Jokowi respon pengangkatan tenaga honorer
dan ledakan di Pasuruan kemarin
Jumat, 6 Juli 2018 07:31 WIB

Petugas kepolisian berjaga di ledakan bom di kawasan Pogar, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis
(5/7/2018). Ledakan yang diduga berasal dari ransel yang berisi bom tersebut melukai seorang anak
berusia enam tahun. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Jakarta (ANTARA News) - Simak lima berita kemarin, mulai dari Presiden Joko Widodo
yang merespon untuk pengangkatan tenaga honorer, hingga ledakan di Pasuruan, Jawa
Timur.
Presiden Jokowi respon usulan pengangkatan tenaga honorer Kategori 2

Presiden Joko Widodo merespon usulan para bupati terkait pengangkatan tenaga
honorer K2 (Kategori 2) menjadi ASN termasuk pola-pola rekrutmen ASN yang
memberikan peluang dan kesempatan lebih kepada putra-putri daerah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para bupati di Istana Kepresidenan Bogor,
Kamis, untuk membahas berbagai persoalan termasuk terkait ASN.
Terjadi ledakan di pemukiman di Pasuruan

Rangkaian ledakan terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pepaya RT 01 RW 01 Pogar
Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis.
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Peristiwa ledakan tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Kabidhumas Polda Jatim,
Kombes Pol Frans Barung Mangera dalam pesan singkat.
INASGOC-OCA gelar undian bulu tangkis H-3 pertandingan

Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) dan Dewan Olimpiade Asia (OCA)
akan menggelar undian pertandingan cabang bulu tangkis Asian Games 2018 pada H-3
jelang pertandingan.
"Kami mendapatkan masukan dan arahan dari OCA terkait undian cabang bulu tangkis
pada H-3 pertandingan. Kami harus mematuhi aturan itu," kata Direktur Olahraga
INASGOC Harry Warganegara selepas undian pertandingan tujuh cabang olahraga di
Jakarta, Kamis.
Pengungsi Gunung Agung keluhkan bantuan makanan

Sejumlah pengungsi Gunung Agung di tempat penampungan, Kantor UPT Pertanian
Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, mengeluh sebab dari dapur umum hanya mendapat
nasi bungkus pada sore hari, sedangkan untuk sarapan dan makan malam harus masak
sendiri.
"Kami harus masak makanan sendiri karena bantuan dari dapur umum itu hanya jatah
makanan satu nasi bungkus dalam sehari," ujar pengungsi asal Banjar Kesimpar, Desa
Besakih, Putu Apriyani, Kamis.
Djarot-Sihar menang telak di Tapanuli Utara

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful
Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) menang telak di Kabupaten Tapanuli Utara dengan
perolehan 137.350 suara
Saat rekapitulasi yang dilakukan KPU Tapanuli Utara di Tarutung, Kamis, perolehan suara
pasangan nomor urut 2 tersebut meninggalkan jauh perolehan suara pesaingnya, paslon
bernomor urut 1, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) yang hanya mendapatkan
total 13.178 suara.
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