puing-puing ke pulau Itu 

vital dan kaya mineral yang dilalui 
perdagangan senilai 3 triliun dolar AS 
setiap tahunnya.
Seperti yang diperintahkan oleh Presiden 
Filipina Ferdinand Marcos Jr., 

tentang pertemuan 20 November antara 
Angkatan Laut Filipina dan Penjaga 
Pantai China di dekat pulau Thitu yang 
diduduki Filipina.
Thitu adalah sebuah wilayah perairan 
maritim yang diperebutkan.

menyusul kekalahan telak dalam 
sejumlah pemilihan kepala daerah.
Pemilih di Taiwan 

Tsai mengangkat isu kekhawatiran 
tentang ancaman dari China, namun 
kalah dari masalah lokal yang diangkat 
KMT.

sebagian besar memilih oposisi 
Kuomintang (KMT) dalam Pilkada di 
pulau yang memiliki pemerintahan 
sendiri itu. 

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen 
mengundurkan diri sebagai ketua Partai 
Progresif Demokratik (DPP), 

Tsai berbicara berkali-kali tentang 
"menentang China dan membela 
Taiwan" dalam kampanye untuk 
partainya. 
Tetapi kandidat partai Chen Shih-chung, 
yang kalah dalam pertempuran untuk 
walikota Taipei, 

Tsai Ing-wen Mundur Jadi Ketua DPP

Menurut CNA, Tsai mengajukan 
pengunduran dirinya pada Sabtu malam, 
26 November 2022, 

hanya mengangkat masalah ancaman 
Partai Komunis beberapa kali sebelum 
dia dengan cepat beralih kembali ke 
masalah lokal karena minatnya kecil, kata 
para ahli.

sebuah tradisi setelah kekalahan besar, 
dalam pidato singkat di mana dia juga 
berterima kasih kepada para 
pendukungnya.
“Saya harus memikul semua tanggung 
jawab,” katanya. 
“Menghadapi hasil seperti ini, ada banyak 
area yang harus kita tinjau secara 
mendalam.”

ibu kota Taiwan, serta di kota Taoyuan, 
Taichung, dan New Taipei.

Kandidat dari KMT memenangkan kursi 
walikota di Taipei, 

dan pemimpin lokal lainnya di 13 
kabupaten dan di sembilan kota. 

Orang Taiwan memilih walikota, anggota 
dewan kota, 

Ada juga referendum untuk menurunkan 
usia pemilih dari 20 menjadi 18 tahun.
Chiang Wan-an, 
walikota Taipei yang baru, 
mengumumkan kemenangan Sabtu 
malam dalam rapat umum besar. 
“Saya akan membiarkan dunia melihat 
kehebatan Taipei,” katanya.

 polusi udara di pusat kota Taichung, 
kemacetan lalu lintas di pusat teknologi 
Nangang Taipei, dan strategi pembelian 
vaksin Covid-19 yang membuat pulau itu 
kekurangan pasokan selama wabah 
tahun lalu.

Ia mengangkat isu masalah lokal:

Kao Hung-an, kandidat dari Partai 
Rakyat Taiwan yang relatif baru, 
memenangkan kursi walikota di Hsinchu, 
sebuah kota tempat banyak perusahaan 
semi-konduktor Taiwan berada.

“Publik memiliki beberapa ketidakpuasan 

Kekalahan DPP yang berkuasa mungkin 
sebagian karena cara menangani 
pandemi.

DPP hanya meraih lima kursi.

dan kepala daerah yang diperebutkan, 
termasuk ibu kota Taipei. 

“Bukannya DPP tidak pernah gagal 
sebelumnya," tambah Tsai Ing-wen, 
yang akan terus menjabat sebagai 
presiden hingga 2024. 

Kami dengan rendah hati menerima 
hasilnya dan menerima keputusan 
rakyat Taiwan," kata Tsai kepada 
wartawan di markas besar partai saat 
dia berhenti sebagai ketua partai, 

“Kami tidak punya waktu untuk merasa 
menyesal. Kami jatuh, tapi kami akan 
berdiri lagi."

"Hasilnya mengecewakan harapan 
kami. 

yang juga dia lakukan setelah hasil 
buruk tahun 2018.

meskipun Taiwan relatif berhasil dalam 
pencegahan pandemi,” kata Weihao 
Huang, 

Kuomintang memimpin atau 
mengklaim kemenangan di 13 dari 21 
kursi walikota 

dengan DPP dalam hal ini, 

seorang profesor ilmu politik di 
National Sun Yat-sen University.

 Warga di wilayah Xinjiang dan Beijing 
turun ke jalan memprotes pembatasan 
ketat yang dilakukan pemerintah akibat 
naiknya kasus harian Covid-19 di seluruh 
China. Demo merupakan peristiwa 
langka di negara itu.
Massa turun ke jalan pada Jumat malam, 
25 November 2022 di ibu kota Xinjiang, 
Urumqi, meneriakkan "Akhiri 
penguncian!" 
sambil mengacungkan tinju ke udara, 
setelah kebakaran mematikan pada hari 
Kamis memicu kemarahan atas 
penguncian Covid-19 yang 
berkepanjangan. 
Banyak video beredar di media sosial 
China menggambarkan bagaimana demo 
berlangsung.Video memperlihatkan 
orang-orang di alun-alun menyanyikan 
lagu kebangsaan China dengan liriknya, 
"Bangkitlah, mereka yang menolak 

Warga China Demo Tolak Lockdown

menjadi budak!" sementara yang lain 
berteriak ingin dibebaskan dari 
lockdown.
Urumqi berpenduduk 4 juta dan 
mengalami penguncian terlama di 
negara itu. 
Warga dilarang meninggalkan rumah 
mereka selama100 hari.

Pemicu kemarahan publik adalah 
kebakaran di gedung bertingkat tinggi 
di Urumqi yang menewaskan 10 orang 
pada Kamis malam. Kasusnya menjadi 
viral di media sosial karena banyak 

Protes berhasil menekan pejabat untuk 
mencabut pembatasan lebih cepat dari 
jadwal.

Di ibu kota Beijing yang berjarak 2.700 
km, beberapa penduduk protes dalam 
skala kecil karena pembatasan 
pergerakan yang diberlakukan pada 
mereka. 
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pertahanan dengan Amerika Serikat.
Dia menambahkan bahwa sebagian 
besar penduduk Olongapo bersifat 
"pro-Amerika" 

Pada 9 November lalu, Duta Besar AS 
untuk Filipina Mary Kay Carlson 
mengunjungi Teluk Subic 
dan galangan kapal yang diakuisisi 
oleh perusahaan swasta AS Cerberus 
Capital Management LP pada tahun ini. 
Angkatan Laut Filipina juga mulai 
menduduki sebagian galangan kapal 
sebagai pangkalan angkatan laut 
barunya.

mengingat mereka telah hidup 
berdampingan dengan tentara AS 
dalam waktu yang sangat lama.

Paulino yakin kunjungan Carlson 
memperkuat pentingnya Teluk Subic 
bagi Amerika Serikat.
Seorang pejabat senior Filipina 
mengatakan dua perusahaan China 
ingin mengambil alih galangan kapal 
itu, tetapi Amerika Serikat telah turun 
tangan.
Filipina dan China memiliki klaim yang 
tumpang tindih di Laut China Selatan, 
yang merupakan jalur pelayaran yang 

dan dua kali berusaha memblokir jalan 
kapal sebelum akhirnya awak kapal 
China memotong tali penarik puing dan 
mengambil objek yang diduga roket 
China. 

Pihak berwenang Filipina mengatakan 
penjaga pantai China "dengan paksa" 
mengambil puing-puing yang menyerupai 
roket China yang diluncurkan pada 
Oktober.

Manila pada Kamis menulis catatan 
verbal ke China untuk mencari 
"klarifikasi" 

Sebuah perahu karet milik Penjaga 
Pantai China mendekati sebuah kapal 
angkatan laut Filipina yang menarik 
puing-puing ke pulau Itu 

vital dan kaya mineral yang dilalui 
perdagangan senilai 3 triliun dolar AS 
setiap tahunnya.
Seperti yang diperintahkan oleh Presiden 
Filipina Ferdinand Marcos Jr., 

tentang pertemuan 20 November antara 
Angkatan Laut Filipina dan Penjaga 
Pantai China di dekat pulau Thitu yang 
diduduki Filipina.
Thitu adalah sebuah wilayah perairan 
maritim yang diperebutkan.

menyusul kekalahan telak dalam 
sejumlah pemilihan kepala daerah.
Pemilih di Taiwan 

Tsai mengangkat isu kekhawatiran 
tentang ancaman dari China, namun 
kalah dari masalah lokal yang diangkat 
KMT.

sebagian besar memilih oposisi 
Kuomintang (KMT) dalam Pilkada di 
pulau yang memiliki pemerintahan 
sendiri itu. 

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen 
mengundurkan diri sebagai ketua Partai 
Progresif Demokratik (DPP), 

Tsai berbicara berkali-kali tentang 
"menentang China dan membela 
Taiwan" dalam kampanye untuk 
partainya. 
Tetapi kandidat partai Chen Shih-chung, 
yang kalah dalam pertempuran untuk 
walikota Taipei, 

Tsai Ing-wen Mundur Jadi Ketua DPP

Menurut CNA, Tsai mengajukan 
pengunduran dirinya pada Sabtu malam, 
26 November 2022, 

hanya mengangkat masalah ancaman 
Partai Komunis beberapa kali sebelum 
dia dengan cepat beralih kembali ke 
masalah lokal karena minatnya kecil, kata 
para ahli.

sebuah tradisi setelah kekalahan besar, 
dalam pidato singkat di mana dia juga 
berterima kasih kepada para 
pendukungnya.
“Saya harus memikul semua tanggung 
jawab,” katanya. 
“Menghadapi hasil seperti ini, ada banyak 
area yang harus kita tinjau secara 
mendalam.”

ibu kota Taiwan, serta di kota Taoyuan, 
Taichung, dan New Taipei.

Kandidat dari KMT memenangkan kursi 
walikota di Taipei, 

dan pemimpin lokal lainnya di 13 
kabupaten dan di sembilan kota. 

Orang Taiwan memilih walikota, anggota 
dewan kota, 

Ada juga referendum untuk menurunkan 
usia pemilih dari 20 menjadi 18 tahun.
Chiang Wan-an, 
walikota Taipei yang baru, 
mengumumkan kemenangan Sabtu 
malam dalam rapat umum besar. 
“Saya akan membiarkan dunia melihat 
kehebatan Taipei,” katanya.
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Nangang Taipei, dan strategi pembelian 
vaksin Covid-19 yang membuat pulau itu 
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tahun lalu.
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semi-konduktor Taiwan berada.
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Kekalahan DPP yang berkuasa mungkin 
sebagian karena cara menangani 
pandemi.

DPP hanya meraih lima kursi.

dan kepala daerah yang diperebutkan, 
termasuk ibu kota Taipei. 

“Bukannya DPP tidak pernah gagal 
sebelumnya," tambah Tsai Ing-wen, 
yang akan terus menjabat sebagai 
presiden hingga 2024. 

Kami dengan rendah hati menerima 
hasilnya dan menerima keputusan 
rakyat Taiwan," kata Tsai kepada 
wartawan di markas besar partai saat 
dia berhenti sebagai ketua partai, 

“Kami tidak punya waktu untuk merasa 
menyesal. Kami jatuh, tapi kami akan 
berdiri lagi."

"Hasilnya mengecewakan harapan 
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turun ke jalan memprotes pembatasan 
ketat yang dilakukan pemerintah akibat 
naiknya kasus harian Covid-19 di seluruh 
China. Demo merupakan peristiwa 
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Massa turun ke jalan pada Jumat malam, 
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sambil mengacungkan tinju ke udara, 
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penguncian Covid-19 yang 
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orang-orang di alun-alun menyanyikan 
lagu kebangsaan China dengan liriknya, 
"Bangkitlah, mereka yang menolak 

Warga China Demo Tolak Lockdown

menjadi budak!" sementara yang lain 
berteriak ingin dibebaskan dari 
lockdown.
Urumqi berpenduduk 4 juta dan 
mengalami penguncian terlama di 
negara itu. 
Warga dilarang meninggalkan rumah 
mereka selama100 hari.

Pemicu kemarahan publik adalah 
kebakaran di gedung bertingkat tinggi 
di Urumqi yang menewaskan 10 orang 
pada Kamis malam. Kasusnya menjadi 
viral di media sosial karena banyak 

Protes berhasil menekan pejabat untuk 
mencabut pembatasan lebih cepat dari 
jadwal.

Di ibu kota Beijing yang berjarak 2.700 
km, beberapa penduduk protes dalam 
skala kecil karena pembatasan 
pergerakan yang diberlakukan pada 
mereka. 
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yang diumumkan setelah warga 
mengeluh, menurut penghitungan 
Reuters dari postingan media sosial 
oleh warga.Video terpisah yang 
dibagikan kepada Reuters 
menunjukkan penduduk 

pengguna internet menduga bahwa 
warga tidak dapat menyelamatkan diri 
dengan cepat karena sebagian gedung 
terkunci.Pejabat Urumqi tiba-tiba 
mengadakan konferensi pers pada dini 
hari Sabtu untuk menyangkal 
penguncian menghambat 
penyelamatan, tetapi pengguna internet 
terus mempertanyakan narasi resmi 
tersebut.
"Kebakaran Urumqi membuat semua 
orang di negara ini kesal," kata Sean Li, 
seorang warga di Beijing.

Pemerintah Beijing tidak segera 
menanggapi permintaan komentar 

Penguncian di kompleksnya "Berlin 
Aiyue" dibatalkan pada hari Jumat 
setelah penduduk memprotes 
pemimpin lokal mereka dan 
meyakinkannya untuk 
membatalkannya.Penduduk 
mengetahui rencana tersebut setelah 
melihat para pekerja memasang 
penghalang di gerbang mereka. 
"Tragedi itu bisa terjadi pada kita 
semua," katanya.Pada Sabtu malam, 
setidaknya sepuluh kompleks lainnya 
mencabut penguncian sebelum tanggal 
akhir 

Beijing di bagian kota yang tidak dapat 
diidentifikasi berbaris di sekitar tempat 
parkir terbuka pada hari Sabtu, 
meneriakkan"Akhiri penguncian".

Pada Jumat, negara itu mencatat 
penambahan kasus harian sebesar 
34.909, dengan infeksi menyebar ke 
banyak kota, mendorong penguncian 
yang meluas dan pembatasan lain pada 
pergerakan dan bisnis.Shanghai, kota 
terpadat di China dan pusat keuangan 
yang mengalami penguncian dua bulan 
awal tahun ini, memperketat persyaratan 
pengujian untuk memasuki tempat budaya 
seperti museum dan perpustakaan, 
mengharuskan orang untuk menunjukkan 
tes Covid-19 negatif yang diambil dalam 
waktu 48 jam, turun dari 72 jam 
sebelumnya.

Para pejabat telah berjanji untuk 
melanjutkannya meskipun penolakan 
publik meningkat dan jumlah korban naik 
di negara dengan ekonomi terbesar kedua 
di dunia itu.China mengatakan pada hari 
Jumat akan memangkas jumlah uang 
tunai yang harus disimpan bank 

pada hari Sabtu.Xinjiang adalah rumah 
bagi 10 juta orang Uyghur. Kelompok hak 
asasi dan pemerintah Barat telah lama 
menuduh Beijing melakukan pelanggaran 
terhadap etnis minoritas yang sebagian 
besar Muslim, termasuk kerja paksa di 
kamp-kamp interniran. 

China membela kebijakan nol-Covid khas 
Presiden Xi Jinping sebagai penyelamat 
jiwa dan diperlukan untuk mencegah 
sistem perawatan kesehatan kewalahan 
jika kasus haris meledak. 

sebagai cadangan untuk kedua kalinya 
tahun ini, melepaskan likuiditas untuk 
menopang ekonomi yang goyah.

China dengan keras menolak klaim 
semacam itu.

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

Paling mudah, hal ini bisa menyebabkan 
terjadinya nyeri dan peradangan pada 
sejumlah bagian tubuh.

Pada tahun 2018, penelitian di UCLA 
menemukan hubungan antara gaya hidup 
kurang gerak serta penipisan pada bagian 
otak tertentu.

Hal ini juga bisa kamu alami ketika duduk 
lama di kendaraan pada saat perjalanan
Berdasar sebuah penelitian, kebiasaan 
duduk dalam jangka panjang saat bekerja 
bisa menimbulkan masalah baik secara 
mental maupun fisik. 

Baik karena kebiasaan sehari-hari atau 
karena pekerjaan, pada saat ini orang 
cenderung duduk lebih lama dibanding 
pada masa lalu. 

Masalah kesehatan yang muncul dari 
kebiasaan ini juga tidak sepele. 
Terdapat berbagai masalah yang mungkin 
muncul seperti pembekuan darah bahkan 
hingga munculnya penyakit jantung.

-Depresi dan Kecemasan

Masalah yang bisa muncul dari kebiasaan 
duduk terlalu lama ini disebabkan karena 
manfaat luar biasa dari berdiri dan 
bergerak. 
Dua hal tersebut bisa membuat 
seseorang mendapat manfaat luar biasa 
sepert mengatus protein, gen, serta 
sistem tubuh lain. 

Terlalu lama duduk juga berhubungan 
dengan munculnya obesitas pada diri 
seseorang. 

 Bagian tersebut bisa membuat kamu 
kesulitan mengingat sesuat hal.

Dilansir dari Prevention, berikut sejumlah 
masalah kesehatan yang bakal muncul 
jika kamu duduk terlalu lama.

Hal ini terjadi pasalnya mempengaruhi 
cara tubuh membakas lemak serta 
memetabolisme gula dalam tubuh.

Bahaya Duduk Terlalu Lama

Sering Tak Disadari, Deretan 
Kebiasaan Ini Bisa Sebabkan Masalah 
pada Gigi

Hal ini terjadi karena peradangan, 
bertambahnya berat badan, serta 
perubahan lain.

Postur tubuh busuk juga bisa berujung 
pada masalah di leher dan punggung.

Kolesterol serta peradangan mungkin 
naik. 

-Nyeri Leher dan Punggung

Risiko kanker usus dan endometrial 
bakal meningkat ketika kamu terlalu 
lama duduk bahkan ketika disertai 
dengan olahraga. 

Sebuah hasil temuan di Journal of the 
National Cancer Institute menemukan 
bahwa setiap tambahan dua jam 
duduk, risiko kanker usus meningkat 8 
persen. Pada kanker endometrial, hal 
ini meningkatkan risiko hingga 10 
persen.
-Obesitas, Diabetes, dan Masalah 
Jantung

Semakin sering kamu duduk saat 
bekerja, semakin besar risiko masalah 
mental ini bahkan ketika kamu 
berolahraga. Penelitian lain 
menunjukkan bahwa semakin sering 
seseorang bergerak dalam sehari, 
maka semakin gembira dia.

Duduk selama empat jam bisa 
mempengaruhi bagian bawah 
punggung, terang Gregory Billy, M.D, 
profesor bidang ortopedi dan 
rehabilitasi dari Penn State University. 

-Kanker

Duduk membuatmu membakar lebih 
sedikit kalori dan menurunkan 
kemampuan hormon insulin untuk 
mengeluarkan glukosa dari darah dan 
sel. 
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Reuters dari postingan media sosial 
oleh warga.Video terpisah yang 
dibagikan kepada Reuters 
menunjukkan penduduk 

pengguna internet menduga bahwa 
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terkunci.Pejabat Urumqi tiba-tiba 
mengadakan konferensi pers pada dini 
hari Sabtu untuk menyangkal 
penguncian menghambat 
penyelamatan, tetapi pengguna internet 
terus mempertanyakan narasi resmi 
tersebut.
"Kebakaran Urumqi membuat semua 
orang di negara ini kesal," kata Sean Li, 
seorang warga di Beijing.

Pemerintah Beijing tidak segera 
menanggapi permintaan komentar 

Penguncian di kompleksnya "Berlin 
Aiyue" dibatalkan pada hari Jumat 
setelah penduduk memprotes 
pemimpin lokal mereka dan 
meyakinkannya untuk 
membatalkannya.Penduduk 
mengetahui rencana tersebut setelah 
melihat para pekerja memasang 
penghalang di gerbang mereka. 
"Tragedi itu bisa terjadi pada kita 
semua," katanya.Pada Sabtu malam, 
setidaknya sepuluh kompleks lainnya 
mencabut penguncian sebelum tanggal 
akhir 

Beijing di bagian kota yang tidak dapat 
diidentifikasi berbaris di sekitar tempat 
parkir terbuka pada hari Sabtu, 
meneriakkan"Akhiri penguncian".

Pada Jumat, negara itu mencatat 
penambahan kasus harian sebesar 
34.909, dengan infeksi menyebar ke 
banyak kota, mendorong penguncian 
yang meluas dan pembatasan lain pada 
pergerakan dan bisnis.Shanghai, kota 
terpadat di China dan pusat keuangan 
yang mengalami penguncian dua bulan 
awal tahun ini, memperketat persyaratan 
pengujian untuk memasuki tempat budaya 
seperti museum dan perpustakaan, 
mengharuskan orang untuk menunjukkan 
tes Covid-19 negatif yang diambil dalam 
waktu 48 jam, turun dari 72 jam 
sebelumnya.

Para pejabat telah berjanji untuk 
melanjutkannya meskipun penolakan 
publik meningkat dan jumlah korban naik 
di negara dengan ekonomi terbesar kedua 
di dunia itu.China mengatakan pada hari 
Jumat akan memangkas jumlah uang 
tunai yang harus disimpan bank 

pada hari Sabtu.Xinjiang adalah rumah 
bagi 10 juta orang Uyghur. Kelompok hak 
asasi dan pemerintah Barat telah lama 
menuduh Beijing melakukan pelanggaran 
terhadap etnis minoritas yang sebagian 
besar Muslim, termasuk kerja paksa di 
kamp-kamp interniran. 

China membela kebijakan nol-Covid khas 
Presiden Xi Jinping sebagai penyelamat 
jiwa dan diperlukan untuk mencegah 
sistem perawatan kesehatan kewalahan 
jika kasus haris meledak. 

sebagai cadangan untuk kedua kalinya 
tahun ini, melepaskan likuiditas untuk 
menopang ekonomi yang goyah.
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Paling mudah, hal ini bisa menyebabkan 
terjadinya nyeri dan peradangan pada 
sejumlah bagian tubuh.

Pada tahun 2018, penelitian di UCLA 
menemukan hubungan antara gaya hidup 
kurang gerak serta penipisan pada bagian 
otak tertentu.

Hal ini juga bisa kamu alami ketika duduk 
lama di kendaraan pada saat perjalanan
Berdasar sebuah penelitian, kebiasaan 
duduk dalam jangka panjang saat bekerja 
bisa menimbulkan masalah baik secara 
mental maupun fisik. 

Baik karena kebiasaan sehari-hari atau 
karena pekerjaan, pada saat ini orang 
cenderung duduk lebih lama dibanding 
pada masa lalu. 

Masalah kesehatan yang muncul dari 
kebiasaan ini juga tidak sepele. 
Terdapat berbagai masalah yang mungkin 
muncul seperti pembekuan darah bahkan 
hingga munculnya penyakit jantung.

-Depresi dan Kecemasan

Masalah yang bisa muncul dari kebiasaan 
duduk terlalu lama ini disebabkan karena 
manfaat luar biasa dari berdiri dan 
bergerak. 
Dua hal tersebut bisa membuat 
seseorang mendapat manfaat luar biasa 
sepert mengatus protein, gen, serta 
sistem tubuh lain. 

Terlalu lama duduk juga berhubungan 
dengan munculnya obesitas pada diri 
seseorang. 

 Bagian tersebut bisa membuat kamu 
kesulitan mengingat sesuat hal.

Dilansir dari Prevention, berikut sejumlah 
masalah kesehatan yang bakal muncul 
jika kamu duduk terlalu lama.

Hal ini terjadi pasalnya mempengaruhi 
cara tubuh membakas lemak serta 
memetabolisme gula dalam tubuh.

Bahaya Duduk Terlalu Lama

Sering Tak Disadari, Deretan 
Kebiasaan Ini Bisa Sebabkan Masalah 
pada Gigi

Hal ini terjadi karena peradangan, 
bertambahnya berat badan, serta 
perubahan lain.

Postur tubuh busuk juga bisa berujung 
pada masalah di leher dan punggung.

Kolesterol serta peradangan mungkin 
naik. 

-Nyeri Leher dan Punggung

Risiko kanker usus dan endometrial 
bakal meningkat ketika kamu terlalu 
lama duduk bahkan ketika disertai 
dengan olahraga. 

Sebuah hasil temuan di Journal of the 
National Cancer Institute menemukan 
bahwa setiap tambahan dua jam 
duduk, risiko kanker usus meningkat 8 
persen. Pada kanker endometrial, hal 
ini meningkatkan risiko hingga 10 
persen.
-Obesitas, Diabetes, dan Masalah 
Jantung

Semakin sering kamu duduk saat 
bekerja, semakin besar risiko masalah 
mental ini bahkan ketika kamu 
berolahraga. Penelitian lain 
menunjukkan bahwa semakin sering 
seseorang bergerak dalam sehari, 
maka semakin gembira dia.

Duduk selama empat jam bisa 
mempengaruhi bagian bawah 
punggung, terang Gregory Billy, M.D, 
profesor bidang ortopedi dan 
rehabilitasi dari Penn State University. 

-Kanker

Duduk membuatmu membakar lebih 
sedikit kalori dan menurunkan 
kemampuan hormon insulin untuk 
mengeluarkan glukosa dari darah dan 
sel. 
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-Pembekuan Darah

-Tulang Melemah

Perubahan metabolisme pada lemak 
juga mungkin menurunkan fungsi 
vaskular.

Hal ini bisa membuat sel khusus untuk 
mengganti jaringan lama dengan yang 
baru.

Hal ini membuat tulang lebih lemah dan 
kamu memiliki risiko osteoporosis lebih 
besar terutama semakin kamu menua.

Olahraga angkat beban, termasuk 
berdiri dan berjalan bisa memberi 
tekanan pada tulang dengan cara yang 
baik. 

Ketika kamu duduk terlalu lama, 
pergantian tulang ini lebih sedikit 
terjadi. 

Penelitian yang diterbitkan pada British 
Medical Journal menemukan bahwa 
wanita yang tidur lebih dari 40 jam 
seminggu memiliki risiko dua kali lipat 
mengalami masalah ini dibanding mereka 
yang hanya duduk kurang dari 10 jam 
seminggu.
Deretan masalah kesehatan tersebut 
mengancam dirimu ketika kamu duduk 
terlalu lama. 
Oleh karena itu, sebaiknya perhatikan 
seberapa lama kamu duduk ketika bekerja 
serta jangan lupa untuk menerapkan gaya 
hidup sehat. 

Melambatnya aliran darah di kaki karena 
kebiasaan ini disertai kurangnya protein 
pencegah pembekuan bisa meningkatkan 
risiko masalah ini. 

Pada orangtua dan anak, ciri fisik dan 
sifat merupakan hal yang kerap kali bisa 
diturunkan. 
Hal yang dialami atau dimiliki oleh 
orangtua kerap kali juga dimiliki oleh 
anak.

maupun secara acak, sejumlah masalah 
kesehatan bisa diturunkan dari orangtua 
ke anak. 

Penyakit ini bisa berujung pada anemia 
kronis dan kerusakan signifikan pada 

Sejumlah kondisi kesehatan ini bisa 
muncul dari orangtua ke anak karena 
berbagai faktor.

berikut sejumlah penyakit yang bisa 
diturunkan dari orangtua ke anak.

Dilansir dari Healthgrades,

Walau begitu, sejumlah kondisi 
kesehatan ini tak hadir hanya karena 
mutasi genetika ini. 

Penyakit sel sabit merupakan penyakit 
turunan yang disebabkan oleh mutasi 
pada salah satu gens yang membentuk 
protein hemoglobin. 

Hal ini mungkin terjadi karena mutasi 
genetik yang terjadi dari orangtua 
kepada anak.

Baik karena lingkungan, 

1. Penyakit Sel Sabit

Penyakit juga merupakan sebuah hal 
yang bisa diturunkan oleh orang tua 
kepada anak. 

Penyakit Turunan Dalam Keluarga

Masalah ini terjadi karena cacar genetik 
yang berujung kurangnya 

Jika hanya terdapat satu orangtua 

jantung, paru-paru, dan ginjal.

serta cairan pencernaan. 

Fibrosis kistik bisa disebabkan oleh mutasi 
genetik pada sel yang memproduksi lendir, 
keringat, 

Penyakit Tay-Sachs merupakan masalah 
genetik yang fatal dan bisa menyebabkan 
kerusakan pada sistem saraf. 

Masalah kesehatan ini lebih rentan dialami 
oleh orang kulit putih terutama pada 
keturunan Eropa Utara.

peluang anak mengalami penyakit ini lebih 
kecil.

3. Penyakit Tay-Sachs

2. Fibrosis Kistik

Kondisi ini menyebabkan lendir menjadi 
kental dan lengket sehingga menimbulkan 
kerusakan pada sistem pernapasan, 
pencernaan, dan reproduksi.

yang mengalami masalah ini, 

Walau hanya salah satu orangtua yang 
mengalami masalah ini, 
namun kondisi ini bisa diwariskan pada 
anak mereka. 

enzim penting bernama hexosaminidase-A 

Pada kedua orangtua dengan masalah 
genetik, terdapat peluang 
sebesar 25 persen bahwa anak yang 
dilahirkan mengalami penyakit sel sabit ini. 

Seseorang yang mengalami masalah ini 
berisiko 50 persen menurunkan kondisi 
ini pada anak mereka. Jika kedua 
orangtua mengalami kondisi ini, besar 
kemungkinan bagi orangtua untuk 
mengalaminya.
4. Hemofilia

dan ditandai dengan kurangnya 
pembekuan darah sehingga berujung 
pendarahan yang tak normal. 

(Hex-A).

Hemofilia merupakan masalah yang lebih 
umum dialami pria 

Seperti diketahui, pria memiliki 
kromosom XY sedangkan wanita 
memiliki kromosom XX.

Pada ayah dengan kondisi ini, hemofilia 
sangat rentan diturunkan pada anak 
mereka.

5. Penyakit Huntington's

Risiko bakal semakin besar ketika ibu 
juga mengalami kondisi ini terutama 
karena penyakit ini diturunkan melalui 
kromosom X. 

Penyakit Huntington's merupakan kondisi 
yang bisa diturunkan ketika seseorang 

Masalah distrofi otot yang umum terjadi 
adalah Duchenne dan biasanya muncul 
pada anak laki-laki dan berisiko 
diturunkan pada anak. 

Distrofi otot merupakan cacat genetik 
yang menganggu produksi protein yang 
dibutuhkan untuk perkembangan otot 
yang sehat. 

Penyakit ini sendiri sebenarnya bisa 
dialami pada siapa pun dan usia 
berapa pun. 

6. Distrofi Otot

Kondisi ini disebabkan oleh rusaknya 
sel saraf di otak secara cepat dan 
berujung hilangnya fungsi otak dan 
otot.

bahkan ketika hanya satu orangtua 
yang memilikinya. Risiko bakal 
meningkat ketika kedua orangtua 
mengalami kondisi ini.

Gejala seperti melehan dan hilangnya 
massa otot bisa mulai dialami sejak 
kecil.

mulai tua. 

Kondisi ini bisa diwariskan secara 
genetik pada anak,

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
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-Pembekuan Darah

-Tulang Melemah

Perubahan metabolisme pada lemak 
juga mungkin menurunkan fungsi 
vaskular.

Hal ini bisa membuat sel khusus untuk 
mengganti jaringan lama dengan yang 
baru.

Hal ini membuat tulang lebih lemah dan 
kamu memiliki risiko osteoporosis lebih 
besar terutama semakin kamu menua.

Olahraga angkat beban, termasuk 
berdiri dan berjalan bisa memberi 
tekanan pada tulang dengan cara yang 
baik. 

Ketika kamu duduk terlalu lama, 
pergantian tulang ini lebih sedikit 
terjadi. 

Penelitian yang diterbitkan pada British 
Medical Journal menemukan bahwa 
wanita yang tidur lebih dari 40 jam 
seminggu memiliki risiko dua kali lipat 
mengalami masalah ini dibanding mereka 
yang hanya duduk kurang dari 10 jam 
seminggu.
Deretan masalah kesehatan tersebut 
mengancam dirimu ketika kamu duduk 
terlalu lama. 
Oleh karena itu, sebaiknya perhatikan 
seberapa lama kamu duduk ketika bekerja 
serta jangan lupa untuk menerapkan gaya 
hidup sehat. 

Melambatnya aliran darah di kaki karena 
kebiasaan ini disertai kurangnya protein 
pencegah pembekuan bisa meningkatkan 
risiko masalah ini. 

Pada orangtua dan anak, ciri fisik dan 
sifat merupakan hal yang kerap kali bisa 
diturunkan. 
Hal yang dialami atau dimiliki oleh 
orangtua kerap kali juga dimiliki oleh 
anak.

maupun secara acak, sejumlah masalah 
kesehatan bisa diturunkan dari orangtua 
ke anak. 

Penyakit ini bisa berujung pada anemia 
kronis dan kerusakan signifikan pada 

Sejumlah kondisi kesehatan ini bisa 
muncul dari orangtua ke anak karena 
berbagai faktor.

berikut sejumlah penyakit yang bisa 
diturunkan dari orangtua ke anak.

Dilansir dari Healthgrades,

Walau begitu, sejumlah kondisi 
kesehatan ini tak hadir hanya karena 
mutasi genetika ini. 

Penyakit sel sabit merupakan penyakit 
turunan yang disebabkan oleh mutasi 
pada salah satu gens yang membentuk 
protein hemoglobin. 

Hal ini mungkin terjadi karena mutasi 
genetik yang terjadi dari orangtua 
kepada anak.

Baik karena lingkungan, 

1. Penyakit Sel Sabit

Penyakit juga merupakan sebuah hal 
yang bisa diturunkan oleh orang tua 
kepada anak. 

Penyakit Turunan Dalam Keluarga

Masalah ini terjadi karena cacar genetik 
yang berujung kurangnya 

Jika hanya terdapat satu orangtua 

jantung, paru-paru, dan ginjal.

serta cairan pencernaan. 

Fibrosis kistik bisa disebabkan oleh mutasi 
genetik pada sel yang memproduksi lendir, 
keringat, 

Penyakit Tay-Sachs merupakan masalah 
genetik yang fatal dan bisa menyebabkan 
kerusakan pada sistem saraf. 

Masalah kesehatan ini lebih rentan dialami 
oleh orang kulit putih terutama pada 
keturunan Eropa Utara.

peluang anak mengalami penyakit ini lebih 
kecil.

3. Penyakit Tay-Sachs

2. Fibrosis Kistik

Kondisi ini menyebabkan lendir menjadi 
kental dan lengket sehingga menimbulkan 
kerusakan pada sistem pernapasan, 
pencernaan, dan reproduksi.

yang mengalami masalah ini, 

Walau hanya salah satu orangtua yang 
mengalami masalah ini, 
namun kondisi ini bisa diwariskan pada 
anak mereka. 

enzim penting bernama hexosaminidase-A 

Pada kedua orangtua dengan masalah 
genetik, terdapat peluang 
sebesar 25 persen bahwa anak yang 
dilahirkan mengalami penyakit sel sabit ini. 

Seseorang yang mengalami masalah ini 
berisiko 50 persen menurunkan kondisi 
ini pada anak mereka. Jika kedua 
orangtua mengalami kondisi ini, besar 
kemungkinan bagi orangtua untuk 
mengalaminya.
4. Hemofilia

dan ditandai dengan kurangnya 
pembekuan darah sehingga berujung 
pendarahan yang tak normal. 

(Hex-A).

Hemofilia merupakan masalah yang lebih 
umum dialami pria 

Seperti diketahui, pria memiliki 
kromosom XY sedangkan wanita 
memiliki kromosom XX.

Pada ayah dengan kondisi ini, hemofilia 
sangat rentan diturunkan pada anak 
mereka.

5. Penyakit Huntington's

Risiko bakal semakin besar ketika ibu 
juga mengalami kondisi ini terutama 
karena penyakit ini diturunkan melalui 
kromosom X. 

Penyakit Huntington's merupakan kondisi 
yang bisa diturunkan ketika seseorang 

Masalah distrofi otot yang umum terjadi 
adalah Duchenne dan biasanya muncul 
pada anak laki-laki dan berisiko 
diturunkan pada anak. 

Distrofi otot merupakan cacat genetik 
yang menganggu produksi protein yang 
dibutuhkan untuk perkembangan otot 
yang sehat. 

Penyakit ini sendiri sebenarnya bisa 
dialami pada siapa pun dan usia 
berapa pun. 

6. Distrofi Otot

Kondisi ini disebabkan oleh rusaknya 
sel saraf di otak secara cepat dan 
berujung hilangnya fungsi otak dan 
otot.

bahkan ketika hanya satu orangtua 
yang memilikinya. Risiko bakal 
meningkat ketika kedua orangtua 
mengalami kondisi ini.

Gejala seperti melehan dan hilangnya 
massa otot bisa mulai dialami sejak 
kecil.

mulai tua. 

Kondisi ini bisa diwariskan secara 
genetik pada anak,
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Ketiga ketidakpastian ekonomi global.

Piter menjelaskan terdapat tiga faktor 
yang membuat dolar AS menguat. 
Pertama, ekonomi AS yang mengalami 
surplus neraca perdagangan dari 
ekspor energi, karena terjadinya 
embargo terhadap Rusia.

dolar AS akan terus menguat hingga 
2023. Artinya, rupiah akan terus 
melemah.

Kemudian yang kedua, kebaikan suku 
bunga secara agresif oleh Bank Sentral 
AS, The Fed. 

"Ketiga faktor ini secara bersama-sama 
mendorong para pemegang dana untuk 
memindahkan dananya ke instrumen 

Merespons hal tersebut, Direktur 
Eksekutif Segara Institute, Piter 
Abdullah memproyeksi, 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar 
Amerika Serikat (AS) terus mengalami 
depresiasi. Sepanjang tahun 2022, 
dolar AS menguat lebih dari 10 persen.

Dolar Diprediksi Terus Menguat di 2023

Dia melanjutkan, dolar AS akan terus 
menguat meskipun tahun 2023 The Fed 
diproyeksi akan menurunkan suku bunga. 
Sebab, masih ada dua faktor lain yang 
menopang kenaikan dolar.

Chief Economist IEI, Sunardi, mengatakan 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 
berpeluang menguat menjelang tutup 
tahun 2022 dan di 2023.

Sebelumnya, The Indonesia Economic 
Intelligence (IEI) mencatat kinerja 
pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini 
belum cukup untuk mendorong penguatan 
nilai tukar rupiah. 

"Tahun depan saya melihat belum akan 
berbalik. 
Rupiah saya perkirakan tidak akan 
berbalik menguat hingga Rp 14 ribu, masih 
akan di atas Rp 15 ribu," jelas dia.

dolar. 
Dolar adalah instrumen investasi yang 
dianggap aman," kata Piter kepada 
kumparan, Minggu (27/11).

Pengumuman ini dilayangkan oleh 
kementerian luar negeri negara 
tersebut pada Sabtu (26/11/2022), 
waktu setempat.

Dia telah menjabat sebagai menlu 
sejak Agustus 2012.

Kemenlu tidak memberikan rincian 
lebih lanjut tentang penyebab ataupun 
keadaan seputar kematian menteri luar 
negeri. 

meninggal mendadak hari ini," kata 
Kementerian Luar Negeri Belarusia 
dalam akun Facebook resminya seperti 
dikutip laman CNN International, Ahad 
(27/11/2022).

Makei lahir pada 1958 di wilayah 
Belarusia Grodno. 

"Vladimir Makei, Menteri Luar Negeri 
Republik Belarus, 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Belarusia, 
Vladimir Makei meninggal pada usia 64 
tahun. 

Menlu Belarusia Meninggal Dunia
Makei dijadwalkan bertemu dengan 
Menlu Rusia Sergei Lavrov pada Senin 
(28/11/2022). 

dia dengan tegas dan efektif membela 
kepentingan Republik Belarus di platform 
internasional," lanjut Kemenlu Rusia.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga 
menyatakan keterkejutannya atas 
wafatnya Menlu Makei. 

Presiden Belarus Alexander Lukashenko 
pada Sabtu menyatakan belasungkawa 
kepada keluarga dan teman-teman 
Makei.

"Sebagai kepala Kementerian Luar 
Negeri, dia memberikan kontribusi besar 
untuk penguatan lebih lanjut hubungan 
Rusia-Belarusia,” kata Kemenlu Rusia.

Menurut situs web resi kepresidenan 
Belarus, 

"Menjadi seorang profesional yang 
mapan dan patriot yang tulus dari 
negaranya, 

Namun tekanan akan mulai berkurang 
ketika memasuki tahun 2023, 

“Potensi penguatan nilai tukar rupiah 
berasal dari berkurangnya tekanan 
inflasi, membaiknya real interest rate 

seiring dengan ekspektasi inflasi di AS 
yang diperkirakan akan kembali ke level 
normal pada tahun 2023.

Sunardi mengamati tekanan berupa 
kenaikan suku bunga The Fed masih 
akan terjadi sampai dengan akhir tahun 
2022. 

“Memang belum mendekati dan bisa 
diterima pelaku industri ekspor dan 
impor. Faktor penopangnya ada IPO dan 
rights issue yang membutuhkan 
pendanaan cukup besar,” ujar Sunardi 
dalam paparan secara virtual, Sabtu 
(19/11).

dan meningkatnya aktivitas 
di pasar modal. 
Kedua faktor eksternal dan internal 
tersebut akan mendorong terjadinya 
capital inflow ke Indonesia dan 
meningkatkan suplai valas serta 
memperkuat nilai tukar rupiah,” jelas 
Supardi.
Menurutnya, pergerakan nilai tukar 
rupiah selama 2022 lebih dipengaruhi 
oleh dinamika eksternal khususnya 
terkait kebijakan suku bunga acuan 
(policy rate) yang diambil 

terutama Fed Fund Rate (FFR). 
Kenaikan FFR secara agresif telah 
menyebabkan terjadinya capital 
outflow secara masif dan 
memperlemah nilai tukar rupiah.

oleh bank-bank sentral negara lain, 

Militer Maroko telah membeli pesawat 
nirawak (drone) militer Wing Loong II 
buatan China dalam jumlah yang belum 
diketahui.

Drone tempur Wing Loong II 
dikembangkan Chengdu Aircraft Industry 
Group untuk digunakan sebagai platform 
pengintaian udara dan serangan presisi.

DSI tidak memberikan perincian apa pun 
tentang kesepakatan drone Maroko-
China, yang kemungkinan bukan yang 
pertama dari jenisnya.

yang mengkhususkan diri dalam 
pertahanan, persenjataan dan 
geostrategi di edisi terakhir November 
2022.

Pada 2020, Maroko menerima empat 

Informasi ini dikabarkan majalah 
Pertahanan & Keamanan Internasional 
Prancis (DIS), 

Selain itu, drone dapat dilengkapi 
dengan tautan data satelit yang 
memberikan kemampuan serangan jarak 
jauh.

Pesawat ini memiliki daya tahan 
penerbangan 32 jam dan jangkauan 
operasional hingga 4.000 kilometer.
Drone tempur ini mampu membawa 12 
peluru kendali anti-tank dan memiliki 
kecepatan terbang maksimum 370 
kilometer per jam.

Maroko Datangkan Drone Dari China

Maroko telah memerangi Front 
Polisario yang didukung Aljazair di 
wilayah tersebut sejak 1970-an.

Saat itu dikabarkan drone tersebut 
hadiah dari Uni Emirat Arab.

drone tempur Wing Loong dari generasi 
pertama yang masih terbatas 
teknologinya. 

Kesepakatan drone baru datang di 
tengah meningkatnya ketegangan di 
wilayah al-Sahara Barat yang 
disengketakan.

Maroko yang pernah jadi koloni 
Prancis, telah bekerja untuk 
membangun kekuatan drone yang 
besar.

Kecepatan militerisasi Maroko juga 
diimbangi Aljazair 

Selama dua tahun terakhir, kerajaan 
membeli puluhan drone, 
termasuk IAI Herons dari Israel, 
Bayraktar TB2 dari Turki dan MQ-1 
Predator XP dari AS.

yang menerima sistem pertahanan 
pesisir YJ-12B produk China yang 
dipersenjatai rudal anti-kapal 
supersonik CM-302.
Sistem pertahanan itu diserahkan 18 
Mei 2022, ditandai kemunculan 
Transporter Erector Launcher (TEL) 
dari sistem itu wilayah Aljazair yang 
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embargo terhadap Rusia.

dolar AS akan terus menguat hingga 
2023. Artinya, rupiah akan terus 
melemah.

Kemudian yang kedua, kebaikan suku 
bunga secara agresif oleh Bank Sentral 
AS, The Fed. 

"Ketiga faktor ini secara bersama-sama 
mendorong para pemegang dana untuk 
memindahkan dananya ke instrumen 

Merespons hal tersebut, Direktur 
Eksekutif Segara Institute, Piter 
Abdullah memproyeksi, 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar 
Amerika Serikat (AS) terus mengalami 
depresiasi. Sepanjang tahun 2022, 
dolar AS menguat lebih dari 10 persen.

Dolar Diprediksi Terus Menguat di 2023

Dia melanjutkan, dolar AS akan terus 
menguat meskipun tahun 2023 The Fed 
diproyeksi akan menurunkan suku bunga. 
Sebab, masih ada dua faktor lain yang 
menopang kenaikan dolar.

Chief Economist IEI, Sunardi, mengatakan 
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 
berpeluang menguat menjelang tutup 
tahun 2022 dan di 2023.

Sebelumnya, The Indonesia Economic 
Intelligence (IEI) mencatat kinerja 
pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini 
belum cukup untuk mendorong penguatan 
nilai tukar rupiah. 

"Tahun depan saya melihat belum akan 
berbalik. 
Rupiah saya perkirakan tidak akan 
berbalik menguat hingga Rp 14 ribu, masih 
akan di atas Rp 15 ribu," jelas dia.
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Dolar adalah instrumen investasi yang 
dianggap aman," kata Piter kepada 
kumparan, Minggu (27/11).

Pengumuman ini dilayangkan oleh 
kementerian luar negeri negara 
tersebut pada Sabtu (26/11/2022), 
waktu setempat.

Dia telah menjabat sebagai menlu 
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lebih lanjut tentang penyebab ataupun 
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negeri. 
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"Vladimir Makei, Menteri Luar Negeri 
Republik Belarus, 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Belarusia, 
Vladimir Makei meninggal pada usia 64 
tahun. 

Menlu Belarusia Meninggal Dunia
Makei dijadwalkan bertemu dengan 
Menlu Rusia Sergei Lavrov pada Senin 
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internasional," lanjut Kemenlu Rusia.
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menyatakan keterkejutannya atas 
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Presiden Belarus Alexander Lukashenko 
pada Sabtu menyatakan belasungkawa 
kepada keluarga dan teman-teman 
Makei.
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Namun tekanan akan mulai berkurang 
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inflasi, membaiknya real interest rate 

seiring dengan ekspektasi inflasi di AS 
yang diperkirakan akan kembali ke level 
normal pada tahun 2023.

Sunardi mengamati tekanan berupa 
kenaikan suku bunga The Fed masih 
akan terjadi sampai dengan akhir tahun 
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diterima pelaku industri ekspor dan 
impor. Faktor penopangnya ada IPO dan 
rights issue yang membutuhkan 
pendanaan cukup besar,” ujar Sunardi 
dalam paparan secara virtual, Sabtu 
(19/11).
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dikembangkan Chengdu Aircraft Industry 
Group untuk digunakan sebagai platform 
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China, yang kemungkinan bukan yang 
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kecepatan terbang maksimum 370 
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Maroko telah memerangi Front 
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Selama dua tahun terakhir, kerajaan 
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Masih belum jelas kapan Aljazair 
memperoleh sistem canggih, 
atau berapa banyak yang dibeli.

tidak disebutkan.

China juga menjaga kerahasiaan 
tingkat tinggi dalam hal ekspor 
senjatanya.
CM-302 adalah versi ekspor dari YJ-
12, yang dikembangkan oleh China 
Aerospace Science and Industry 
Corporation (CASIC)
Rudal itu dikembangkan untuk 
melumpuhkan kapal dengan bobot 
hingga 5.000 ton.
Namun, itu juga dapat digunakan 
dalam peran serangan darat. Ini 
memiliki jangkauan 280 kilometer dan 
hulu ledak berbobot setidaknya 250 
kilogram.
Sistem navigasi CM-302 bergantung 
pada sistem satelit China BeiDou 
dengan tautan data untuk pembaruan 

Militer Aljazair biasanya tidak 
mengungkapkan informasi apa pun 
tentang pembeliannya.

Menurut CASIC, rudal itu supersonik 
sepanjang penerbangannya.

Aljazair adalah pelanggan pertama rudal 
CM-302, 
tetapi tidak akan menjadi yang terakhir. 
Sistem anti-kapal dilaporkan akan 
segera memasuki layanan militer 
Pakistan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Aljazair 
meningkatkan kemampuan militernya 
untuk mengatasi sejumlah ancaman 
serius di Afrika Utara dan Mediterania 
Barat.Juga mengantisipasi instabilitas di 
negara tetangga Libya hingga 
ketegangan dengan Maroko atas wilayah 
Sahara Barat yang disengketakan.

Rudal ini dilengkapi dengan pencari 
radar aktif untuk terminal homing untuk 
mencapai kemungkinan 90 persen 
menghantam targetnya.

di tengah jalan.

Rudal tersebut bergerak dengan 
kecepatan tengah jalan 1,5-2 Mach dan 
berakselerasi ke Mach 3 atau lebih tinggi 
selama fase penerbangan terminal.

Departemen Keuangan AS memberikan 
lisensi ke raksasa energi Chevron 
untuk menerima minyak Venezuela, 
tapi tidak memberi kesempatan apapun 
Venezuela menerima keeuntungan.
Kelonggaran ini perkembangan terbaru 
menyusul pembicaraan antara oposisi 
Venezuela dan pemerintah Caracas. 
AS telah mengembargo Venezuela 
selama 15 tahun terakhir.

Menurut pernyataan Departemen 
Keuangan, 
Chevron Corporation diberi wewenang 
untuk melanjutkan operasi ekstraksi 
sumber daya alam terbatas di negara 
itu.

Di bawah kebijakan tersebut, minyak 
yang diekstraksi hanya dapat diekspor 

Tapi syaratnya, pemerintah Venezuela 
tidak menerima keuntungan apa pun 
dari penjualan minyak dari Chevron.

Washington masih menolak mengakui 
pemerintahan Venezuela yang dipimpin 
Presiden Nicholas Maduro.

AS Tetap Jalankan Sanksi Untuk Venezuela

“Sanksi dan pembatasan terkait 
Venezuela lainnya yang diberlakukan oleh 
Amerika Serikat tetap berlaku,” tambah 
pernyataan itu.

ke AS dan keuntungannya seharusnya 
hanya ditujukan untuk membayar utang 
kepada Chevron.
Perusahaan itu sebelumnya memiliki 
usaha patungan dengan perusahaan 
minyak milik negara Venezuela, 

Washington diklaim akan terus 
menegakkan sanksi-sanksi ini penuh 
semangat. Mereka hanya akan 

Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Lisensi yang baru diberikan secara khusus 
melarang pembayaran pajak atau royalti 
apa pun kepada pemerintah Venezuela.
Atau pembayaran dividen apa pun, 
termasuk dividen dalam bentuk barang 
kepada entitas mana pun yang dimiliki 
atau dikendalikan oleh PDVSA.

Langkah itu tidak menunjukkan perubahan 
apa pun pada kebijakan lama AS terhadap 
Venezuela.

memberikan keringanan sanksi yang 
ditargetkan berdasarkan langkah-langkah 
konkret yang meringankan penderitaan 
rakyat Venezuela dan mendukung 
pemulihan demokrasi.
Masih belum jelas berapa banyak minyak 
Chevron yang akan diizinkan untuk 
diekstraksi dan diekspor ke AS dalam 
kondisi ini, dan apakah langkah tersebut 
akan berdampak pada harga minyak 
global.Caracas telah berada di bawah 
sanksi AS selama lebih dari 15 tahun. 
Washington menolak mengakui Nicolas 
Maduro sebagai presiden negara itu 
setelah pemilihan 2018.

Akibatnya, semua aset pemerintah 
Venezuela dibekukan di AS dan segala 
transaksi dengan warga dan perusahaan 
AS dilarang.
Namun, terlepas dari tantangan politik 
dan sanksi berat yang diberlakukan pada 
pemerintahannya oleh barat, Maduro 
tetap berkuasa.
Ia masih dianggap sebagai presiden sah 
negara itu oleh sebagian besar negara di 
dunia. Maduro juga menjalin hubungan 

Gedung Putih yang didukung negara-
negara sekutunya di Eropa dan Amerika 
Selatan, hanya mengakui Kepala Majelis 
Nasional sebagai pemimpin sementara 
negara itu.

Sementara infratruktur pengolah 
minyaknya hancur karena sanksi, 
Venezuela mendapatkan minyak dari 
Iran, sekaligus mengekspor minyak 
mentahnya.

Venezuela dulu dikenal sebagai 
negara yang berpotensi Makmur. 
Mereka konon adalah pemilik 
cadangan minyak terbesar kedua di 
dunia setelah Kanada.

baik dengan Iran, China, dan 
Rusia.Setelah dimulainya operasi 
militer Rusia di Ukraina pada Februari 
dan larangan berikutnya terhadap 
minyak Rusia, Washington beralih ke 
Venezuela untuk mendapatkan 
minyak.

Guna menekan kesulitan, Maduro 
menyetujui kelonggaran itu, dan juga 
sepakat membentuk dana yang 
dikelola PBB untuk membiayai 
program kesehatan, makanan dan 
pendidikan menggunakan aset 
Venezuela yang dibekukan.

Minyak itu dijual kembali dengan 
harga berlipat ke negara-negara 
Eropa yang kesulitan akibat 
memusuhi Rusia.

AS memetik keuntungan dari krisis 
Ukraina, dan minyak yang akhirnya 
didapatkan dari sumber Venezuela.

Hyundai Motor bersama dengan SK On, 
yang merupakan anak usaha dari SK 
Innovation, 

Dikutip dari Reuters, pabrik baterai baru 
dengan sistem patungan antara Hyundai 
dan SK On tersebut rencananya akan 
mulai beroperasi pada kuartal I 2026 
dengan kapasitas produksi tahunan awal 
sekitar 20 gigawatt jam (Gwh), yang 

berencana menginvestasikan 2,5 triliun 
won atau sekitar 1,88 miliar dolar AS 
untuk membangun pabrik baterai 
kendaraan listrik (EV) baru di Amerika 
Serikat.
Adapun, kedua perusahaan diharapkan 
dapat menandatangani nota 
kesepahaman (MoU) tentang investasi 
tersebut pekan depan.

Hyundai Akan Bangun Pabrik Mobil di AS

Laporan itu juga menambahkan bahwa 
pabrik baru itu kemungkinan akan 
berlokasi di Georgia, dekat pabrik EV 
baru Hyundai.

cukup untuk menggerakkan sekitar 
300.000 kendaraan listrik.

Pabrik baru itu rencananya akan mulai 
beroperasi pada awal 2025 dengan 
kapasitas produksi sebanyak 300.000 
EV per tahun.

"Belum ada yang diputuskan mengenai 
masalah ini," kata seorang pejabat di 
SK On kepada Reuters.

Seperti diketahui, pabrikan mobil yang 
berasal dari Korea Selatan itu pada 
bulan lalu telah mulai membangun 
pabrik EV senilai 5,5 miliar dolar AS di 
Georgia. 
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Masih belum jelas kapan Aljazair 
memperoleh sistem canggih, 
atau berapa banyak yang dibeli.

tidak disebutkan.

China juga menjaga kerahasiaan 
tingkat tinggi dalam hal ekspor 
senjatanya.
CM-302 adalah versi ekspor dari YJ-
12, yang dikembangkan oleh China 
Aerospace Science and Industry 
Corporation (CASIC)
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melumpuhkan kapal dengan bobot 
hingga 5.000 ton.
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Militer Aljazair biasanya tidak 
mengungkapkan informasi apa pun 
tentang pembeliannya.

Menurut CASIC, rudal itu supersonik 
sepanjang penerbangannya.

Aljazair adalah pelanggan pertama rudal 
CM-302, 
tetapi tidak akan menjadi yang terakhir. 
Sistem anti-kapal dilaporkan akan 
segera memasuki layanan militer 
Pakistan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Aljazair 
meningkatkan kemampuan militernya 
untuk mengatasi sejumlah ancaman 
serius di Afrika Utara dan Mediterania 
Barat.Juga mengantisipasi instabilitas di 
negara tetangga Libya hingga 
ketegangan dengan Maroko atas wilayah 
Sahara Barat yang disengketakan.

Rudal ini dilengkapi dengan pencari 
radar aktif untuk terminal homing untuk 
mencapai kemungkinan 90 persen 
menghantam targetnya.

di tengah jalan.

Rudal tersebut bergerak dengan 
kecepatan tengah jalan 1,5-2 Mach dan 
berakselerasi ke Mach 3 atau lebih tinggi 
selama fase penerbangan terminal.

Departemen Keuangan AS memberikan 
lisensi ke raksasa energi Chevron 
untuk menerima minyak Venezuela, 
tapi tidak memberi kesempatan apapun 
Venezuela menerima keeuntungan.
Kelonggaran ini perkembangan terbaru 
menyusul pembicaraan antara oposisi 
Venezuela dan pemerintah Caracas. 
AS telah mengembargo Venezuela 
selama 15 tahun terakhir.

Menurut pernyataan Departemen 
Keuangan, 
Chevron Corporation diberi wewenang 
untuk melanjutkan operasi ekstraksi 
sumber daya alam terbatas di negara 
itu.

Di bawah kebijakan tersebut, minyak 
yang diekstraksi hanya dapat diekspor 

Tapi syaratnya, pemerintah Venezuela 
tidak menerima keuntungan apa pun 
dari penjualan minyak dari Chevron.

Washington masih menolak mengakui 
pemerintahan Venezuela yang dipimpin 
Presiden Nicholas Maduro.

AS Tetap Jalankan Sanksi Untuk Venezuela

“Sanksi dan pembatasan terkait 
Venezuela lainnya yang diberlakukan oleh 
Amerika Serikat tetap berlaku,” tambah 
pernyataan itu.

ke AS dan keuntungannya seharusnya 
hanya ditujukan untuk membayar utang 
kepada Chevron.
Perusahaan itu sebelumnya memiliki 
usaha patungan dengan perusahaan 
minyak milik negara Venezuela, 

Washington diklaim akan terus 
menegakkan sanksi-sanksi ini penuh 
semangat. Mereka hanya akan 

Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Lisensi yang baru diberikan secara khusus 
melarang pembayaran pajak atau royalti 
apa pun kepada pemerintah Venezuela.
Atau pembayaran dividen apa pun, 
termasuk dividen dalam bentuk barang 
kepada entitas mana pun yang dimiliki 
atau dikendalikan oleh PDVSA.

Langkah itu tidak menunjukkan perubahan 
apa pun pada kebijakan lama AS terhadap 
Venezuela.

memberikan keringanan sanksi yang 
ditargetkan berdasarkan langkah-langkah 
konkret yang meringankan penderitaan 
rakyat Venezuela dan mendukung 
pemulihan demokrasi.
Masih belum jelas berapa banyak minyak 
Chevron yang akan diizinkan untuk 
diekstraksi dan diekspor ke AS dalam 
kondisi ini, dan apakah langkah tersebut 
akan berdampak pada harga minyak 
global.Caracas telah berada di bawah 
sanksi AS selama lebih dari 15 tahun. 
Washington menolak mengakui Nicolas 
Maduro sebagai presiden negara itu 
setelah pemilihan 2018.

Akibatnya, semua aset pemerintah 
Venezuela dibekukan di AS dan segala 
transaksi dengan warga dan perusahaan 
AS dilarang.
Namun, terlepas dari tantangan politik 
dan sanksi berat yang diberlakukan pada 
pemerintahannya oleh barat, Maduro 
tetap berkuasa.
Ia masih dianggap sebagai presiden sah 
negara itu oleh sebagian besar negara di 
dunia. Maduro juga menjalin hubungan 

Gedung Putih yang didukung negara-
negara sekutunya di Eropa dan Amerika 
Selatan, hanya mengakui Kepala Majelis 
Nasional sebagai pemimpin sementara 
negara itu.

Sementara infratruktur pengolah 
minyaknya hancur karena sanksi, 
Venezuela mendapatkan minyak dari 
Iran, sekaligus mengekspor minyak 
mentahnya.

Venezuela dulu dikenal sebagai 
negara yang berpotensi Makmur. 
Mereka konon adalah pemilik 
cadangan minyak terbesar kedua di 
dunia setelah Kanada.

baik dengan Iran, China, dan 
Rusia.Setelah dimulainya operasi 
militer Rusia di Ukraina pada Februari 
dan larangan berikutnya terhadap 
minyak Rusia, Washington beralih ke 
Venezuela untuk mendapatkan 
minyak.

Guna menekan kesulitan, Maduro 
menyetujui kelonggaran itu, dan juga 
sepakat membentuk dana yang 
dikelola PBB untuk membiayai 
program kesehatan, makanan dan 
pendidikan menggunakan aset 
Venezuela yang dibekukan.

Minyak itu dijual kembali dengan 
harga berlipat ke negara-negara 
Eropa yang kesulitan akibat 
memusuhi Rusia.

AS memetik keuntungan dari krisis 
Ukraina, dan minyak yang akhirnya 
didapatkan dari sumber Venezuela.

Hyundai Motor bersama dengan SK On, 
yang merupakan anak usaha dari SK 
Innovation, 

Dikutip dari Reuters, pabrik baterai baru 
dengan sistem patungan antara Hyundai 
dan SK On tersebut rencananya akan 
mulai beroperasi pada kuartal I 2026 
dengan kapasitas produksi tahunan awal 
sekitar 20 gigawatt jam (Gwh), yang 

berencana menginvestasikan 2,5 triliun 
won atau sekitar 1,88 miliar dolar AS 
untuk membangun pabrik baterai 
kendaraan listrik (EV) baru di Amerika 
Serikat.
Adapun, kedua perusahaan diharapkan 
dapat menandatangani nota 
kesepahaman (MoU) tentang investasi 
tersebut pekan depan.

Hyundai Akan Bangun Pabrik Mobil di AS

Laporan itu juga menambahkan bahwa 
pabrik baru itu kemungkinan akan 
berlokasi di Georgia, dekat pabrik EV 
baru Hyundai.

cukup untuk menggerakkan sekitar 
300.000 kendaraan listrik.

Pabrik baru itu rencananya akan mulai 
beroperasi pada awal 2025 dengan 
kapasitas produksi sebanyak 300.000 
EV per tahun.

"Belum ada yang diputuskan mengenai 
masalah ini," kata seorang pejabat di 
SK On kepada Reuters.

Seperti diketahui, pabrikan mobil yang 
berasal dari Korea Selatan itu pada 
bulan lalu telah mulai membangun 
pabrik EV senilai 5,5 miliar dolar AS di 
Georgia. 
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Mengutip dari Carscoops, beberapa 
mobil listrik yang akan diproduksi 
Hyundai di pabrik Georgia antara lain, 
Hyundai Ioniq 7 dan Kia EV9, dua SUV 
besar yang didukung oleh platform E-
GMP pembuat mobil yang akan hadir 
dengan tiga baris tempat duduk.

Ada kemungkinan kendaraan yang 
diproduksi di lokasi tersebut juga dapat 
diekspor ke luar negeri, meskipun hal 
ini belum dikonfirmasi.

Hyundai mengatakan bahwa proyek 
tersebut akan menciptakan sekitar 

“AS selalu memegang tempat penting 
dalam strategi global Hyundai, dan kami 
sangat senang bermitra dengan Negara 
Bagian Georgia untuk mencapai tujuan 
bersama kami tentang mobilitas dan 
keberlanjutan kendaraan listrik di AS,” kata 
Euison Chung, ketua eksekutif Grup Motor 
Hyundai.

8.100 pekerjaan baru dan akan 
memainkan peran penting dalam 
ambisinya untuk menjadi salah satu dari 
tiga penjual kendaraan listrik teratas di AS 
pada 2026.

Survei yang dilakukan oleh Saiful 
Mujani Research and Consulting 
(SMRC) menunjukkan dukungan 
kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo semakin kuat. 

Nama-nama lain masih jauh tertinggal 
di bawah," kata Direktur Riset SMRC 
Deni Irvani saat mempresentasikan 
hasil surveinya bertajuk "Trend 
Dukungan Bakal Capres pasca 
Deklarasi" yang disiarkan melalui 
kanal Youtube SMRC TV, Ahad 
(27/11/2022).

ada 3 nama yang mendapat dukungan 
paling signifikan: Ganjar Pranowo, 
Prabowo Subianto, dan Anies 
Baswedan.

Sementara Prabowo Subianto dan 
Anies Baswedan bersaing ketat di 
posisi kedua.
"Bila pemilihan presiden diadakan 
ketika survei terakhir dilakukan, 

Nama-nama lain jauh tertinggal di 
bawah 4 persen. Masih ada 13,1 
persen yang belum menentukan 
pilihan.

Dalam pertanyaan semi terbuka, kata 
Deni, Ganjar mendapatkan dukungan 
26,7 persen. Posisi kedua 
diperebutkan Prabowo (18,8 persen) 
dan Anies (17 persen).

Dalam simulasi 4 nama, di mana yang 

Hasil survei yang dipresentasikan itu 
menunjukkan dalam semua simulasi, 
Ganjar mengungguli nama-nama 
tokoh lain.

Survei SMRC : Ganjar Tetap Teratas

Dari populasi itu dipilih secara random 
(stratified multistage random sampling) 
1220 responden. Response rate sebesar 
1.012 atau 83 persen.

Survei ini dilakukan secara tatap muka 
pada 5-13 November 2022. 

Namun demikian, lanjut Deni, dalam 
simulasi di mana Ganjar, Prabowo, dan 
Anies maju, 

Populasi survei ini adalah seluruh warga 
negara Indonesia yang punya hak pilih 
dalam pemilihan umum, yakni mereka 
yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, 
atau sudah menikah ketika survei 
dilakukan. 

Margin of error survei dengan ukuran 
sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,1 
persen pada tingkat kepercayaan 95 
persen (asumsi simple random sampling).

Sementara dalam simulasi 3 nama, 
Ganjar mendapatkan dukungan 33,5 
persen; Prabowo 30 persen; dan Anies 
25,1 persen.

 Ganjar mendapatkan dukungan 33,5 
persen; Prabowo 26,9 persen; Anies 24 
persen; dan Puan 3,4 persen. 

bersaing adalah Anies, Ganjar, Prabowo, 
dan Puan Maharani,

"Bila calon hanya tiga, dan yang bersaing 
Prabowo vs Ganjar vs Anies, maka 
Ganjar cenderung unggul atas keduanya," 
kata Deni.

tidak ada calon yang mendapat dukungan 
di atas 50 persen sehingga terbuka 
kemungkinan pilpres akan berlangsung 
dua putaran.

selama ini Indonesia sudah memberikan 
bantuan berupa pengembangan 
kapasitas untuk Timor Leste.

Ditanya mengenai kendala pengambilan 
keputusan keanggotaan Timor Leste, 
Derry menjelaskan, ada masalah 
rasional.

Keputusan di Phnom Penh, Kamboja 
saat KTT ASEAN, 

"Segala sesuatu ada rasionalnya. Kita 
ASEAN harus benar-benar melihat 
kapan waktu yang pas untuk Timor Leste 
masuk sebagai anggota ASEAN," 
ujarnya.

Indonesia siap mendukung Timor Leste 
sebagai anggota resmi ASEAN. Duta 
Besar Indonesia untuk ASEAN Derry 
Amman menegaskan, 

"Kan yang dikhawatirkan, dengan 
masuknya (Timor Leste) sebagai 
anggota ASEAN dengan kapasitas yang 
ada saat ini, mungkin mempengaruhi 
kemajuan ASEAN," sambungnya.
Makanya, kata dia, yang perlu Indonesia 
lakukan saat ini terus memberikqn 
dukungan. Dalam hal ini, memperkuat 
pembangunan kapasitas Timor Leste 
agar bisa mulus resmi menjadi anggota 
ASEAN.

untuk memperkuat kapastitas Timor 
Leste, tak hanya agar dia jadi anggota 
ASEAN," kata Derry kepada media di 
sela Conference on Indonesia Foreign 
Policy (CIFP) 2022 di Jakarta, Sabtu, 26 
November 2022.

diambil cukup lama. Sudah 10 tahun 
Timor Leste mengajukan keinginannya 
bergabung.

"Sepertinya lebih mudah mencapai jalan 
ke Surga daripada masuk ASEAN," 
katanya kala itu.

Bahkan dalam kunjungannya ke Jakarta 
pertengahan tahun ini, Presiden Timor 
Leste Jose Ramos Horta 
mengungkapkan kembali keinginan 
negaranya bergabung dengan ASEAN. 
Sudah lebih dari 10 tahun negaranya 
menyatakan keinginan untuk bergabung.

"Kita akan perkuat dan tingkatkan 
program capacity building ini,

Menurut Ramos-Horta, menjadi 
anggota ASEAN sepenuhnya tidak 
akan terjadi sekejap, 

ASEAN mengumumkan bahwa pada 
prinsipnya telah sepakat mengakui 
Timor Leste sebagai anggota ke-11 
blok tersebut pada pertengahan bulan 
ini. Namun, baru prinsip saja, belum 
secara resmi.
Dalam pertemuan puncak KTT ASEAN 
di Phnom Penh, Kamboja, bulan ini, 
ASEAN mengatakan Timor Leste akan 
diberikan status pengamat seiring 
berjalannya proses formulasi "peta 
jalan menuju keanggotaan penuh."

dan mungkin akan memakan waktu 
selama beberapa tahun ke depan. Ia 
mengatakan keanggotaan ASEAN ini 
akan menguntungkan Timpor Leste 
yang masih berusia muda.

Keanggotaan di ASEAN akan 
memungkinkan Timor Leste untuk 
membuka hubungan diplomatik yang 
lebih luas dengan mitra dialog blok 
tersebut. Timor Leste juga akan 
mendapat peluang yang lebih besar 
dalam hal investasi asing langsung, 
serta kesempatan yang lebih baik 
kepada masyarakat di bidang 
pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Tetapi negara berpenduduk 1,3 juta 
orang ini sangat bergantung pada 
cadangan minyak dan gas yang 
semakin menipis.

Timor Leste merayakan 20 tahun 
kemerdekaan tahun ini.

Indonesia Siap Dukung Timor Leste 
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Mengutip dari Carscoops, beberapa 
mobil listrik yang akan diproduksi 
Hyundai di pabrik Georgia antara lain, 
Hyundai Ioniq 7 dan Kia EV9, dua SUV 
besar yang didukung oleh platform E-
GMP pembuat mobil yang akan hadir 
dengan tiga baris tempat duduk.

Ada kemungkinan kendaraan yang 
diproduksi di lokasi tersebut juga dapat 
diekspor ke luar negeri, meskipun hal 
ini belum dikonfirmasi.

Hyundai mengatakan bahwa proyek 
tersebut akan menciptakan sekitar 

“AS selalu memegang tempat penting 
dalam strategi global Hyundai, dan kami 
sangat senang bermitra dengan Negara 
Bagian Georgia untuk mencapai tujuan 
bersama kami tentang mobilitas dan 
keberlanjutan kendaraan listrik di AS,” kata 
Euison Chung, ketua eksekutif Grup Motor 
Hyundai.

8.100 pekerjaan baru dan akan 
memainkan peran penting dalam 
ambisinya untuk menjadi salah satu dari 
tiga penjual kendaraan listrik teratas di AS 
pada 2026.

Survei yang dilakukan oleh Saiful 
Mujani Research and Consulting 
(SMRC) menunjukkan dukungan 
kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo semakin kuat. 

Nama-nama lain masih jauh tertinggal 
di bawah," kata Direktur Riset SMRC 
Deni Irvani saat mempresentasikan 
hasil surveinya bertajuk "Trend 
Dukungan Bakal Capres pasca 
Deklarasi" yang disiarkan melalui 
kanal Youtube SMRC TV, Ahad 
(27/11/2022).

ada 3 nama yang mendapat dukungan 
paling signifikan: Ganjar Pranowo, 
Prabowo Subianto, dan Anies 
Baswedan.

Sementara Prabowo Subianto dan 
Anies Baswedan bersaing ketat di 
posisi kedua.
"Bila pemilihan presiden diadakan 
ketika survei terakhir dilakukan, 

Nama-nama lain jauh tertinggal di 
bawah 4 persen. Masih ada 13,1 
persen yang belum menentukan 
pilihan.

Dalam pertanyaan semi terbuka, kata 
Deni, Ganjar mendapatkan dukungan 
26,7 persen. Posisi kedua 
diperebutkan Prabowo (18,8 persen) 
dan Anies (17 persen).

Dalam simulasi 4 nama, di mana yang 

Hasil survei yang dipresentasikan itu 
menunjukkan dalam semua simulasi, 
Ganjar mengungguli nama-nama 
tokoh lain.

Survei SMRC : Ganjar Tetap Teratas

Dari populasi itu dipilih secara random 
(stratified multistage random sampling) 
1220 responden. Response rate sebesar 
1.012 atau 83 persen.

Survei ini dilakukan secara tatap muka 
pada 5-13 November 2022. 

Namun demikian, lanjut Deni, dalam 
simulasi di mana Ganjar, Prabowo, dan 
Anies maju, 

Populasi survei ini adalah seluruh warga 
negara Indonesia yang punya hak pilih 
dalam pemilihan umum, yakni mereka 
yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, 
atau sudah menikah ketika survei 
dilakukan. 

Margin of error survei dengan ukuran 
sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,1 
persen pada tingkat kepercayaan 95 
persen (asumsi simple random sampling).

Sementara dalam simulasi 3 nama, 
Ganjar mendapatkan dukungan 33,5 
persen; Prabowo 30 persen; dan Anies 
25,1 persen.

 Ganjar mendapatkan dukungan 33,5 
persen; Prabowo 26,9 persen; Anies 24 
persen; dan Puan 3,4 persen. 

bersaing adalah Anies, Ganjar, Prabowo, 
dan Puan Maharani,

"Bila calon hanya tiga, dan yang bersaing 
Prabowo vs Ganjar vs Anies, maka 
Ganjar cenderung unggul atas keduanya," 
kata Deni.

tidak ada calon yang mendapat dukungan 
di atas 50 persen sehingga terbuka 
kemungkinan pilpres akan berlangsung 
dua putaran.

selama ini Indonesia sudah memberikan 
bantuan berupa pengembangan 
kapasitas untuk Timor Leste.

Ditanya mengenai kendala pengambilan 
keputusan keanggotaan Timor Leste, 
Derry menjelaskan, ada masalah 
rasional.

Keputusan di Phnom Penh, Kamboja 
saat KTT ASEAN, 

"Segala sesuatu ada rasionalnya. Kita 
ASEAN harus benar-benar melihat 
kapan waktu yang pas untuk Timor Leste 
masuk sebagai anggota ASEAN," 
ujarnya.

Indonesia siap mendukung Timor Leste 
sebagai anggota resmi ASEAN. Duta 
Besar Indonesia untuk ASEAN Derry 
Amman menegaskan, 

"Kan yang dikhawatirkan, dengan 
masuknya (Timor Leste) sebagai 
anggota ASEAN dengan kapasitas yang 
ada saat ini, mungkin mempengaruhi 
kemajuan ASEAN," sambungnya.
Makanya, kata dia, yang perlu Indonesia 
lakukan saat ini terus memberikqn 
dukungan. Dalam hal ini, memperkuat 
pembangunan kapasitas Timor Leste 
agar bisa mulus resmi menjadi anggota 
ASEAN.

untuk memperkuat kapastitas Timor 
Leste, tak hanya agar dia jadi anggota 
ASEAN," kata Derry kepada media di 
sela Conference on Indonesia Foreign 
Policy (CIFP) 2022 di Jakarta, Sabtu, 26 
November 2022.

diambil cukup lama. Sudah 10 tahun 
Timor Leste mengajukan keinginannya 
bergabung.

"Sepertinya lebih mudah mencapai jalan 
ke Surga daripada masuk ASEAN," 
katanya kala itu.

Bahkan dalam kunjungannya ke Jakarta 
pertengahan tahun ini, Presiden Timor 
Leste Jose Ramos Horta 
mengungkapkan kembali keinginan 
negaranya bergabung dengan ASEAN. 
Sudah lebih dari 10 tahun negaranya 
menyatakan keinginan untuk bergabung.

"Kita akan perkuat dan tingkatkan 
program capacity building ini,

Menurut Ramos-Horta, menjadi 
anggota ASEAN sepenuhnya tidak 
akan terjadi sekejap, 

ASEAN mengumumkan bahwa pada 
prinsipnya telah sepakat mengakui 
Timor Leste sebagai anggota ke-11 
blok tersebut pada pertengahan bulan 
ini. Namun, baru prinsip saja, belum 
secara resmi.
Dalam pertemuan puncak KTT ASEAN 
di Phnom Penh, Kamboja, bulan ini, 
ASEAN mengatakan Timor Leste akan 
diberikan status pengamat seiring 
berjalannya proses formulasi "peta 
jalan menuju keanggotaan penuh."

dan mungkin akan memakan waktu 
selama beberapa tahun ke depan. Ia 
mengatakan keanggotaan ASEAN ini 
akan menguntungkan Timpor Leste 
yang masih berusia muda.

Keanggotaan di ASEAN akan 
memungkinkan Timor Leste untuk 
membuka hubungan diplomatik yang 
lebih luas dengan mitra dialog blok 
tersebut. Timor Leste juga akan 
mendapat peluang yang lebih besar 
dalam hal investasi asing langsung, 
serta kesempatan yang lebih baik 
kepada masyarakat di bidang 
pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Tetapi negara berpenduduk 1,3 juta 
orang ini sangat bergantung pada 
cadangan minyak dan gas yang 
semakin menipis.

Timor Leste merayakan 20 tahun 
kemerdekaan tahun ini.

Indonesia Siap Dukung Timor Leste 
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Apa Kata Bintang Anda

Natal dan Tahun Baru Imlek di bulan 
Januari.

Diketahui mereka menutut perusahaan 
karena masih memperkerjakan para 
pegawainya di tengah melambungnya 
kasus COVID-19 di pabrik tersebut.

yang sebagian besar pegawai baru, 
mengundurkan diri.

Lebih dari 20.000 karyawan pabrik 
Foxconn pembuat iPhone, 

Ini merupakan pukulan terbaru pabrik 
bagi iPhone terbesar di dunia, yang 
telah bergulat dengan pembatasan 
ketat Covid-19 hingga memicu 
ketidakpuasan di kalangan pekerja dan 
mengganggu produksi menjelang 
liburan 

Selain itu, keadaan diperparah ketika 
buruh diketahui bekerja tidak dengan 
protokol kesehatan yang layak. 
Pemerintah China pun akhirnya 
memutuskan melakukan penguncian 
atau lockdown untuk kota Zhengzhou. 
Lockdown akan berlangsung lima hari 
sejak Jumat tengah malam, 25 
November 2022.

Sebagai informasi, Foxconn memang 
sudah dikenal menjadi pabrik raksasa 
teknologi di China.
Profil Perusahaan Teknologi Foxconn
Foxconn Technology Group merupakan 
nama dagang yang dibawahi langsung 
dari Hon Hai Precision Industry. 
Foxconn dikenal sebagai salah satu 
perusahaan layanan manufaktur 
elektronik terbesar yang didirikan oleh 
Dilansir dari markets.ft.com, 
perusahaan ini bergerak dalam bidang 
pengembangan, penelitian, manufaktur, 
dan penjualan peralatan elektronik. 
Peralatan elektronik tersebut meliputi 
peralatan jaringan komunikasi, 

Dengan munculnya keputusan 
mendesak tersebut, Foxconn selaku 
perusahaan yang dituntut pun semakin 
disorot oleh publik secara luas. 

Demonstrasi yang dilakukan oleh para 
buruh di sekitar pabrik Iphone terbesar 
milik Foxconn di Zhengzhou China 
berakhir ricuh. 

20 Ribu Buruh Foxconn Mundur

Sementara sejarah pembentukan 
perusahaan ini seperti dikutip dari 
fdiintelligence.com, 

Misalnya pada tahun 2001, ketika Intel 
memilih perusahaan tersebut untuk 
memproduksi motherboard bermerek 
Intel, bukan Asus. 

Pada kuartal pertama tahun 2010, 
kehadiran Foxconn di China 
berkembang pesat hingga tercatat 

Oleh karena itu mereka mendorong 
untuk lebih menghemat dengan 
investasi besar bagi wilayah-wilayah 
dalam ini, mengubah ekonomi lokal 
dengan ribuan pekerjaan baru.

Kemudian mereka mulai menginjakan 
kaki di China pada tahun 1988, dengan 
pabrik pertamanya yang berlokasi di 
Kota Shenzen, yang sering disebut 
sebagai Kota Foxconn.

Misalnya mereka mulai mengekspansi 
pabrik-pabrik di sepanjang pedalaman 
pesisir, seperti di di delta sungai Pearl 
dan Yangtze, Teluk Bohai, provinsi 
timur laut Liaoning, dan pedalaman di 
Kota Chongqing dan Chengdu.
Produk-produk Foxconn kian terkenal di 
mata dunia. 

Namun Foxconn juga memiliki masalah 
dalam kepegawaian, sehububung 
dengan meningkatnya tekanan 
keuangan. 

Kemudian dikutip dari Reuters, mereka 
mulai mempeluas sayapnya dengan 
mengumumkan rencana untuk 
membangun pabrik baru senilai 500 
juta dollar AS di Huizhou, Cina Selatan.

Foxconn didirikan pada tahun 1974 
dengan kantor pusat di Tucheng, New 
Taipei City, Taiwan. 

peralatan layanan cloud, alat presisi, 
dan robot industri.
Secara spesifik, sekarang perusahaan 
ini berfokus untuk memenuhi 
permintaan gadget elektronik dunia 
yang terus meningkat, 
seperti iPhone Apple dan komputer 
Hewlett Packard. Selanjutnya produk 
akan didistribusikannya ke pasar 
domestik dan pasar luar negeri.

Taurus(20April-20mei)
Berbicara akan membuka mata anda 
pada ide & kemungkinan baru. 
Hubungan kerja sama akan berhasi 
baik, & kesempatan melakukan suatu 
hal yg besar akan datang. 

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Sebuah kesempatan untuk berdiskusi, 
berpergia & belajar terbuka lebar. 
Kunjungilah klien atau rekan yg dapat 
memberikan pengetahuan pada cara 
hidup yg berbeda. Bekerja tidak harus 
melulu di kantor. Mencari pengalaman 
dari ruang kerja adalah hal yang terbaik 
untuk mendapatkan masukan.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pekerjaan adalah hal pertama yg harus 
anda kerjakan. Sebuah perubahan atau 
pilihan pekerjaan baru mungkin 
dibutuhkan. Lihat situasi keuangan 
anda & lakukan semua hal untuk 
membuatnya lebih baik. 

Tenaga berlebih yg mengalir di tubuh 
sebaiknya dipergunakan utk 
menghasilkan sesuatu. Jangan biarkan 
org membuat anda mundur walau satu 
jengkal saja. Tidak semua teman 
senang melihat anda maju atau sukses 
dalam pekerjaan. Jika anda yakin 
keputusan yang anda ambil adalah 
tepat maka jalanilah dengan sukacita.

Banyak hal terjadi lebih dari yg anda 
duga. Posisikan diri & pemikiran anda 
didepan orang lain. Tanpa fakta yg 
cukup, keputusan yg baik sulit dibuat. 
Tak ada salahnya menerima saran dan 
pendapat dari orang lain.

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Gemini(21 Mei-21Juni)
Kesempatan untuk meluangkan waktu 
bersama orang yg ada diposisi atas 
akan membuka kesempatan 
perkembangan untuk anda. Kontribusi 
pada organisasi yg anda percaya 
menguntungkan, akan terbukti benar 
adanya. Kondisi keuangan saat ini agak 
berat, janganlah memakai uang untuk 
hal yang tidak perlu. Membantu teman 
itu sah sah saja tidak ada salahnya. 

Seseorang akan tidak setuju akan cara 
anda melakukan pekerjaan. Bekerja lebih 
banyak dibanding bicara akan 
memberikan hasil. Kerahkan usaha untuk 
mendapat dukungan dari seseorang yg 
berpengaruh. 

Bicaralah pada orang dipercaya & 
temukan jawaban yg anda cari. 
Hubungan yg dijalani akan mendapatkan 
pencerahan lebih baik jika anda terbuka 
dgn perasaan anda.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)
Uang dapat dihasilkan & peruntungan 
dapat diperoleh. Berpindah tempat 
tinggal atau dekorasi rumah akan 
membawa hasil baik. Layani agensi & 
institusi dgn baik, anda akan 
menyelesaikan semua hal yg 
mengganggu. 

Jangan lah terlalu baik hati malahan anda 
akan dimanfaatkan oleh orang lain.

Tetapi lihatlah apa memang teman itu 
perlu dibantu. Satau anda harus berfikir 
samapi kapan anda akan terus 
membantu.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Berpergianlah, maka akan anda temukan 
informasi tepat guna. Di suatu titik dlm 
perjalanan anda akan terlibat dalam 
situasi besar yg tak ingin anda lewatkan. 

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Berikan perhatian pada anak atau 
mereka yg berusia lebih muda. Terlibatlah 
pada semua hal yg dikerjakan org lain. 
Aktifitas fisik baik untuk moral anda. 
Pasangan anda berusaha mengingatkan 
anda mungkin cara yang dia sampaikan 
tidak berkenan di hati. Tetapi percayalah 
pasangan anda pasti memebrikan hal 
yang terbaik untuk anda karena kebaikan 
anda juga kebaikan untuk pasangan 
anda. Jadi berfikirlah positif.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Berikan segala daya utnuk 
menyelesaikan pekerjaan yg tertunda. 
Terus bekerja akan membawa anda jauh 
kedepan. Dedikasi & determinasi akan 
menentukan kalah atau menang. 
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

minggu 1565
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karena masih memperkerjakan para 
pegawainya di tengah melambungnya 
kasus COVID-19 di pabrik tersebut.

yang sebagian besar pegawai baru, 
mengundurkan diri.

Lebih dari 20.000 karyawan pabrik 
Foxconn pembuat iPhone, 

Ini merupakan pukulan terbaru pabrik 
bagi iPhone terbesar di dunia, yang 
telah bergulat dengan pembatasan 
ketat Covid-19 hingga memicu 
ketidakpuasan di kalangan pekerja dan 
mengganggu produksi menjelang 
liburan 

Selain itu, keadaan diperparah ketika 
buruh diketahui bekerja tidak dengan 
protokol kesehatan yang layak. 
Pemerintah China pun akhirnya 
memutuskan melakukan penguncian 
atau lockdown untuk kota Zhengzhou. 
Lockdown akan berlangsung lima hari 
sejak Jumat tengah malam, 25 
November 2022.

Sebagai informasi, Foxconn memang 
sudah dikenal menjadi pabrik raksasa 
teknologi di China.
Profil Perusahaan Teknologi Foxconn
Foxconn Technology Group merupakan 
nama dagang yang dibawahi langsung 
dari Hon Hai Precision Industry. 
Foxconn dikenal sebagai salah satu 
perusahaan layanan manufaktur 
elektronik terbesar yang didirikan oleh 
Dilansir dari markets.ft.com, 
perusahaan ini bergerak dalam bidang 
pengembangan, penelitian, manufaktur, 
dan penjualan peralatan elektronik. 
Peralatan elektronik tersebut meliputi 
peralatan jaringan komunikasi, 

Dengan munculnya keputusan 
mendesak tersebut, Foxconn selaku 
perusahaan yang dituntut pun semakin 
disorot oleh publik secara luas. 

Demonstrasi yang dilakukan oleh para 
buruh di sekitar pabrik Iphone terbesar 
milik Foxconn di Zhengzhou China 
berakhir ricuh. 

20 Ribu Buruh Foxconn Mundur

Sementara sejarah pembentukan 
perusahaan ini seperti dikutip dari 
fdiintelligence.com, 

Misalnya pada tahun 2001, ketika Intel 
memilih perusahaan tersebut untuk 
memproduksi motherboard bermerek 
Intel, bukan Asus. 

Pada kuartal pertama tahun 2010, 
kehadiran Foxconn di China 
berkembang pesat hingga tercatat 

Oleh karena itu mereka mendorong 
untuk lebih menghemat dengan 
investasi besar bagi wilayah-wilayah 
dalam ini, mengubah ekonomi lokal 
dengan ribuan pekerjaan baru.

Kemudian mereka mulai menginjakan 
kaki di China pada tahun 1988, dengan 
pabrik pertamanya yang berlokasi di 
Kota Shenzen, yang sering disebut 
sebagai Kota Foxconn.

Misalnya mereka mulai mengekspansi 
pabrik-pabrik di sepanjang pedalaman 
pesisir, seperti di di delta sungai Pearl 
dan Yangtze, Teluk Bohai, provinsi 
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Kota Chongqing dan Chengdu.
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mata dunia. 

Namun Foxconn juga memiliki masalah 
dalam kepegawaian, sehububung 
dengan meningkatnya tekanan 
keuangan. 

Kemudian dikutip dari Reuters, mereka 
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Berikan segala daya utnuk 
menyelesaikan pekerjaan yg tertunda. 
Terus bekerja akan membawa anda jauh 
kedepan. Dedikasi & determinasi akan 
menentukan kalah atau menang. 
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

minggu 1565
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Pembukaan jalur baru 
penerbangan ke empat 
negara di ASEAN, yakni 
Malaysia, Kamboja, 
Bangkok, 

Bandar Udara Internasional Wuxu di 
Kota Nanning, 
wilayah selatan China, membuka jalur 
penerbangan ke empat negara di 
kawasan Asia Tenggara.
Bandara di ibu kota Daerah Otonomi 
Guangxi itu juga berencana memulai 
lagi penerbangan ke Idonesia dan 
Singapura.

Nanning telah membangun jaringan 
transportasi komprehensif regional yang 
terhubung dengan kawasan ASEAN, 
demikian media China 
dikutip dari Beijing, 
Sabtu.

dan Thailand itu untuk 
mengatasi kejenuhan 
kedata
ngan internasional di 
Kota Guangzhou, 

Sebagai ibu kota daerah setingkat 
provinsi di China yang berlokasi paling 
dekat dengan sejumlah negara anggota 
ASEAN, 

Lalu dikutip dari The Verge, 

Di Jepang, Foxconn mampu 
mengakuisisi 10 persen saham 
perusahaan Jepang, Sharp 
Corporation, pada tahun 2012. 

Keputusan hampir berakhir karena 
diputuskan dan dihentikan langsung 
oleh dewan direksi Foxconn. 
Namun pada Maret, diumumkan bahwa 
tetap bekerja sama, meski dengan 
harga lebih rendah.

Dengan demikian, angka ini mampu 
melampaui total sepuluh kompetitor 
global teratasnya.

Tak hanya Sharp, ternyata Foxconn 
memperluas investasinya di ranah 
industri mobil. Tepatnya di tahun 2016, 

Foxconn akan mengambil alih Sharp 
dalam kesepakatan senilai sekitar 700 
miliar yen atau sekitar 6,24 miliar dollar 
AS pada tahun 2016. 

sekaligus juga membeli hingga 50 
persen LCD yang diproduksi di pabrik 
Sharp di Sakai, Jepang.

dengan nilai 494 juta dollar AS. 

mendapat keuntungan sebesar 17 
milliar dollar AS. 

Dua tahun setelahnya atau tepat pada 
Januari 2012, 
Terry Cheng ditunjuk sebagai Kepala 
Eksekutif di anak perusahaannya 
bernama FIH Mobile Limited. 

Dengan demikian, mereka terhitung 
membuka lapangan pekerjaan dengan 
banyak 10 ribu pekerja.

Namun ia mengundurkan diri di tahun 
yang sama karena alasan kesehatan.

Mereka mampu mengambilnya dengan 
nilai 806 juta dollar AS, 

Di tahun yang sama, Foxconn juga 
menanamkan modalnya di lima pabrik 
yang ada di Brasil, 

Masih dalam Reuters, Foxconn 
akhirnya membeli perusahaan 
penyedia kebutuhan nirkabel di Taiwan, 
Asia Pacific Telecom, di tahun 2014. 
Taiwan juga sekaligus menjadi tempat 
Foxconn memenangkan beberapa 
lisensi spektrum lelang, yang 
memungkinkannya mengoperasikan 
peralatan telekomunikasi 4G di Taiwan.

Saat ini, Foxconn menghasilkan sekitar 
40 persen dari produksi elektronik 
konsumen di seluruh dunia. 

Barulah di tahun 2019, Foxconn menunjuk 
ketua baru bernama Liu, 

Foxconn, bersama dengan Tencent dan 
Harmony New Energy Auto mendirikan 
'Future Mobility', 
yang saat ini mereka dikenal dengan 
penjualan mobil premium otonom 
sepenuhnya listrik pada tahun 2020.

Young-Way. Kehadirannya membuat 
Foxconn mampu sempat menempati 
peringkat ke-25 di antara 100 Perusahaan 
Digital Teratas Forbes. 
Satu tahun kemudian pada 2020, Foxconn 
mendirikan Hon Hai Research Institute, 
dengan lima pusat penelitian, 

Selain itu, Foxconn melalui divisi 
otomotifnya Foxtron, bekerja sama 
dengan Luxgen untuk meluncurkan 
kendaraan listrik pertama pada September 
2022.

Dikutip dari marketwatch.com, 
perusahaan ini hingga tahun 2020 memliki 
keuntungan pendapatan mencapai 193 
milliar dollar AS.

Hingga saat ini, Foxconn masih tetap 
berfokus pada kegiatan produksi peralatan 
komunikasinya. 

masing-masing memiliki rata-rata 40 
profesional R&D teknologi tinggi.

Masuk pada kondisi pandemi, menariknya 
perusahaan ini memproduksi juga masker 
dan pakaian medis selama Tahun Baru 
Imlek dan puncak pandemi Covid-19. 
Kemudian di tahun 2021, Foxconn dan 
TSMC menyepakati untuk membeli 10 juta 
vaksin Covid-19 BioNTech dari Jerman 
untuk Taiwan. 
Lalu mereka menyumbangkannya ke 
program vaksinasi Taiwan.

Dengan begitu, Foxconn dapat leluasa 
untuk meneliti dan mengembangkan 
teknologi terbarukan dengan daya saing 
yang tinggi. 

Bos Twitter Elon Musk telah meluncurkan 
rencana tentatif baru untuk verifikasi 
pengguna yang akan dirilis Jumat depan 
(2/12). Rencana itu berupa tanda 
centang emas, abu dan biru pada akun 
twitter.Langkah itu dilakukan setelah dia 
berhenti memonetisasi "centang biru", 
yang memverifikasi identitas pengguna, 
menyusul gelombang akun parodi yang 
menyamar sebagai mantan presiden dan 
selebritas. 
Musk mengatakan di platform media 
sosial bahwa akan ada tiga jenis centang 
verifikasi. “Cek emas untuk perusahaan, 
cek abu-abu untuk pemerintah, biru 
untuk individu (selebriti atau bukan) dan 
semua akun terverifikasi akan 
diautentikasi secara manual sebelum cek 
diaktifkan,” tulisnya di Twitter dilansir dari 
Saudi Gazette, Ahad (27/11).Menurut 
Musk kabar ini akan menyakitkan tapi 
perlu dilakukan. Dia juga mengatakan 
semua akun yang diverifikasi akan 
diautentikasi secara manual sebelum 
diberi salah satu tanda centang ini. 
Namun, tidak ada informasi apakah 
pengguna harus membayar untuk 
layanan tersebut. The Verge melaporkan 
bahwa langganan untuk menggunakan 
layanan yang disebut "Twitter Blue" 
dapat meningkat dari 5 dolar (Rp 78 ribu) 
menjadi 20 dolar (Rp 314 ribu).Musk 
telah menggunakan Twitter sebagai 
platform untuk mensurvei pengguna 
tentang beberapa rencana perusahaan, 

Twitter Bakal Punya 3 Warna Centang

Pekan lalu, mantan Presiden AS 
Donald Trump, yang dituduh 
menyebarkan misinformasi COVID-19 
dan dimakzulkan karena menghasut 
pemberontakan atas serangan US 
Capitol 2021, akun Twitternya 
dipulihkan. Musk juga telah memecat 
banyak staf Twitter, termasuk mereka 
yang menghapus akun yang 
menyebarkan informasi yang salah 
atau menghasut kebencian. Yang lain 
berbondong-bondong berhenti setelah 
Musk mengeluarkan ultimatum kepada 
karyawan untuk berkomitmen pada 
Twitter baru yang "hardcore" dan 
bekerja berjam-jam yang melelahkan, 
atau meninggalkan perusahaan. 

seperti apakah Twitter harus 
menawarkan amnesti umum untuk 
akun yang ditangguhkan, asalkan 
mereka tidak melanggar hukum atau 
terlibat dalam spam yang mengerikan. 

Kantor Twitter di Brussel dilaporkan 
tutup minggu ini setelah dua staf yang 
tersisa pergi, menimbulkan 
kekhawatiran tentang apakah 
perusahaan media sosial itu akan 
mematuhi peraturan baru yang ketat di 
Eropa tentang pengawasan konten 
online.

Sebagai hasil dari jajak pendapat, yang 
dia sebut sebagai "Vox Populi, Vox 
Dei" (suara rakyat, suara Tuhan), dia 
mengatakan akan mulai memulihkan 
akun kontroversial.
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Pembukaan jalur baru 
penerbangan ke empat 
negara di ASEAN, yakni 
Malaysia, Kamboja, 
Bangkok, 

Bandar Udara Internasional Wuxu di 
Kota Nanning, 
wilayah selatan China, membuka jalur 
penerbangan ke empat negara di 
kawasan Asia Tenggara.
Bandara di ibu kota Daerah Otonomi 
Guangxi itu juga berencana memulai 
lagi penerbangan ke Idonesia dan 
Singapura.

Nanning telah membangun jaringan 
transportasi komprehensif regional yang 
terhubung dengan kawasan ASEAN, 
demikian media China 
dikutip dari Beijing, 
Sabtu.

dan Thailand itu untuk 
mengatasi kejenuhan 
kedata
ngan internasional di 
Kota Guangzhou, 

Sebagai ibu kota daerah setingkat 
provinsi di China yang berlokasi paling 
dekat dengan sejumlah negara anggota 
ASEAN, 

Lalu dikutip dari The Verge, 

Di Jepang, Foxconn mampu 
mengakuisisi 10 persen saham 
perusahaan Jepang, Sharp 
Corporation, pada tahun 2012. 

Keputusan hampir berakhir karena 
diputuskan dan dihentikan langsung 
oleh dewan direksi Foxconn. 
Namun pada Maret, diumumkan bahwa 
tetap bekerja sama, meski dengan 
harga lebih rendah.

Dengan demikian, angka ini mampu 
melampaui total sepuluh kompetitor 
global teratasnya.

Tak hanya Sharp, ternyata Foxconn 
memperluas investasinya di ranah 
industri mobil. Tepatnya di tahun 2016, 

Foxconn akan mengambil alih Sharp 
dalam kesepakatan senilai sekitar 700 
miliar yen atau sekitar 6,24 miliar dollar 
AS pada tahun 2016. 

sekaligus juga membeli hingga 50 
persen LCD yang diproduksi di pabrik 
Sharp di Sakai, Jepang.

dengan nilai 494 juta dollar AS. 

mendapat keuntungan sebesar 17 
milliar dollar AS. 

Dua tahun setelahnya atau tepat pada 
Januari 2012, 
Terry Cheng ditunjuk sebagai Kepala 
Eksekutif di anak perusahaannya 
bernama FIH Mobile Limited. 

Dengan demikian, mereka terhitung 
membuka lapangan pekerjaan dengan 
banyak 10 ribu pekerja.

Namun ia mengundurkan diri di tahun 
yang sama karena alasan kesehatan.

Mereka mampu mengambilnya dengan 
nilai 806 juta dollar AS, 

Di tahun yang sama, Foxconn juga 
menanamkan modalnya di lima pabrik 
yang ada di Brasil, 

Masih dalam Reuters, Foxconn 
akhirnya membeli perusahaan 
penyedia kebutuhan nirkabel di Taiwan, 
Asia Pacific Telecom, di tahun 2014. 
Taiwan juga sekaligus menjadi tempat 
Foxconn memenangkan beberapa 
lisensi spektrum lelang, yang 
memungkinkannya mengoperasikan 
peralatan telekomunikasi 4G di Taiwan.

Saat ini, Foxconn menghasilkan sekitar 
40 persen dari produksi elektronik 
konsumen di seluruh dunia. 

Barulah di tahun 2019, Foxconn menunjuk 
ketua baru bernama Liu, 

Foxconn, bersama dengan Tencent dan 
Harmony New Energy Auto mendirikan 
'Future Mobility', 
yang saat ini mereka dikenal dengan 
penjualan mobil premium otonom 
sepenuhnya listrik pada tahun 2020.

Young-Way. Kehadirannya membuat 
Foxconn mampu sempat menempati 
peringkat ke-25 di antara 100 Perusahaan 
Digital Teratas Forbes. 
Satu tahun kemudian pada 2020, Foxconn 
mendirikan Hon Hai Research Institute, 
dengan lima pusat penelitian, 

Selain itu, Foxconn melalui divisi 
otomotifnya Foxtron, bekerja sama 
dengan Luxgen untuk meluncurkan 
kendaraan listrik pertama pada September 
2022.

Dikutip dari marketwatch.com, 
perusahaan ini hingga tahun 2020 memliki 
keuntungan pendapatan mencapai 193 
milliar dollar AS.

Hingga saat ini, Foxconn masih tetap 
berfokus pada kegiatan produksi peralatan 
komunikasinya. 

masing-masing memiliki rata-rata 40 
profesional R&D teknologi tinggi.

Masuk pada kondisi pandemi, menariknya 
perusahaan ini memproduksi juga masker 
dan pakaian medis selama Tahun Baru 
Imlek dan puncak pandemi Covid-19. 
Kemudian di tahun 2021, Foxconn dan 
TSMC menyepakati untuk membeli 10 juta 
vaksin Covid-19 BioNTech dari Jerman 
untuk Taiwan. 
Lalu mereka menyumbangkannya ke 
program vaksinasi Taiwan.

Dengan begitu, Foxconn dapat leluasa 
untuk meneliti dan mengembangkan 
teknologi terbarukan dengan daya saing 
yang tinggi. 

Bos Twitter Elon Musk telah meluncurkan 
rencana tentatif baru untuk verifikasi 
pengguna yang akan dirilis Jumat depan 
(2/12). Rencana itu berupa tanda 
centang emas, abu dan biru pada akun 
twitter.Langkah itu dilakukan setelah dia 
berhenti memonetisasi "centang biru", 
yang memverifikasi identitas pengguna, 
menyusul gelombang akun parodi yang 
menyamar sebagai mantan presiden dan 
selebritas. 
Musk mengatakan di platform media 
sosial bahwa akan ada tiga jenis centang 
verifikasi. “Cek emas untuk perusahaan, 
cek abu-abu untuk pemerintah, biru 
untuk individu (selebriti atau bukan) dan 
semua akun terverifikasi akan 
diautentikasi secara manual sebelum cek 
diaktifkan,” tulisnya di Twitter dilansir dari 
Saudi Gazette, Ahad (27/11).Menurut 
Musk kabar ini akan menyakitkan tapi 
perlu dilakukan. Dia juga mengatakan 
semua akun yang diverifikasi akan 
diautentikasi secara manual sebelum 
diberi salah satu tanda centang ini. 
Namun, tidak ada informasi apakah 
pengguna harus membayar untuk 
layanan tersebut. The Verge melaporkan 
bahwa langganan untuk menggunakan 
layanan yang disebut "Twitter Blue" 
dapat meningkat dari 5 dolar (Rp 78 ribu) 
menjadi 20 dolar (Rp 314 ribu).Musk 
telah menggunakan Twitter sebagai 
platform untuk mensurvei pengguna 
tentang beberapa rencana perusahaan, 

Twitter Bakal Punya 3 Warna Centang

Pekan lalu, mantan Presiden AS 
Donald Trump, yang dituduh 
menyebarkan misinformasi COVID-19 
dan dimakzulkan karena menghasut 
pemberontakan atas serangan US 
Capitol 2021, akun Twitternya 
dipulihkan. Musk juga telah memecat 
banyak staf Twitter, termasuk mereka 
yang menghapus akun yang 
menyebarkan informasi yang salah 
atau menghasut kebencian. Yang lain 
berbondong-bondong berhenti setelah 
Musk mengeluarkan ultimatum kepada 
karyawan untuk berkomitmen pada 
Twitter baru yang "hardcore" dan 
bekerja berjam-jam yang melelahkan, 
atau meninggalkan perusahaan. 

seperti apakah Twitter harus 
menawarkan amnesti umum untuk 
akun yang ditangguhkan, asalkan 
mereka tidak melanggar hukum atau 
terlibat dalam spam yang mengerikan. 

Kantor Twitter di Brussel dilaporkan 
tutup minggu ini setelah dua staf yang 
tersisa pergi, menimbulkan 
kekhawatiran tentang apakah 
perusahaan media sosial itu akan 
mematuhi peraturan baru yang ketat di 
Eropa tentang pengawasan konten 
online.

Sebagai hasil dari jajak pendapat, yang 
dia sebut sebagai "Vox Populi, Vox 
Dei" (suara rakyat, suara Tuhan), dia 
mengatakan akan mulai memulihkan 
akun kontroversial.
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digumulkan oleh berbagai budaya 
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Ad

Batu rusa misterius di Mongolia hingga 
kota-kota yang dirancang untuk 
menghormati orang mati. Situs-situs 
kuno yang dibangun oleh orang-orang 
yang mencoba memahami kehidupan, 
kematian, dan alam semesta, tersebar 
di seluruh muka bumi.

inkfarm.com
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5 Situs Kuno Yang Ada di Dunia

 Tapi pada akhirnya baru mereka sadari 
ternyata AS malah mendapatkan 
untung dari situasi yang tidak 
menguntungkan itu

 Negara-negara aeropa mulai jengah 
dengan kebijakan Amerika serikat 
terkait dengan perang Rusia vs Ukraina 
Ternyata selama ini AS malah 
mengambil untuk dari perang yang 
terjadi . Negara eropa yang jadi 
korbannya .

 dan sekarang menuduh Amerika 
menghasilkan banyak uang dari 
perang, sementara negara-negara UE 
menderita.

Komentar eksplosif tersebut  didukung 
secara terbuka dan pribadi oleh 
pejabat, diplomat, 

Pejabat tinggi Eropa sangat marah 
dengan pemerintahan Joe Biden

Kremlin kemungkinan besar akan 
menyambut peracunan atmosfer di 
antara sekutu Barat.

AS dinilai telah banyak mendapatkan 
uang dengan memanfaatkan kondisi 
perang Rusia vs Ukraina .

Ya, dalam laporan .politico.eu, 
sembilan bulan setelah menginvasi 
Ukraina, Vladimir Putin mulai 
mematahkan Barat.

 kata seorang pejabat senior kepada 
POLITICO.

"Kami benar-benar berada di titik 
bersejarah," kata pejabat senior UE, 
dengan alasan bahwa pukulan ganda 
gangguan perdagangan dari subsidi AS 
dan harga energi yang tinggi berisiko 

dan menteri di tempat lain mengikuti 
kemarahan yang meningkat di Eropa 
atas subsidi Amerika yang mengancam 
akan menghancurkan industri Eropa.

Faktanya adalah, jika Anda melihatnya 
dengan bijaksana, 

Negara eropa yang tidak menyadari itu 
malah ikut dalam permainan AS .

negara yang paling diuntungkan dari 
perang ini adalah AS karena mereka 
menjual lebih banyak gas dan dengan 
harga lebih tinggi, dan karena mereka 
menjual lebih banyak senjata,

Eropa : AS Ambil Keuntungan Dari Perang Rusia - Ukraina

Amerika perlu menyadari bahwa opini 
publik sedang bergeser di banyak negara 
UE.
Kepala diplomat Uni Eropa Josep Borrell 
meminta Washington untuk menanggapi 
kekhawatiran Eropa.

Titik ketegangan terbesar dalam 
beberapa pekan terakhir adalah subsidi 
hijau dan pajak Biden yang menurut 
Brussel secara tidak adil memiringkan 
perdagangan dari UE dan mengancam 
akan menghancurkan industri Eropa.

Terlepas dari keberatan resmi dari Eropa, 
Washington sejauh ini tidak menunjukkan 
tanda-tanda akan mundur.

mengubah opini publik terhadap upaya 
perang dan aliansi transatlantik.

Orang Amerika  teman kita  mengambil 
keputusan yang berdampak ekonomi 
pada kita, katanya dalam sebuah 
wawancara dengan POLITICO.

Ketika mereka berusaha untuk 
mengurangi ketergantungan mereka pada 
energi Rusia, negara-negara UE beralih 
ke gas dari AS sebagai gantinya 

Semuanya terlalu berlebihan bagi pejabat 
tinggi di Brussel dan ibu kota UE lainnya.

tetapi harga yang dibayar orang Eropa 
hampir empat kali lebih tinggi dari biaya 
bahan bakar yang sama di Amerika.

Pada saat yang sama, gangguan yang 
disebabkan oleh invasi Putin ke Ukraina 
mendorong ekonomi Eropa 

 dan menteri ekonomi Jerman telah 
meminta Washington untuk menunjukkan 
lebih banyak "solidaritas" dan membantu 
mengurangi biaya energi.

ke dalam resesi, dengan inflasi yang 
meroket dan tekanan yang 
menghancurkan pada pasokan energi 
yang mengancam pemadaman listrik dan 
penjatahan musim dingin ini.

Lalu ada kemungkinan lonjakan pesanan 
untuk peralatan militer buatan Amerika 
karena tentara Eropa kehabisan tenaga 
setelah mengirim senjata ke Ukraina.

Presiden Prancis Emmanuel Macron 
mengatakan harga gas AS yang tinggi 
tidak "bersahabat”

Menteri dan diplomat yang berbasis di 
tempat lain di blok tersebut menyuarakan 
rasa frustrasi atas cara pemerintah Biden 
mengabaikan begitu saja dampak 
kebijakan ekonomi domestiknya 
terhadap sekutu Eropa.

"AS mengikuti agenda domestik, yang 
sayangnya bersifat proteksionis dan 
mendiskriminasi sekutu AS," kata Tonino 
Picula, orang utama Parlemen Eropa 
dalam hubungan transatlantik.

"Orang-orang Eropa sangat frustrasi 
karena kurangnya informasi dan 
konsultasi sebelumnya," kata David 
Kleimann dari wadah pemikir Bruegel.

Perselisihan yang berkembang atas 
Undang-Undang Pengurangan Inflasi 
(IRA) Biden - paket pajak, iklim, dan 
perawatan kesehatan yang sangat besar 
- telah menempatkan kembali ketakutan 
atas perang perdagangan transatlantik 
dalam agenda politik.

"UU Pengurangan Inflasi sangat 
mengkhawatirkan," kata Menteri 
Perdagangan Belanda Liesje 
Schreinemacher. "Dampak potensial 
terhadap ekonomi Eropa sangat besar."

Seorang pejabat Amerika menekankan 
penetapan harga untuk pembeli gas 
Eropa mencerminkan keputusan pasar 
swasta dan bukan hasil dari kebijakan 
atau tindakan pemerintah AS.

Pejabat di kedua sisi Atlantik mengakui 
risiko yang akan ditimbulkan oleh 
atmosfer yang semakin beracun bagi 
aliansi Barat. Pertengkaran itu persis 
seperti yang diharapkan Putin, para 
diplomat UE dan AS setuju.

Pejabat dan diplomat UE lainnya setuju 
bahwa ketidaktahuan Amerika tentang 
konsekuensi bagi Eropa adalah masalah 
besar.

Para menteri perdagangan UE akan 
membahas tanggapan mereka pada hari 
Jumat saat para pejabat di Brussel 
menyusun rencana subsidi perang 
darurat untuk menyelamatkan industri 
Eropa dari keruntuhan.

Ketika para pemimpin UE menangani 
Biden karena harga gas AS yang tinggi 
pada pertemuan G20 di Bali minggu lalu, 
Presiden Amerika itu tampaknya tidak 
mengetahui masalah tersebut, menurut 
pejabat senior yang dikutip di atas.

"Perusahaan AS telah menjadi 
pemasok gas alam yang transparan 
dan andal ke Eropa," kata pejabat itu. 
Kapasitas ekspor juga dibatasi oleh 
kecelakaan pada bulan Juni yang 
memaksa fasilitas utama ditutup.

Bisnis sedang merencanakan investasi 
baru di AS atau bahkan merelokasi 
bisnis mereka yang sudah ada jauh dari 
Eropa ke pabrik-pabrik Amerika.

“Amerika Serikat menjual gasnya 
kepada kami dengan efek pengganda 
empat saat melintasi Atlantik," kata 
Komisaris Eropa untuk Pasar Internal 
Thierry Breton di TV Prancis, Rabu. 
"Tentu saja Amerika adalah sekutu 
kita... tetapi ketika terjadi kesalahan, 
perlu juga di antara sekutu untuk 
mengatakannya.”

Dalam banyak kasus, tambah pejabat 
itu, perbedaan antara harga ekspor dan 
impor tidak jatuh ke tangan eksportir 
LNG AS, tetapi ke perusahaan yang 
menjual kembali gas di dalam UE. 
Pemegang kontrak gas AS jangka 
panjang terbesar di Eropa adalah 
TotalEnergies Prancis, misalnya .

Baru minggu ini, Solvay multinasional 
kimia mengumumkan akan memilih AS 
daripada Eropa untuk investasi baru, 
yang terbaru dari serangkaian 
pengumuman serupa dari raksasa 
industri utama UE.

Energi yang lebih murah dengan cepat 
menjadi keunggulan kompetitif yang 
sangat besar bagi perusahaan Amerika 
juga.

Terlepas dari ketidaksepakatan energi, 
baru setelah Washington 
mengumumkan skema subsidi industri 
senilai $369 miliar untuk mendukung 
industri hijau di bawah Undang- 
Undang Pengurangan Inflasi , Brussel 
mengalami kepanikan besar-besaran.
Undang-Undang Pengurangan Inflasi 
telah mengubah segalanya, kata 
seorang diplomat Uni Eropa. Apakah 
Washington masih sekutu kita atau 
tidak?

Sekutu atau tidak ada sekutu?

Itu bukan argumen baru dari pihak 
Amerika tetapi tampaknya tidak 
meyakinkan orang Eropa.

Bagi Biden, undang-undang tersebut 
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 Tapi pada akhirnya baru mereka sadari 
ternyata AS malah mendapatkan 
untung dari situasi yang tidak 
menguntungkan itu

 Negara-negara aeropa mulai jengah 
dengan kebijakan Amerika serikat 
terkait dengan perang Rusia vs Ukraina 
Ternyata selama ini AS malah 
mengambil untuk dari perang yang 
terjadi . Negara eropa yang jadi 
korbannya .

 dan sekarang menuduh Amerika 
menghasilkan banyak uang dari 
perang, sementara negara-negara UE 
menderita.

Komentar eksplosif tersebut  didukung 
secara terbuka dan pribadi oleh 
pejabat, diplomat, 

Pejabat tinggi Eropa sangat marah 
dengan pemerintahan Joe Biden

Kremlin kemungkinan besar akan 
menyambut peracunan atmosfer di 
antara sekutu Barat.

AS dinilai telah banyak mendapatkan 
uang dengan memanfaatkan kondisi 
perang Rusia vs Ukraina .

Ya, dalam laporan .politico.eu, 
sembilan bulan setelah menginvasi 
Ukraina, Vladimir Putin mulai 
mematahkan Barat.

 kata seorang pejabat senior kepada 
POLITICO.

"Kami benar-benar berada di titik 
bersejarah," kata pejabat senior UE, 
dengan alasan bahwa pukulan ganda 
gangguan perdagangan dari subsidi AS 
dan harga energi yang tinggi berisiko 

dan menteri di tempat lain mengikuti 
kemarahan yang meningkat di Eropa 
atas subsidi Amerika yang mengancam 
akan menghancurkan industri Eropa.

Faktanya adalah, jika Anda melihatnya 
dengan bijaksana, 

Negara eropa yang tidak menyadari itu 
malah ikut dalam permainan AS .

negara yang paling diuntungkan dari 
perang ini adalah AS karena mereka 
menjual lebih banyak gas dan dengan 
harga lebih tinggi, dan karena mereka 
menjual lebih banyak senjata,

Eropa : AS Ambil Keuntungan Dari Perang Rusia - Ukraina

Amerika perlu menyadari bahwa opini 
publik sedang bergeser di banyak negara 
UE.
Kepala diplomat Uni Eropa Josep Borrell 
meminta Washington untuk menanggapi 
kekhawatiran Eropa.

Titik ketegangan terbesar dalam 
beberapa pekan terakhir adalah subsidi 
hijau dan pajak Biden yang menurut 
Brussel secara tidak adil memiringkan 
perdagangan dari UE dan mengancam 
akan menghancurkan industri Eropa.

Terlepas dari keberatan resmi dari Eropa, 
Washington sejauh ini tidak menunjukkan 
tanda-tanda akan mundur.

mengubah opini publik terhadap upaya 
perang dan aliansi transatlantik.

Orang Amerika  teman kita  mengambil 
keputusan yang berdampak ekonomi 
pada kita, katanya dalam sebuah 
wawancara dengan POLITICO.

Ketika mereka berusaha untuk 
mengurangi ketergantungan mereka pada 
energi Rusia, negara-negara UE beralih 
ke gas dari AS sebagai gantinya 

Semuanya terlalu berlebihan bagi pejabat 
tinggi di Brussel dan ibu kota UE lainnya.

tetapi harga yang dibayar orang Eropa 
hampir empat kali lebih tinggi dari biaya 
bahan bakar yang sama di Amerika.

Pada saat yang sama, gangguan yang 
disebabkan oleh invasi Putin ke Ukraina 
mendorong ekonomi Eropa 

 dan menteri ekonomi Jerman telah 
meminta Washington untuk menunjukkan 
lebih banyak "solidaritas" dan membantu 
mengurangi biaya energi.

ke dalam resesi, dengan inflasi yang 
meroket dan tekanan yang 
menghancurkan pada pasokan energi 
yang mengancam pemadaman listrik dan 
penjatahan musim dingin ini.

Lalu ada kemungkinan lonjakan pesanan 
untuk peralatan militer buatan Amerika 
karena tentara Eropa kehabisan tenaga 
setelah mengirim senjata ke Ukraina.

Presiden Prancis Emmanuel Macron 
mengatakan harga gas AS yang tinggi 
tidak "bersahabat”

Menteri dan diplomat yang berbasis di 
tempat lain di blok tersebut menyuarakan 
rasa frustrasi atas cara pemerintah Biden 
mengabaikan begitu saja dampak 
kebijakan ekonomi domestiknya 
terhadap sekutu Eropa.

"AS mengikuti agenda domestik, yang 
sayangnya bersifat proteksionis dan 
mendiskriminasi sekutu AS," kata Tonino 
Picula, orang utama Parlemen Eropa 
dalam hubungan transatlantik.

"Orang-orang Eropa sangat frustrasi 
karena kurangnya informasi dan 
konsultasi sebelumnya," kata David 
Kleimann dari wadah pemikir Bruegel.

Perselisihan yang berkembang atas 
Undang-Undang Pengurangan Inflasi 
(IRA) Biden - paket pajak, iklim, dan 
perawatan kesehatan yang sangat besar 
- telah menempatkan kembali ketakutan 
atas perang perdagangan transatlantik 
dalam agenda politik.

"UU Pengurangan Inflasi sangat 
mengkhawatirkan," kata Menteri 
Perdagangan Belanda Liesje 
Schreinemacher. "Dampak potensial 
terhadap ekonomi Eropa sangat besar."

Seorang pejabat Amerika menekankan 
penetapan harga untuk pembeli gas 
Eropa mencerminkan keputusan pasar 
swasta dan bukan hasil dari kebijakan 
atau tindakan pemerintah AS.

Pejabat di kedua sisi Atlantik mengakui 
risiko yang akan ditimbulkan oleh 
atmosfer yang semakin beracun bagi 
aliansi Barat. Pertengkaran itu persis 
seperti yang diharapkan Putin, para 
diplomat UE dan AS setuju.

Pejabat dan diplomat UE lainnya setuju 
bahwa ketidaktahuan Amerika tentang 
konsekuensi bagi Eropa adalah masalah 
besar.

Para menteri perdagangan UE akan 
membahas tanggapan mereka pada hari 
Jumat saat para pejabat di Brussel 
menyusun rencana subsidi perang 
darurat untuk menyelamatkan industri 
Eropa dari keruntuhan.

Ketika para pemimpin UE menangani 
Biden karena harga gas AS yang tinggi 
pada pertemuan G20 di Bali minggu lalu, 
Presiden Amerika itu tampaknya tidak 
mengetahui masalah tersebut, menurut 
pejabat senior yang dikutip di atas.

"Perusahaan AS telah menjadi 
pemasok gas alam yang transparan 
dan andal ke Eropa," kata pejabat itu. 
Kapasitas ekspor juga dibatasi oleh 
kecelakaan pada bulan Juni yang 
memaksa fasilitas utama ditutup.

Bisnis sedang merencanakan investasi 
baru di AS atau bahkan merelokasi 
bisnis mereka yang sudah ada jauh dari 
Eropa ke pabrik-pabrik Amerika.

“Amerika Serikat menjual gasnya 
kepada kami dengan efek pengganda 
empat saat melintasi Atlantik," kata 
Komisaris Eropa untuk Pasar Internal 
Thierry Breton di TV Prancis, Rabu. 
"Tentu saja Amerika adalah sekutu 
kita... tetapi ketika terjadi kesalahan, 
perlu juga di antara sekutu untuk 
mengatakannya.”

Dalam banyak kasus, tambah pejabat 
itu, perbedaan antara harga ekspor dan 
impor tidak jatuh ke tangan eksportir 
LNG AS, tetapi ke perusahaan yang 
menjual kembali gas di dalam UE. 
Pemegang kontrak gas AS jangka 
panjang terbesar di Eropa adalah 
TotalEnergies Prancis, misalnya .

Baru minggu ini, Solvay multinasional 
kimia mengumumkan akan memilih AS 
daripada Eropa untuk investasi baru, 
yang terbaru dari serangkaian 
pengumuman serupa dari raksasa 
industri utama UE.

Energi yang lebih murah dengan cepat 
menjadi keunggulan kompetitif yang 
sangat besar bagi perusahaan Amerika 
juga.

Terlepas dari ketidaksepakatan energi, 
baru setelah Washington 
mengumumkan skema subsidi industri 
senilai $369 miliar untuk mendukung 
industri hijau di bawah Undang- 
Undang Pengurangan Inflasi , Brussel 
mengalami kepanikan besar-besaran.
Undang-Undang Pengurangan Inflasi 
telah mengubah segalanya, kata 
seorang diplomat Uni Eropa. Apakah 
Washington masih sekutu kita atau 
tidak?

Sekutu atau tidak ada sekutu?

Itu bukan argumen baru dari pihak 
Amerika tetapi tampaknya tidak 
meyakinkan orang Eropa.

Bagi Biden, undang-undang tersebut 
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Apartmen for rent.
Newly renovated 2 bedrooms.
Call : 215 - 917 - 6628

p1

Hubungi 

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

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

Room for Rent 
Call :  267 - 968 - 8199

Tanah Air

Tanah Air

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

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

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

Bagus Printing
Menerima Pesanan Label

267 - 235 - 3359

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

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

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

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

For sale Upright piano
call : 267 - 306 - 0803

Menteri Ekonomi Prancis Bruno Le 
Maire minggu ini bahkan menuduh AS 
mengikuti jalur isolasionisme ekonomi 
China, mendesak Brussel untuk meniru 
pendekatan semacam itu."Eropa tidak 
boleh menjadi Mohicans terakhir," 
katanya.UE sedang mempersiapkan 
tanggapannya, seperti dorongan subsidi 
besar -besaran untuk mencegah 
industri Eropa dihancurkan oleh saingan 
Amerika. 

merupakan pencapaian iklim yang 
bersejarah. "Ini bukan permainan zero-
sum," kata pejabat AS itu. "IRA akan 
menumbuhkan kue untuk investasi 
energi bersih, bukan membaginya."
Tetapi UE melihatnya secara berbeda. 
Seorang pejabat dari kementerian luar 
negeri Prancis mengatakan 
diagnosisnya jelas: Ini adalah "subsidi 
diskriminatif yang akan mendistorsi 
persaingan."

"Pada titik tertentu, 

"Kami sedang mengalami krisis 
kepercayaan yang merayap pada 
masalah perdagangan dalam hubungan 
ini," kata MEP Jerman Reinhard 

AS sejauh ini merupakan penyedia 

 ada juga kekesalan yang tumbuh 
tentang aliran uang ke sektor 
pertahanan Amerika.

Anda harus menegaskan diri sendiri," 
kata MEP Prancis Marie-Pierre 
Vedrenne. "Kita berada di dunia 
perebutan kekuasaan. Ketika Anda 
bergulat, jika Anda tidak berotot, jika 
Anda tidak siap secara fisik dan mental, 
Anda kalah."
Di belakang layar,

Pentagon sudah mengembangkan peta 
jalan untuk mempercepat penjualan 
senjata, karena tekanan dari sekutu untuk 
menanggapi permintaan senjata dan 
peralatan yang lebih besar meningkat.

Menurut seorang pejabat senior dari 
ibukota Eropa, restocking beberapa 
senjata canggih mungkin memakan waktu 
bertahun-tahun  karena masalah dalam 
rantai pasokan dan produksi chip.

bantuan militer terbesar ke Ukraina, 
memasok lebih dari $15,2 miliar senjata 
dan peralatan sejak dimulainya perang. 
Uni Eropa sejauh ini telah menyediakan 
sekitar 8 miliar peralatan militer ke 
Ukraina, menurut Borrell.

"semua uang ini dari bahan bakar" 
mungkin "terlalu banyak".

Diplomat UE lainnya berargumen bahwa 
"uang yang mereka hasilkan untuk 
senjata" dapat membantu orang Amerika 
memahami bahwa menghasilkan 

Hal ini memicu kekhawatiran bahwa 
industri pertahanan AS dapat memperoleh 
keuntungan lebih banyak lagi dari perang 
tersebut.

Diplomat itu berargumen bahwa diskon 
harga gas dapat membantu kami untuk 
"tetap menyatukan opini publik kami”
 dan untuk bernegosiasi dengan negara 
ketiga tentang pasokan gas. 
menghasilkan keuntungan besar dari 
masalah Anda, kata diplomat itu.

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

Disewakan kamar  apt 1 kamar lt 3 
 $800 
Hub : Gunawan 267 - 902 - 1688
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Maire minggu ini bahkan menuduh AS 
mengikuti jalur isolasionisme ekonomi 
China, mendesak Brussel untuk meniru 
pendekatan semacam itu."Eropa tidak 
boleh menjadi Mohicans terakhir," 
katanya.UE sedang mempersiapkan 
tanggapannya, seperti dorongan subsidi 
besar -besaran untuk mencegah 
industri Eropa dihancurkan oleh saingan 
Amerika. 

merupakan pencapaian iklim yang 
bersejarah. "Ini bukan permainan zero-
sum," kata pejabat AS itu. "IRA akan 
menumbuhkan kue untuk investasi 
energi bersih, bukan membaginya."
Tetapi UE melihatnya secara berbeda. 
Seorang pejabat dari kementerian luar 
negeri Prancis mengatakan 
diagnosisnya jelas: Ini adalah "subsidi 
diskriminatif yang akan mendistorsi 
persaingan."

"Pada titik tertentu, 

"Kami sedang mengalami krisis 
kepercayaan yang merayap pada 
masalah perdagangan dalam hubungan 
ini," kata MEP Jerman Reinhard 

AS sejauh ini merupakan penyedia 

 ada juga kekesalan yang tumbuh 
tentang aliran uang ke sektor 
pertahanan Amerika.

Anda harus menegaskan diri sendiri," 
kata MEP Prancis Marie-Pierre 
Vedrenne. "Kita berada di dunia 
perebutan kekuasaan. Ketika Anda 
bergulat, jika Anda tidak berotot, jika 
Anda tidak siap secara fisik dan mental, 
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