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Sejarah di dunia pendidikan Indonesia 
kembali hadir dengan sosok rektor 
termuda, Risa Santoso. Rektor di 
Indonesia terpilih dengan seleksi yang 
sangat ketat, tidak sembarangan orang 
bisa menjabat sebagai rektor. Latar 
belakang pendidikan yang berkualitas 
dan ditambah dengan pengalaman yang 
luar biasa, menjadi salah satu syarat 
menjadi rektor. Rektor merupakan istilah 
yang umumnya digunakan untuk 
pemimpin perguruan tinggi. Baik di 
Indonesia maupun di beberapa negara 

lainnya. Kantor seorang rektor disebut 
rektorat. Sedangkan, di dalam UU Sistem 
Pendidikan Nasional 2009, disebutkan 
bahwa rektor adalah pimpinan tertinggi 
perguruan tinggi yang berkewajiban 
memajukan ilmu pengetahuan di masing-
masing institusi melalui pendidikan dan 
penelitian, serta memberikan kontribusi 
maksimal kepada masyarakat luas. 
Pemilihan rektor dapat dilakukan dengan 
berbagai cara. Pertama, bisa melalui 
penunjukan langsung oleh Presiden atas 
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rekomendasi dari Mendikbud. Sistem 
ini dilakukan pada masa Orde Baru 
dulu, dengan tujuan untuk 
mengintervensi kehidupan kampus 
serta mengawasi kampus-kampus 
agar jangan bersikap kritis kepada 
pemerintah. Kedua, dipilih oleh Senat 
Perguruan Tinggi, secara musyawarah 
atau voting. Yakni pihak kampus 
membentuk kepanitiaan pemilihan 
rektor, dan para dosen yang 
memenuhi kriteria tertentu, 
diperbolehkan untuk mendaftarkan diri 
sebagai calon rektor. Kemudian, senat 
memilih diantara para pendaftar itu. 
Ketiga, pemilihan rektor dilakukan oleh 
Senat dan Mahasiswa. Cara ini persis 
seperti cara yang kedua, tapi 
mengikutsertakan mahasiswa dalam 
memilih secara langsung pemimpin 
perguruan tinggi mereka. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 
mayoritas rektor itu tua-tua. Ada yang 
berusia 50 an dan ada pula yang usianya 
60 an. Seperti Pratikno, yang sekarang 
menjabat sebagai Mensesneg. Pada tahun 
2012 lalu, ia terpilih sebagai rektor 
Universitas Gadjah Mada (UGM) di usia 
50 tahun. Begitupun dengan rektor rektor 
Universitas Indonesia (UI) saat ini, 
Muhammad Anis. Terpilih sebagai rektor 
pada usia 56 tahun. Tapi sekarang, jaman 
sudah berubah kalau dulu jabatan rektor 
mesti dijabat oleh orang yang sudah tua-
tua. Tapi sekarang berubah 180 derajat. 
Jabatan rektor tidak harus tua. Rektor 
jaman sekarang sudah banyak dari yang 
muda. Mulai dari Anies Baswedan lahir 
pada 7 Mei 1969 di Kuningan. Dia 
menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 
masa jabatan pada 2017-2022, dan 
menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan pada periode 2014-2016. 
Kemudian pernah tercatat menjadi rektor 
termuda di Indonesia. Lulusan Fakultas 
Ekonomi, Universitas Gajah Mada ini 
pernah terpilih menjadi ketua senat 
Universitas pada kongres 1992. Pada 
1993, Anies mendapatkan beasiswa dari 
JAL Foundation untuk mengikuti kuliah 
musim panas di Sophia University 
Tokyo, dalam bidang kajian Asia. Setelah 
lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar 
Universitas Studi Ekonomi UGM. 
Sebelumnya dia mendapatkan beasiswa 
Fulbright dari AMINEF untuk 
melanjutkan kuliah masternya dalam 
bidang keamanan internasional dan 
kebijakan ekonomi di School of Public 
Affairs, University of Maryland, College 
Park pada 1997. Anies lalu melanjutkan 
kuliah di Northern illinois University 
bidang Ilmu Politik pada 1999. Pada 15 
Mei 2007, Anies dilantik menjadi rektor 
Universitas Paramadina, pada usia 38 
tahun dan tercatat menjadi salah satu 
rektor termuda di Indonesia. Anies 
mempunyai program beasiswa untuk 
para mahasiswa meliputi biaya buku, 
kuliah, dan biaya hidup. Gebrakan yang 
Anies lakukan adalah menambahkan 
mata kuliah anti korupsi, karena didasari 
oleh persoalan bangsa ini yaitu praktik 

korupsi, yang diajarkan adalah 
kerangka teoritis sampai laporan 
investigatif tentang praktik korupsi. Lalu 
disusul  Firmanzah lahir pada 7 Juli 
1976 di Surabaya. Lulusan Universitas 
Indonesia jurusan Manajemen pada 
1998, selanjutnya lulus Magister 
Manajemen pada 2000. M. Phil of 
Organisation and Manajemen Strategic, 
University of Lille pada 2005, Program 
Doktoral dalam strategic and 
Manajemen International (UUPA). 
Firmanzah merupakan profesor 
termuda dan merupakan mantan dekan 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia pada 2009-2012. Ia juga 
pernah menjabat sebagai staf ahli 
ekonomi pada era Susilo Bambang 
Yudhoyono pada 2012-2014. 
Firmanzah terpilih menjadi rektor 
Universitas Paramadina pada 2015, 
menggantikan Anies Baswedan yang 
sebelumnya juga menjadi salah satu 
rektor termuda di Indonesia. Tujuan 
Firmanzah menjadi rektor ingin 
mewujudkan Universitas Paramadina 
sebagai kampus yang independen dan 
kultural. Bertekad untuk membawa 
Universitas Paramadina ke tingkat yang 
lebih tinggi dan bertaraf Internasional. 
Ketiga Riki Saputra kelahiran 13 
Desember 1982 Bukittinggi, Sumatera 
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Barat. Dia merupakan lulusan Aqidah 
Filsafat IAIN Imam Bonjol Padang pada 
2005. Pada 2008 Riki melanjutkan studi 
pascasarjana di kampus yang sama dan 
meraih gelar 
Master 
Filsafat 
Islam. 
Kemudian 
mendapatka
n gelar 
Doktor Ilmu 
Filsafat di 
Universitas 
Gadjah 
Mada, 
Yogyakarta 
pada 2015. 
Riki 
membuat 
disertasi 
berjudul 
"Krisis 
Spiritual 
Manusia 
Modern 
dalam 
Perspektif 
Filsafat 
Perennial 
Huston 
Smith". Riki 
pernah aktif 
di Majelis 
Sinergi 
Islam dan 
Tradisi 
(MAGISTRA
) di 
Indonesia. 
Lalu 
melahirkan 
sejumlah 
buku, 
diantaranya 
berjudul 
Tuhan 
Semua 
Agama, Perspektif Filsafat Perennial, 
dan Menggagas Mazhab Keilmuan 
Minangkabau. Pada umur 36 tahun Riki 
ditetapkan menjadi Rektor Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Barat 
(UMSB) pada 7 Februari 2019. Sebelum 

menjadi rektor, Riki pernah mengajar di 
UMSB pada 2014 dan menjabat sebagai 
Direktur Program Pascasarjana UMSB 
pada 2018. Sebagai rektor Riki 

berencana 
membuka 
Program 
Pascasarja
na 
Pendidikan 
Agama 
Islam dan 
membuka 
prodi baru. 
Dan yang 
lagi viral 
namanya 
kini tengah 
ramai 
dibicarakan 
publik. 
Wanita asal 
Surabaya 
lulusan 
Harvard 
University, 
Amerika, 
mencuri 
perhatian 
publik 
lantaran 
sebagai 
rektor 
termuda di 
Indonesia 
yang baru. 
Sebab di 
usianya 
yang baru 
menginjak 
27 tahun, 
Risa 
Santoso 
dinobatkan 
sebagai 
rektor di 
Institut 
Teknologi 

dan Bisnis Asia (ITB Asia) Malang, Jawa 
Timur belum lama ini. Risa lahir di 
Surabaya pada 27 Oktober 1992. Ada 
banyak cerita di balik hebohnya sosok 
rektor cantik yang juga masih sangat 
muda Risa Santoso. Rektor pertama 

Institut Teknologi dan Bisnis ASIA 
Malang ini mengaku awalnya tak 
memiliki cita-cita untuk menjadi rektor. 
"Kebetulan ada kesempatan ya saya 
ambil," kata Risa saat ditemui di ruang 
kerjanya, Kamis (7/11/2019). Ia pernah 
mengenyam pendidikan bergengsi di 
luar negeri. Seperti, menyelesaikan S1 
di University of California, Berkeley, 
Jurusan Ekonomi pada tahun 2012-
2014. Setelah itu, kuliah S2 di Harvard 
University Graduate School of 
Education pada 2014-2015, melalui 
beasiswa LPDP. Sebelum sah menjadi 
rektor, Risa sudah memiliki banyak 
pengalaman kerja lho. Dan, dia juga 
tercatat pernah mengikuti berbagai 
pelatihan kerja semasa menuntut ilmu 
di kampus. Semasa tinggal di Amerika, 
Risa pun menjadi staf pengajar di salah 
satu sekolah di dekat kampusnya. 
"Saya, pertama dulu, waktu kuliah S1 di 
Amerika. Jadi saya ambil ekonomi, 
minornya sama ngambil education. 
Kalau di Amerika itu, temen-temen 
mungkin familiar dengan double major, 
tapi kalau di tempat saya waktu itu, 
namanya minor. Sewaktu di Amerika 
juga saya pernah ngajar di salah satu 
sekolah di dekat kampus gitu", ujar 
Risa. Selain itu, ia pernah menjadi anak 
magang di Perguruan Tinggi Asia, 

Malang, selama tiga bulan. Dan, 
pernah mengikuti program menjadi 
tutor statistik, matematika dan 
ekonomi di Diablo Valley College. 
Sewaktu kuliah di harvard itulah Risa 
bertemu dengan Luhut. Risa menjadi 
salah satu dari sekian mahasiswa 
yang terpanggil untuk mengabdi pada 
negeri sendiri. Menurutnya, para 
alumni-alumni di luar negeri saat itu 
seolah dipanggil untuk ikut 
membangun negeri. "Karena Pak 
Luhut datang ke Amerika, waktu saya 
masih di Harvard. Kan banyak 
memanggil alumni-alumni, 'jangan ke 
luar negeri tapi balik ke Indonesia 
untuk membantu'. Waktu 2015, 
banyak kayak gitu, karena banyak 
alumni yang akhirnya stay di luar 
negeri, bagaimana caranya biar balik 
ke Indonesia," kisahnya. Saat itu, Risa 
berkenalan dan berbincang dengan 
salah satu Deputi di KSP yang 
memberikan informasi dan 
memintanya mengajukan aplikasi. 
Akhirnya, Risa menjadi staf tenaga 
Ahli Muda selama 1 tahun lebih 7 
bulan, mulai Agustus 2015 sampai 
Februari 2017 di Kantor Kepresidenan 
RI. "Istilahnya diimbau (untuk kembali 
ke Indonesia), lalu saya melamar. 
Tidak harus sih, tapi kan pokoknya 
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ra usah 
diimbau," ungkap perempuan dua 
bersaudara itu. "Masuk awal-awal tahun 
2015 masih Pak Luhut. Waktu itu ada 5 
Deputi. Saya masuk dalam Deputi III 
yang membidangi isu-isu strategis 
ekonomi," 
tegasnya. Saat 
itu KSP 
membutuhkan 
staf yang 
menguasai 
bidang ekonomi 
dan dirasakan 
sesuai jurusan 
S1 yang pernah 
ditempuhnya. 
Saat itu, Luhut 
yang saat ini 
menjadi Menteri 
Koordinator 
Bidang 
Kemaritiman 
dan Investasi 
masih menjabat 
sebagai Kepala 
KSP. “Waktu 
saya masuk 
(sebagai 
Tenaga Ahli 
Muda) masih 
Pak Luhut 
(Kepala KSP). 
Setelah itu ada 
reshuffle 
digantikan oleh 
Pak Teten 
Masduki dan 
sekarang 
digantikan oleh 
Pak Moeldoko,” 
katanya. Risa ini ternyata anak dari 
Tanadi Santoso, yang tak lain salah 
satu dari pemilik Institut Teknologi dan 
Bisnis (ITB) Asia Malang, kampus 
tempat Risa menjadi rektor. Saat 
diwawancara Kamis (7/11), Risa tidak 
menjawab saat ditanya apakah ada 
peran sang ayah dalam penobatannya 
sebagai rektor? Perempuan 27 tahun itu 
hanya menanggapi kalau ayahnya 
memang sumber inspirasinya. "Ayah 
saya memang salah satu yang meng-
influence saya,” katanya. Menurut dia, 
sang ayah adalah public speaker di 

berbagai perusahaan. "Ayah saya public 
speaker, konsultan, coach di berbagai 
perusahaan,” imbuhnya. Berdasarkan 
data yang dihimpun Tanadi Santoso dalam 
website resminya menjelaskan kalau 

dirinya adalah 
seorang 
entrepreneur yang 
tidak pernah 
bekerja di 
perusahaan 
manapun. Berikut 
profile Tanadi 
Santoso di website 
resminya: Setelah 
menyelesaikan 
pendidikan civil 
engineering-nya di 
Taiwan. Tanadi 
Santoso membuka 
toko komputer pada 
tahun 1986 dan 
sampai saat ini 
Tanadi Santoso 
juga masih aktif 
dalam bisnis 
pendidikan S1 di 
Malang dan Bali, 
program setara D1 
di Malang, Madiun, 
dan Bali ; 
Perusahaan web-
design, graphic, dan 
multimedia miliknya 
pun berjalan sukses 
di Jakarta dan 
Surabaya ; Sandler 
Training ; Gift Shop 
Pipiland ; Property 
dan beberapa bisnis 

lainnya. Tahun 2002 sampai saat ini 
Tanadi Santoso masih aktif mengisi acara 
Business Wisdom di Radio Bisnis Pas Fm 
: Jakarta (92.4), Surabaya (104.3), 
Semarang (106.0), Solo (90.9) dan 
berbagai stasiun radio lainnya. Berbekal 
Pengalaman keberhasilan dan kegagalan 
berbisnis selama lebih dari 25 tahun itu 
serta Ilmu – ilmu MBA dari University of 
Chicago, Tanadi Santoso sering 
mengadakan Seminar dan In- house 
Training di berbagai perusahaan ternama. 
Sebagai seorang Business Motivational 
Speaker, Tanadi Santoso selalu belajar, 

mengikuti training – training dan meng-
update ilmu-ilmu bisnisnya dengan 
mengikuti kelas executive education 
yang diselenggarakan di UC Berkeley 
dan Stanford University. Sedangkan 
terkait kepemilikan kampus tersebut, 
Presiden BEM Institute Teknologi dan 
Bisnis (ITB) Asia Malang Hizkia Jakub 
Pasorong membenarkan kalau Tanadi 
adalah pemilik kampus tersebut. "Setahu 
saya dia yang punya saham terbesar, 
tapi itu menurut saya tidak perlu 
diperpanjang, yang perlu dibahas adalah 
inovasi-inovasi yang akan dilakukan 
rektor baru, kami yakin beliau membawa 
angin perubahan, apalagi jiwa beliau 
milenial,” pungkasnya. Menjadi rektor di 
usia 27 tahun menjadi tantangan sendiri 
bagi Risa Santoso. Lembaga pendidikan 
yang ia pimpin baru terbentuk dan 
merupakan gabungan dari dua sekolah 
tinggi yang sudah berkembang 
sebelumnya, yakni Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer 
(STMIK) ASIA Malang dan Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) ASIA 
Malang. Dua sekolah tinggi yang berada 
di bawah Yayasan Wahana Edukasi 

Cendekia itu lantas digabung dan 
menjadi Institut Teknologi dan Bisnis 
ASIA Malang melalui SK Menteri Riset 
dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Menristekdikti) Nomor 744/KPT/I/2019 
pada 23 Agustus 2019. “Rektor ASIA, 
saya memang rektor pertama, karena 
sebelumnya dua perguruan tinggi yang 
terpisah, jadi sebelumnya adanya dua 
ketua (sekolah tinggi),” ujarnya. 
Sebagai rektor termuda di Indonesia, 
Risa dituntut untuk membuktikan 
kualitasnya dalam mengelola lembaga 
pendidikan tinggi. Sebelum dipilih dan 
dilantik sebagai rektor, Risa pernah 
menjabat Direktur Pengembangan. 
Lewat kampus tersebut, menginisiasi 
akselerasi kerja sama dengan Swiss 
dalam pengembangan startup lewat 
program AETP (Asia Entrepreneurship 
Training Program), Asia Hackathon dan 
program magang ke luar negeri. 
Kekasih Michael Sugijanto itu mengaku 
kaget dengan respons publik atas 
pengangkatannya sebagai rektor. Dia 
lantas bercerita perjalanannya hingga 
menjadi rektor di kampus yang 
mempunyai sekitar 3.000 mahasiswa 
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itu. Risa mengungkapkan, dukungan 
yang datang kepadanya melebihi yang 
dibayangkan. Keluarga, Dosen dan 
Mahasiswa mendukung atas jabatan 
baru yang tidak pernah diimpikannya itu. 
"Malah awal masih menjadi calon, 
banyak mahasiswa yang bilang 'Sudah 
ibu saja yang jadi rektor'. Padahal belum 
diumumkan," ungkap Risa yang 
mengaku bersaing dengan tiga orang 
untuk menduduki posisi rektor.  "Waktu 
itu ada tiga calon rektor," katanya. Dari 
tiga calon itu, dirinya yang dipilih. 
"Awalnya ditawari, bersedia enggak jadi 
rektor, saya bilang bersedia," katanya. 
"Saya dua tahun di KSP, yakni sampai 
awal 2017, setelah itu saya menjadi 
dosen di kampus Asia ini," katanya. 
Dirinya memilih menjadi dosen di 
kampus Asia karena dirinya ingin lebih 
dekat dengan hal-hal praktis. "Karena 
kalau di KSP itukan lebih pada 
kebijakan, jadi ada peluang ini saya 
ambil," katanya. Sejak 2017 dia menjadi 
dosen di (ITB) Asia, dia diberi 
kepercayaan di sejumlah posisi. "Salah 
satunya di kepala penjaminan mutu 
internal dan di sejumlah event," 
imbuhnya. Selanjutnya, beberapa bulan 
lalu ditawari menjadi rektor. Dengan 
menjadi rektor di ITB Asia, dia menjadi 
rektor pertama di kampus ini. Dia 
berharap dapat menjadi momentum 

bagi dirinya dan institusi guna bekerja 
lebih keras. "Jadi tantangan tersendiri lah, 
ke depannya biar bekerja lebih dari yang 
kita planning-kan tapi ya bekerja lebih, 
biar hasilnya maksimal," katanya. Risa 
menyadari waktunya akan semakin sibuk 
dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus 
diselesaikan sesuai tugas tanggung jawab 
sebagai rektor. Harus dapat membagi 
waktu dan efektif menggunakannya 
sehingga sesuai dengan output yang 
diharapkan. Butuh kerja sama dan kerja 
keras. "Gimana caranya waktu di sini 
membuat waktu lebih efektif, jadi saat di 
sini rapat, setelah rapat mau apa, sama-
sama semua bisa mengatur waktu, tidak 
hanya saya tetapi juga orang-orang yang 
bekerja dengan saya. Semua orang juga 
mengerti ekspektasi outputnya seperti 
apa," jelasnya. Risa bahkan sudah 
menyiapkan langkah supaya lembaga 
pendidikan yang dipimpinnya bisa 
menjawab tantangan zaman yang sudah 
memasuki era industri 4.0, era yang 
ditandai dengan adanya perubahan 
secara terus-menerus akibat kemajuan 
teknologi. Link and match antara 
perguruan tinggi dan industri menjadi 
langkah konkret yang akan dilakukan Risa 
untuk Institut Teknologi dan Bisnis ASIA 
Malang yang sedang dipimpinnya. 
Menurutnya, kerja sama antara perguruan 
tinggi dan industri harus terus 

ditingkatkan. Hal ini yang menjadi target 
Risa dalam memimpin Institut Teknologi 
dan Bisnis ASIA Malang. “Jumlah 
mahasiswa akan datang dengan 
sendirinya kalau kualitasnya bagus. Tapi 
yang terpenting menurut saya adalah 
dengan kerja sama, dengan program-
program yang dibuat dan itu mungkin 
lebih nyata,” katanya. Risa bahkan 
memperbolehkan mahasiswanya untuk 
lulus tanpa skripsi. Menurutnya, syarat 
kelulusan perguruan tinggi juga bisa 
dilakukan dengan proposal project bagi 
mahasiswa yang ingin berkarir di dunia 
kerja. “Mungkin salah satu yang ingin 
saya terapkan (dari Harvard University) 
adalah untuk tugas akhirnya, gimana 
caranya supaya kita ini lebih membantu 
mahasiswa untuk siap di dunia kerja. Jadi 
mereka ini bisa memilih, apakah mau 
skripsi atau mau bekerja di luar dan 
membuat project akhir,” katanya. Namun, 
untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan 
ke jenjang magister dan ingin menjadi 
akademisi, tugas akhirnya tetap skripsi. 
“Kalau mereka ingin lanjut S2, mau jadi 
akademisi, dosen tentunya tetap harus 
bikin skripsi,” ungkapnya. Menanggapi hal 
itu, Direktur Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Kementerian Riset dan 
Teknologi Ismunandar mengatakan hal 
tersebut boleh saja dilakukan. Menurut 
dia, skripsi atau laporan tugas akhir 
sepanjang memenuhi beberapa deskripsi, 
dapat dikatakan memenuhi syarat. 

Adapun beberapa deskripsi itu antara 
lain dapat mengkaji implikasi 
pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan teknologi, dan menyusun 
deskripsi saintifik hasil kajian tersebut. 
"Salah satu keterampilan umum 
lulusan Sarjana adalah dapat 
mengkaji, menyusun, hal-hal tersebut 
dalam bentuk skripsi atau laporan 
tugas akhir, ujar Ismunandar kepada 
Kompas.com, Jumat (8/11/2019). 
Sepanjang project atau tugasnya 
memenuhi deskripsi yang telah 
disebutkan tadi, Ismunandar 
mengatakan hal itu dapat digunakan 
sebagai pengganti Skripsi. "Asalkan 
tugas atau project dapat memenuhi di 
standar pendidikan tinggi serta 
dituliskan dalam laporan," jelasnya. 
Risa memiliki cara tersendiri untuk 
menerapkan kebijakannya itu meski 
struktur di bawahnya adalah orang-
orang yang lebih tua darinya. Risa 
meyakini, komunikasi yang tepat dalam 
menyampaikan ide akan menjadi cara 
yang efektif dalam menjalankan segala 
kebijakannya. “Yang penting itu 
kreativitas, lalu berani mengambil 
keputusan, juga berani mengutarakan 
ide. Misalnya ada sesuatu yang ingin 
saya inisiasi itu berani untuk 
menyuarakan itu. Karena mau tidak 
mau kita harus proaktif jika ingin 
berbuat sesuatu dan memberikan 
dampak yang positif,” ungkapnya. Lalu, 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com
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apa harapan mahasiswa, dipimpin oleh 
rektor yang masih sangat muda 
tersebut."Ikut senang, karena bisa jadi, 
bisa lebih mengerti mahasiswa, kan 
sama-sama muda," kata Lukmanul 
Hakim, mahasiswa semester tujuh. 
Hizkia Jakub Pasotong, Presiden 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
mengakui penunjukan Risa sebagai 
rektor menuai pro dan kontra. "Beliau 
mewakili generasi milenial, semoga 
bisa bikin kampus ini lebih maju lagi,” 
katanya. Sesuai dengan visi dan misi 
Risa yang pernah didengar Hizkia, dia 
ingin menciptakan banyak mahasiswa 
yang mempunyai usaha di bidang 
startup. "Setahu saya kampus ini juga 
bekerjasama dalam pengembangan 
startup,” pungkasnya. Untuk diketahui, 
kampus ini mempunyai lima jurusan 
Strata 1 yakni Informatika, Desain 
Komunikasi Visual, Sistem Komputer, 
Akutansi, dan Manajemen. Mahasiswa 
di kampus ini sekitar 3.000, dengan 
jumlah dosen sekitar 100 dosen. Risa 
ternyata mengagumi dan mengidolakan 
sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati. Rektor Institut Teknologi dan 
Bisnis Asia Malang tersebut, 
mengatakan bahwa Sri Mulyani menjadi 
tokoh inspirasi dalam hidupnya, 
lantaran berbagai keberhasilan yang 
diraih oleh mantan Direktur Pelaksana 
Bank Dunia itu. "Tokoh inspiratif, salah 
satunya Ibu Sri Mulyani, yang menurut 
saya bisa benar-benar diakui oleh 

dunia," katanya di Kota Malang, Jawa 
Timur, Kamis, 7 November 2019. Risa 
menambahkan, Menteri Keuangan yang 
juga pernah menjabat pada era 
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono tersebut, memiliki karir yang 
cukup cemerlang. Sri Mulyani pun 
dianggap tetap bisa mengurus 
keluarganya sebagai seorang istri. 
"Sebagai wanita yang berkarir, yang 
mempunyai keluarga, tapi Ibu Sri Mulyani 
masih bisa membuktikan bahwa dia bisa 
berkontribusi ke bangsa," kata Risa. 
Ketika ditanya apakah seangkatan dengan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nadiem Makarim yang dilantik Presiden 
Joko Widodo beberapa waktu lalu juga 
merupakan lulusan Harvard University. 
Meskipun berasal dari almamater yang 
sama, yakni Harvard University, Risa 
mengaku belum pernah berinteraksi 
langsung dengan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nadiem Makarim. Risa 
mengatakan, jarak angkatan antara 
dirinya dan Nadiem di kampus yang ada di 
Amerika Serikat itu sudah jauh. 
“Bedanya (angkatan) lumayan jauh, jadi 
tahu saja. Saya enggak pernah interaksi 
secara langsung, mungkin nanti 
kedepannya,” katanya. Akhir kata  
Selamat buat Risa Santoso, Semoga 
kedepannya, bisa menginspirasi 
munculnya rektor-rekor muda lainnya. 
Saatnya sekarang Indonesia dipimpin 
yang muda muda yang berkarya dan 
berintegritas.
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Tanah Air

Anis Matta Jadi Ketum Partai Gelora

Tanah Air

Duet bekas politikus Partai Keadilan 
Sejahtera 
(PKS) 
menjadi 
nakhoda 
Partai 
Partai 
Gelomban
g Rakyat 
(Gelora) 
Indonesia. 
Mantan 
Presiden 
PKS Anis 
Matta akan 
menjadi 
Ketua 
Umum . 
Sedangkan 
Fahri 
Hamzah 
didapuk 
menjadi Wakil Ketua Umum.
"Pak Anis jadi ketua umum, saya jadi 
wakil," ujar Waketum Partai Gelora Fahri 
Hamzah, Minggu (10/11)
Di kursi Sekretaris Jenderal ada nama 

Mahfud Siddiq. Sedangkan Bendahara 
Umum, 
Ahmad 
Riyaldi.
"Kami 
berempat ini 
memang 
pernah 
menjadi 
anggota 
DPR," 
katanya.
Fahri 
menambahk
an, partainya 
sudah 
memfinalisas
i seluruh 
kelengkapan 
administrasi 
setelah 
penyerahan 

dokumen kepada notaris. Pada tanggal 
9 kemarin, pihaknya pun telah menyisir 
seluruh wilayah dan ada 1.020 pendiri 
sampai ke daerah serta 34 pengurus 
provinsi secara lengkap.

 Ketua Umum Partai NasDem Surya 
Paloh membuka pintu jika Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 
mencalonkan diri dalam pemilihan 
presiden 2024. Salah satu pendiri 
NasDem, Patrice Rio Capella justru 
punya pandangan sendiri. Dia lebih 
setuju bila 
Surya 
Paloh yang 
maju, 
ketimbang 
Anies 
Baswedan.
"(Surya 
Paloh) 
Malah lebih 
pas. 
Daripada 
mencalonk
an Anies 
Baswedan," 
ujar Rio di 
kawasan 
Cikini, 
Jakarta 
Pusat, 
Minggu 
(10/11).
Bukan 
tanpa 
alasan Rio 
memberi pandangan itu. Menurutnya, 
Anies tidak menyumbang apa pun 
terhadap Nasdem. Bahkan, Anies 
bukanlah orang yang juga ikut 
mendirikan Partai Nasdem."Enggak, dia 
itu pendiri ormas Nasional Demokrat, 
bukan pendiri partai. Saya bisa pastikan 
itu," tegasnya.
1.Dukungan Surya Paloh
Ketua Umum Nasdem Surya Paloh 
menanggapi santai isu atas kehadiran 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
di Kongres II sebagai perkenalan calon 
presiden potensial pada 2024. Paloh 
menegaskan, kehadiran Anies lantaran 
sebagai ucapan selamat datang kepada 
peserta Kongres II Nasdem selaku tuan 
rumah.Namun, secara lebih khusus, 

NasDem : Surya Paloh Lebih Baik Dari Anies

Paloh menganggap Anies sebagai adiknya. 
"Ya adik saya, Gubernur Jakarta," kata dia 
di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat 
(8/11).
Paloh tak banyak komentar terkait kans 
mengusung Anies di 2024. Dia 
menyerahkan hal tersebut kepada Anies. 

Apakah 
bakal maju 
atau tidak 
sebagai 
calon 
presiden 
lima tahun 
mendatang."
Terserah 
Bung Anies, 
kalau dia 
yakin 
barangkali 
mau maju 
(Pilpres) 
2024. Tanya 
Pak Anies," 
ujar Paloh.
2.Sikap 
Anies
Tetapi, 
Anies tak 
menjawab 
saat ditanya 
komentar 

terkait kans maju di Pilpres 2024. Dia 
bilang, hanya datang untuk menyambut 
selaku warga Jakarta."Ya kita menyambut 
atas nama warga Jakarta, Nasdem 
Kongres di Jakarta, ucapkan selamat 
datang selamat Kongres," ucapnya.
3.Hubungan Anies dan NasDem
Anies dan Paloh memang tengah terlihat 
dekat. Beberapa waktu lalu Anies diundang 
ke kantor Paloh untuk makan siang. 
Momennya berbarengan dengan 
pertemuan Ketum PDIP Megawati 
Soekarnoputri dengan Ketum Gerindra 
Prabowo Subianto.Anies sendiri bukan 
orang baru di Nasdem. Dia adalah salah 
satu deklarator Nasdem. Dalam pidato, 
Anies sempat menyinggungnya di Kongres 
II Nasdem. 
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 Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman 
mengungkapkan Presiden Joko Widodo 
kemungkinan akan menghadiri Kongres 
Partai NasDem pada Senin besok 
(11/11)."Akan datang, Pak Jokowi sudah 
memastikan akan datang," kata 
Rachman usai Upacara Ziarah Nasional 
dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 
2019, di Taman Makam Pahlawan, 
Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2019).
Ia menyebutkan Jokowi akan 
menghadiri pada acara yang 
dijadwalkan pada malam hari itu.
Mantan Ketum Nasdem Soroti 
Kehadiran Anies di Pembukaan Kongres
Jokowi, kata dia, bersikap netral 
terhadap urusan internal partai politik 
termasuk kepada Partai Golkar dan 
Partai NasDem. Jokowi sendiri bukan 
pemimpin partai politik manapun di 
Indonesia."Itu adalah urusan internal 
dari Partai Golkar, termasuk juga besok 
di Partai NasDem," kata Rachman, 
menanggapi dugaan Jokowi cenderung 
mendukung satu kubu di partai politik.

Jokowi Hadiri Penutupan Kongres NasDem
Diminta Tegas, Kalau Nasdem Ingin 
Oposisi Tarik Semua Menterinya

Terkait pernyataan Jokowi mengenai 
pelukan Surya Paloh dan Ketua DPP 
PKS, Sohibul Iman, dia mengatakan, 
"Ini humor persahabatan karena ini 
koalisinya sangat kuat ya sampai hari 
ini. Koalisi Indonesia Maju juga sangat 
kuat," kata Fadjroel Rachman.
Sebelumnya Paloh membantah reaktif 
menanggapi candaan Jokowi yang 
menyinggung pertemuan dia dengan 
Iman. "Tidak mungkin kami reaktif 
dengan pernyataan Jokowi. Kami 
menawarkan alternatif pikiran-pikiran 
yang menjadi bahan referensi baru," 
kata Paloh di sela-sela rangkaian 
Kongres Ke-8 Partai NasDem di JI 
Expo, Jakarta, Sabtu (9/11).
Jokowi dalam acara HUT Partai Golkar, 
Rabu (6/11), sempat bercanda terkait 
suasana hati Paloh yang gembira 
setelah bertemu Iman beberapa waktu 
lalu.

Tanah Air

"Kemudian 99 inisiator dan pendiri 
pusat itu juga kita sisir semuanya pada 
tanggal 9 kemarin alhamdulillah 
sebagai syarat yang dinyatakan oleh 
undang-undang kita menandatangani 
seluruh usulan itu di depan notaris," 
ucapnya.Deddy Mizwar dan Tokoh 
Partai GeloraFahri menegaskan, 
partainya murni terbentuk dari nol dan 
tidak ada campur tangan orang lain. "Ini 
tidak ada ngambil struktur partai lain, ini 
murni kita dari bawah sampai ke tingkat 
atas dan aktenya ini akte baru, akte 
yang murni baru yang merupakan 

ikhtiar dan upaya kita sendiri itu tanggal 9," 
kata Fahri.Banyak tokoh-tokoh yang ingin 
bergabung ke Gelora. Salah satu yang 
paling disebut adalah Deddy Mizwar. 
Dirinya merahasiakan tokoh lainnya.
"Ada Pak Deddy Mizwar, pokoknya nanti 
banyak pengurus ada tokoh-tokoh lain 
akan masuk terus terang kami gak mau 
gembar gembor dulu, ini partai kita mulai 
low profile, yang penting penguatan 
struktur sampai ke daerah, wilayah kita 
perkuat, setelah acara itu selesai, 
pengumuman pengurus selesai," 
ungkapnya. 
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

1718

Gangguan pencernaan menjadi 
gangguan kesehatan yang sering 
menyerang. Tapi, banyak orang yang 
mengabaikannya. Padahal mengabaikan 
gangguan pencernaan dapat 
menimbulkan permasalahan kesehatan 
yang lebih serius.
Ada enam jenis gangguan pencernaan 
yang harus Anda waspadai, yaitu:
1. Sembelit
Sembelit merupakan gangguan yang 
paling sering dialami.
 Sembelit terjadi saat Anda kesulitan 
untuk buang air besar. Hal tersebut terjadi 
lantaran kurangnya asupan serat dan 
cairan ke dalam tubuh Anda.
2. Hepatitis
Gangguan pencernaan yang satu ini 
disebabkan oleh virus. Hepatitis bisa 
ditularkan melalui makanan, minuman, 
transfusi darah, pemakaian jarum suntik, 
dan hubungan seksual yang tidak aman. 
Untuk mengobatinya adalah dengan 
mengonsumsi obat antivirus hepatitis.
3. Infeksi usus halus kronis
Infeksi ini terjadi karena virus, jamur, atau 
parasit. Gejalanya tidak cuma satu, tapi 

Jenis - Jenis Gangguan Pencernaan

sekumpulan seperti rasa mual, muntah, 
demam, sampai tinja yang berdarah. 
Mengobatinya harus dengan 
pengobatan khusus.
4. Usus buntu
Faktor makanan bisa jadi penyebab 
utama usus buntu, misalnya kurang 
serat. Tapi, tidak tertutup kemungkinan 
ada penyebab lain seperti infeksi 
bakteri. Untuk menanganinya harus 
dilakukan operasi pengangkatan usus 
buntu.
5. Ambeien
Ini juga biasanya disebabkan oleh pola 
makan yang kurang baik.
 Makanan kurang serat, makanan 
pedas, dan kurang minum adalah 
beberapa penyebab ambeien. 
Untuk meredakannya dapat dilakukan 
melalui operasi (laser dan stapler) atau 
dengan pengobatan khusus.
6. Kanker rektum dan perianal fistula
Kanker rektum harus ditangani dengan 
operasi atau kemoterapi,
 sedangkan perianal fistula atau bisul 
pada anus harus diatasi dengan 
operasi.
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gangguan pencernaan dapat 
menimbulkan permasalahan kesehatan 
yang lebih serius.
Ada enam jenis gangguan pencernaan 
yang harus Anda waspadai, yaitu:
1. Sembelit
Sembelit merupakan gangguan yang 
paling sering dialami.
 Sembelit terjadi saat Anda kesulitan 
untuk buang air besar. Hal tersebut terjadi 
lantaran kurangnya asupan serat dan 
cairan ke dalam tubuh Anda.
2. Hepatitis
Gangguan pencernaan yang satu ini 
disebabkan oleh virus. Hepatitis bisa 
ditularkan melalui makanan, minuman, 
transfusi darah, pemakaian jarum suntik, 
dan hubungan seksual yang tidak aman. 
Untuk mengobatinya adalah dengan 
mengonsumsi obat antivirus hepatitis.
3. Infeksi usus halus kronis
Infeksi ini terjadi karena virus, jamur, atau 
parasit. Gejalanya tidak cuma satu, tapi 

Jenis - Jenis Gangguan Pencernaan

sekumpulan seperti rasa mual, muntah, 
demam, sampai tinja yang berdarah. 
Mengobatinya harus dengan 
pengobatan khusus.
4. Usus buntu
Faktor makanan bisa jadi penyebab 
utama usus buntu, misalnya kurang 
serat. Tapi, tidak tertutup kemungkinan 
ada penyebab lain seperti infeksi 
bakteri. Untuk menanganinya harus 
dilakukan operasi pengangkatan usus 
buntu.
5. Ambeien
Ini juga biasanya disebabkan oleh pola 
makan yang kurang baik.
 Makanan kurang serat, makanan 
pedas, dan kurang minum adalah 
beberapa penyebab ambeien. 
Untuk meredakannya dapat dilakukan 
melalui operasi (laser dan stapler) atau 
dengan pengobatan khusus.
6. Kanker rektum dan perianal fistula
Kanker rektum harus ditangani dengan 
operasi atau kemoterapi,
 sedangkan perianal fistula atau bisul 
pada anus harus diatasi dengan 
operasi.
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 Pemerintah China mengumumkan 
rencana untuk membuat aturan 
pembatasan bermain gim online. Hal 
tersebut dilakukan untuk mengatasi 
kecanduan gim di kalangan remaja.
Selain menyasar pemain kalangan 
remaja, aturan 
baru ini akan 
diberlakukan 
secara resmi 
terhadap seluruh 
perusahaan gim, 
termasuk 
Tencent.Dokume
n tersebut 
dikeluarkan oleh 
Administrasi 
Umum Pers dan 
Publikasi China pada hari Selasa.pada 
Selasa (5/11) merilis aturan yang 
memberikan batasan waktu dan 
transaksi saat bermain gim daring.
Aturan baru tersebut akan memberikan 
batasan bagi pemain gim berusia di 
bawah 18 tahun dilarang bermain gim 
daring antara pukul 22.00 hingga 08.00. 
Selama hari kerja, mereka hanya 
diperbolehkan bermain gim selama 90 
menit.Mereka juga tetap bisa bermain 
gim lebih dari tiga jam selama akhir 
pekan dan di hari libur.Aturan yang sama 
juga melarang remaja berusia di bawah 
18 tahun untuk melakukan transaksi ke 
akun gim online mereka.
Pemain gim berusia delapan hingga 16 
tahun hanya bisa mengisi ulang 
maksimal 200 yuan atau sekitar Rp400 
ribu ke akun mereka setiap bulannya. 
Sedangkan pemain berusia 16 hingga 18 
tahun maksimal diperbolehkan mengisi 
400 yuan atau sekitar Rp800 ribu.
Juru bicara Administrasi Umum Pers dan 
Publikasi China mengatakan aturan 
tersebut dibuat untuk melindungi 
kesehatan fisik dan mental serta untuk 
memberikan ruang internet yang jelas.
(Pemberitahuan ini) menekankan pada 
tanggung jawab korporasi, dan telah 
melaksanakan tugas pemerintah untuk 
mengawasi masalah," ucap juru bicara.

China Keluarkan Aturan Game Online

Internasional

Dari sisi pemerintah diminta untuk 
mempelajari aturan dan memastikan 
perusahaan mematuhi persyaratan 
tersebut. Sementara administrasi 
pemerintah akan bekerja sama dengan 
polisi untuk membuat sistem registrasi 

nama 
pengguna 
sehingga 
perusahaan 
gim bisa 
memeriksa 
identitas 
pengguna 
terhadap 
database 
nasional.
Aturan baru ini 

merupakan upaya terbaru China yang 
tengah mengkampanyekan upaya 
peningkatan regulasi industri gim. 
China merupakan pasar gim online 
terbesar di dunia. Perusahaan riset 
pasar Newzoo mencatat sekitar 
seperempat dari pendapatan global 
berasal dari China dengan total 
pendapatan dari industri gim mencapai 
US$38 miliar pada 2018.
Sebelumnya pada 2-18 lalu, China 
mengumumkan rencana untuk 
membatasi jumlah gim online baru 
untuk mengurangi angka rabun jauh 
pada anak-anak dan remaja. Pada 
2017, gim populer 'Honor of Kings' 
diduga menjadi penyebab kecanduan 
pada para pemainnya.Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi 
memasukkan kecanduan gim, dikenal 
sebagai Internet Gaming Disorder 
(IGD) ke dalam klasifikasi penyakit 
untuk pertama kalinya pada Juni 2018. 
IGD didiagnosis ketika gamer online 
bermain gim kompulsif dengan 
mengesampingkan minat lain, 
termasuk sekolah dan kehidupan 
keluarga.Studi yang dilakukan oleh 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Shanghai Jiao Tong menunjukkan 
bahwa pria lebih rentan terhadap 
kecanduan gim dibandingkan wanita. 

Pertumbuhan anak yang normal 
menandakan ia dalam keadaan sehat. 
Dalam keadaan tersebut, anak bebas 
beraktivitas dan bermain tanpa keluhan. 
Pertumbuhan yang normal ini dapat 
dilihat dengan kasat mata, sehingga 
Anda dapat memantaunya setiap saat. 
Berikut 6 tanda pertumbuhan anak yang 
normal.
1. Berat dan tinggi badan sesuai grafik 
pertumbuhan
Ini adalah salah satu hal dasar yang 
harus orangtua lakukan untuk 
mengetahui pertumbuhan anak. Dengan 
bantuan Kartu Menuju Sehat (KMS), 
Anda dapat memantau berat badan dan 
tinggi badan anak dengan cara 
membandingkan dengan grafik 
pertumbuhan yang tertera di kartu 
tersebut.
2. Perkembangan sesuai tingkat usia
Selain pertumbuhan, perkembangan 
anak juga perlu diperhatikan. Sama 
seperti pertumbuhan, perkembangan 
anak akan terus meningkat seiring 

Tanda Pertumbuhan Anak Anda Normal
dengan bertambahnya usia anak.
3. Bibir dan lidah berwarna merah muda
Warna merah muda menandakan aliran 
darah ke bibir dan lidah anak lancar, dan 
tak menandakan dehidrasi. Bibir yang 
sehat juga menandakan anak 
mendapatkan kecukupan vitamin C.
4. Napas tak berbau
Napas anak yang berbau menandakan ia 
mengalami gangguan kesehatan, seperti 
gigi berlubang atau mulut kering akibat 
kurang minum.
5. Gigi bersih
Gigi anak yang sehat akan terlihat kuat, 
bersih, dan cemerlang.
 Perhatikan juga pertumbuhan gigi anak, 
sebab gigi anak tumbuh sesuai dengan 
usianya.
6. Nafsu makan anak baik
Anak dengan pertumbuhan normal akan 
melalui tahapan makan yang baik, sejak 
ia mulai belajar makan. Anak yang 
mengalami gangguan makan berisiko 
mengalami kurang gizi yang dapat 
menghambat pertumbuhannya.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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Tanah Air

Beberapa waktu lalu, sebuah cuplikan 
video yang menampilkan kritik dari 
salah seorang anggota Komisi IX 
Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menjadi 
viral. Dalam video tersebut, Ribka 
menyampaikan beberapa kritik keras, 
terutama terkait perbedaan pelayanan 
kesehatan di rumah sakit yang dialami 
masyarakat Indonesia. Potongan video 
tersebut telah diunggah di media 
sosial. Salah satunya adalah Twitter, 
yaitu oleh akun @zakwannur. Cuplikan 
tersebut diunggah pada 7 November 
pukul 16.34 WIB. Hingga 9 November 
pukul 19.55 WIB, unggahan tersebut 
telah memperoleh 15,7 ribu retweet 
dan 19,5 ribu orang menyukai. 
Cuplikan video berdurasi 2 menit 20 
detik tersebut sebelumnya telah 
diunggah secara lengkap pada akun 
YouTube DPR RI pada Rabu 
(6/11/2019). Versi lengkap dari 
potongan video Ribka Tjiptaning 
adalah Rapat Kerja antara Komisi IX 
DPR dengan Menteri Kesehatan dan 
RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, 
dan Dewan Pengawas BPJS 
Kesehatan yang membahas kenaikan 

Siapakah Ribka Pengkritik BPJS?

iuran BPJS Kesehatan. Dalam rapat 
kerja itulah, Ribka menyampaikan 
sejumlah kritiknya. Namanya pun viral. 
Lantas, siapakah Ribka Tjiptaning? 
Ribka Tjiptaning Proletariyati lahir di 
Yogyakarta, 1 Juli 1959. Ia merupakan 
anak ketiga dari lima bersaudara. 
Orang tuanya adalah Raden Mas 
Soeripto Tjondro Saputro dan Bandoro 
Raden Ayu Lastri Suyati. Ayahnya 
sempat diketahui memiliki riwayat 
sebagai anggota Biro Khusus PKI. 
Dengan latar belakang tersebut, Ribka 
tidak menutup-nutupinya. Bahkan, ia 
pernah menulis sebuah buku berjudul 
"Aku Bangga jadi Anak PKI". Dalam hal 
pendidikan, Ribka mengenyam 
pendidikan formal di Fakultas 
Kedokteran Universitas Kristen 
Indonesia dari tahun 1978 hingga 
tahun 1990. Setelah lulus dan menjadi 
seorang dokter, ia pun membuka 
sebuah klinik kesehatan di kawasan 
Ciledug, Tangerang. Ribka pun telah 
menjadi anggota PDI-Perjuangan sejak 
1992. Hingga kini, ia telah tiga kali 
berhasil masuk ke Senayan, yaitu pada 

Miliarder asal Amerika Serikat Michael 
Bloomberg sedang mempertimbangkan 
untuk masuk dalam bursa pencalonan 
capres AS dari Partai Demokrat jelang 
Pilpres 2020 nanti.Melalui juru 
bicaranya, mantan walikota New York 
City itu cemas karena kandidat yang 
ada saat ini tidak cukup baik untuk bisa 
mengalahka
n Donald 
Trump 
dalam 
pemilihan 
2020 
mendatang.
BBC 
melaporkan, 
Jumat 
(8/11), 
Bloomberg 
yang kini 
berusia 77 
tahun 
diharapkan segera mengajukan 
dokumen pada pekan ini untuk nominasi 
utama Demokrat di Alabama.Hingga 
saat ini, ada 17 kandidat yang siap 
bersaing untuk mengambil alih posisi 
Presiden Trump.Mantan Wakil Presiden 
Joe Biden, Senator Massachusetts 
Elizabeth Warren dan Senator Vermont 
Bernie Sanders menjadi nama-nama 
yang lebih dulu mencalonkan diri."Kita 
sekarang harus menyelesaikan 
pekerjaan dan memastikan bahwa 

Michael Bloomberg Maju Pilpres
Trump akan dikalahkan," ujar juru bicara 
Michael Bloomberg.
Dikenal dermawanMichael Bloomberg 
adalah seorang bankir Wall Street yang 
kemudian mendirikan perusahaan 
penerbitan keuangan raksasa yang 
menyandang namanya.
Ia juga dikenal sebagai seorang 

dermawan 
karena 
telah 
menyumba
ngkan 
jutaan 
dolar untuk 
tujuan 
pendidikan, 
medis dan 
lainnya.Aw
alnya, ia 
merupakan 
seorang 
Demokrat. 

Ia kemudian beralih menjadi Republikan 
untuk melancarkan kampanyenya 
sebagai walikota New York City pada 
tahun 2001.Kemudian, Bloomberg 
menjalani tanggung jawabnya sebagai 
walikota selama tiga periode hingga 
2012. Namun, ia kembali bergabung 
dengan Partai Demokrat tahun 
lalu.Bloomberg juga dinilai sebagai 
Demokrat yang moderat karena 
menyoroti perubahan iklim sebagai isu 
utama.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Amerika
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2004, 2009, dan 2019. Saat ini, ia 
merupakan salah satu anggota dari 
Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-
Perjuangan. Sebelumnya, Ribka pun 
pernah menjabat sebagai Ketua di 
komisi yang sama pada periode 2009-
2014. Di komisi IX, ia menyoroti 
masalah-masalah di bidang tenaga 
kerja dan transmigrasi, kependudukan, 
dan kesehatan. Bukan sekali ini Ribka 
menyampaikan kritik terhadap kinerja 
pemerintah. Pada 2015, ia pernah 
menyampaika
n penilaiannya 
yang 
menyatakan 
bahwa belum 
ada menteri 
yang dapat 
menerjemahk
an konsep 
yang dibawa 
oleh Jokowi ke 
dalam 
pemerintahan.
Selain itu, ia 
juga pernah 
mengatakan 
bahwa para 
menteri 
Jokowi 
memiliki 
koordinasi 
yang kurang 
dalam 
menyusun 
Peraturan 
Pemerintah 
(PP). Saat itu, 
peraturan yang disoroti adalah 
kebijakan baru tentang Jaminan Hari 
Tua (JHT). Kebijakan tersebut 
berkaitan dengan kebijakan baru 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan yang 
menyatakan bahwa JHT baru dapat 
dicairkan apabila karyawan telah 
menjalani masa kerja selama 10 tahun. 
Padahal, dalam aturan sebelumnya, 
masa kerja yang dipersyaratkan adalah 
5 tahun. Selain JHT, di 2015 Ribka 
juga mengritik BPJS Kesehatan. 
Menurut Ribka, pemerintah harus 
fokus pada Program Indonesia Sehat. 

Sebab, ia menilai masih banyak rumah 
sakit yang belum mau bekerja sama 
dengan BPJS. Februari 2018, Ribka juga 
pernah melontarkan kritik kepada Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
atas ketimpangan tindakan terhadap 
pelaku penjual kosmetik murah kelas kecil 
dan kelas besar. Saat menjabat sebagai 
Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009-
2014, Rancangan Undang-Undang 
Kesehatan yang kemudian disetujui dalam 
Rapat Paripurna DPR pun menjadi 

pembicaraan. 
Pasalnya, salah satu 
ayat yang mengatur 
tembakau sebagai zat 
adiktif hilang. Akibat 
kasus tersebut, Ribka 
pun dilarang 
memimpin rapat 
panitia khusus dan 
panitia kerja oleh 
Badan Kehormatan 
Dewan Perwakilan 
Rakyat. Ribka juga 
sempat dihadapkan 
pada petisi daring 
yang menolaknya 
menjadi calon Menteri 
Kesehatan. Adapun 
alasan penolakan 
tersebut selain karena 
kasus hilangnya ayat 
tembakau dalam RUU 
Kesehatan yang 
disahkan, Ribka 
diduga terlibat dalam 
kasus intervensi obat 

infus. Dalam kasus tersebut, ada anjuran 
kepada Kementerian Kesehatan untuk 
menghentikan penggunaan infus dari 
pabrik tertentu dan menggantinya dengan 
produk pabrik lain. Kemudian, pada 2018, 
namanya kembali terseret dalam kasus 
ujaran kebencian oleh Alfian Tanjung 
karena menuding 85 persen kader PDIP 
adalah PKI. Alfian menyatakan bahwa 
pernyataannya bersumber dari ucapan 
Ribka bahwa 20 juta orang Indonesia 
adalah kader PKI. Terakhir, Ribka pun 
kembali menarik perhatian saat 
menyampaikan kritik dalam rapat kerja 
antara Komisi IX bersama Menteri 
Kesehatan dan Direksi BPJS.

Pendaftaran secara online rekrutmen 
calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 
dibuka besok, Senin (11/11/2019). 
Pendaftaran CPNS 2019 terintergrasi 
secara nasional lewat portal milik Badan 
Kepegawaian Negara (BKN), 
sscasn.bkn.go.id. Bagaimana alur 
pendaftaran CPNS 2019? Alur 
pendaftaran CPNS 2019(BKN) Pelamar 
membuka portal SSCASN di 
https://sscasn.bkn.go.id. Pelamar 
membuat akun SSCN 2019 
menggunakan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) dan nomor kartu 
keluarga (KK) atau NIK kepala keluarga. 
Login menggunakan NIK dan password 
yang telah didaftarkan sebelumnya. 
Setelah itu, unggah foto diri memegang 
KTP dan kartu informasi akun. Pelamar 
melengkapi biodata. Pastikan data yang 
diisikan telah benar. Pelamar memilih 
formasi dan jabatan sesuai pendidikan. 
Kemudian, lengkapi data yang ada. 
Unggah sejumlah dokumen persyaratan 
ke dalam portal SSCASN. Cek resume 
dan cetak kartu pendaftaran SSCN 2019. 
Data pendaftaran akan diverifikasi. Lalu, 

Alur Pendaftaran CPNS 2019

Tanah Air

daftar peserta yang dinyatakan lolos 
atau tidak akan diumumkan. 
Sebelumnya, pemerintah melalui 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan RB) telah mengumumkan 
pengadaan CPNS 2019, pada 28 
Oktober 2019 lalu.Sementara itu, 
dalam pelaksanaan seleksi CPNS 
tahun ini, pemerintah memberikan 
waktu sanggah bagi pelamar yang 
dinyatakan tidak memenuhi syarat 
(TMS) seleksi administrasi selama 3 
hari pasca-pengumuman. Kepala Biro 
Humas BKN Mohammad Ridwan 
menyampaikan, instansi diberikan 
waktu maksimal 7 hari untuk 
memberikan jawaban sanggahan 
tersebut. "Guna menghindari terjadinya 
ketidakpuasan dalam putusan hasil 
seleksi administrasi yang diterbitkan 
instansi, pelamar diimbau untuk 
mempersiapkan dokumen-dokumen 
dengan baik dan hanya mengunggah 
dokumen yang sesuai dengan 
persyaratan," kata Ridwan kepada 
Kompas.com, Rabu (30/10/2019) lalu.
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Mantan Anggota Tim Kampanye 
Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Dede 
Budhyarto meminta Partai Nasdem 
tidak melakukan manuver-manuver 
yang bisa mengganggu kerja Kabinet 
Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf. Menurut 
Dede, Partai Nasdem harus 
menunjukkan konsistensi mendukung 
Jokowi-Ma'ruf."Kalau mau keluar, 
silakan, jangan bermanuver yang 
mengganggu pemerintah dan 
menghambat kerja pemerintah Jokowi," 
ujar Dede Budhyarto di Jakarta, Sabtu 
(9/11/2019).Seknas Jokowi Peringatkan 
Nasdem Jangan "Main Dua Kaki”
Dede menilai, Partai Nasdem lebih 
bagus memilih cara elegan jika merasa 
tidak nyaman berada di kabinet Jokowi. 
Cara tersebut, dengan menjadi oposisi 
bersama PKS dan PAN. "Tegas-
tegasan saja. Kalau mau mewujudkan 
restorasi perubahan, ya sudah menjadi 
oposisi sekalian, keluar saja dari 
koalisi, tarik semua menteri. Itu lebih 
elegan," tandas pegiat media sosial ini.
Dede mangatakan pendukung Jokowi 
khususnya para netizen kecewa 
dengan langkah Partai Nasdem yang 
bertemu PKS dan Anies Baswedan 
termasuk pernyataan-pernyataannya 
yang cenderung menyindir Jokowi dan 
partai koalisi lainnya. "Teman-teman 
netizen yang mendukung Jokowi sudah 

Dede Minta NasDem Tegas

Tanah Air

pada memprotes bahwa cara yang 
dilakukan Partai Nasdem kurang etis, 
padahal sudah dua kali mendukung 
Jokowi dengan mengusung misi restorasi," 
ungkap Dede Budhyarto.
Surya Paloh Tepis Anggapan Terlalu 
Reaktif Tanggapi Pidato Jokowi
Dede mengungkap rangkaian fakta yang 
diduga bagian manuver Partai Nasdem 
belakanga adalah pertemuan Ketum 
Nasdem Surya Paloh dan para 
pengurusnya dengan PKS yang jarang 
dilakukan sebelumnya, apalagi dengan 
pelukan yang erat dengan Presiden PKS 
Sohibul Iman.Kedua, tidak diundangnya 
Presiden Jokowi di acara pembukaan 
Kongres Nasdem. 
Justru Partai Nasdem mengundang 
Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan."Setahu saya, semua partai di 
era Jokowi yang membuka Munas, ulang 
tahun atau acara lainnya, biasanya 
presiden atau wakil presiden. Presiden 
bisa membuka acara tersebut dan ditutup 
oleh wapres, tapi kok ini tiba-tiba 
memberikan kesempatan kepada Anies 
dengan alasan dia tuan rumah yang 
memberikan izin kegiatan. Itu alasan yang 
mengada-ada. Saya melihat, selain 
menunjukkan kekecewaan kepada Jokowi, 
Nasdem sudah menggadang-gadang 
Anies menjadi capres 2024,"pungkas 
Dede Budhyarto.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI 
Jakarta Syakir Purnomo mengatakan 
pihaknya membuka peluang terhadap 
empat nama baru calon wakil gubernur 
(wagub) pengganti Sandiaga Uno yang 
dicalonkan Gerindra.Menurut Syakir, 
pihaknya bisa saja menolak nama-nama 
yang dicalonkan Gerindra. Namun tidak 
menutup kemungkinan bahwa empat dari 
nama yang diajukan Gerindra tersebut 
diterima oleh PKS"Kami bisa menolak 
semua calon tersebut atau kami pilih 
salah satu untuk kemudian disandingkan 
dengan calon dari PKS yang kemudian 
disetujui bersama dan diajukan kepada 
DPRD melalui Gubernur," kata Syakir 
kepada CNNIndonesia.com, Minggu 
(10/11).Selain itu, Syakir mengakui PKS 
pernah mengajukan dua nama, yakni 
Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu 
sebagai Calon Wakil Gubernur DKI 
Jakarta.Ia mengatakan pengajuan itu 
dilakukan pada Agustus 2019 lalu. 
Namun dua nama tersebut tidak 
ditindaklanjuti dewan."Karena usulan 2 
nama lama tidak ditindaklanjuti oleh 
DPRD. Itu sebagai upaya alternatif. Tapi 
ternyata usulan baru tersebut tidak 
mendapat sign dari pimpinan Gerindra," 

PKS Buka Peluang Terima Usulan Gerindra

Tanah Air

jelas dia.PKS menganggap dua nama 
tersebut batal karena tidak direspons. 
Kendati begitu, PKS mengaku masih 
menganggap dua nama sebelumnya 
yakni Syaikhu dan Agung masih tetap 
berlaku.Karena alasan itu, munculnya 
empat nama baru dari Gerindra disebut 
Syakir adalah murni inisiatif Gerindra.
"Itu murni inisiatif Gerindra, bukan 
permintaan PKS. Meski demikian, kami 
menilai wajar saja jika Gerindra 
mengajukan nama-nama tersebut 
sebagai bagian dari dinamika politik 
untuk sama-sama mencari calon 
alternatif," ungkap dia.Ditegaskan 
Syakir, hingga hari ini, pihaknya belum 
juga menentukan nama yang diberikan 
Gerindra. Ia menyebutkan nama 
tersebut masih baru diterima dan masih 
dalam proses.
“Kami belum bisa memberikan 
keputusan karena usulan tersebut baru 
kami terima," tutup dia.Adapun keempat 
orang tersebut adalah Sekretaris 
Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta 
Saefullah, Dewan Penasihat DPP 
Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua 
Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan 
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad 
Riza Patria.

Terima Catering 
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Apa Kata Bintang Anda
Rakyat Jerman pada Sabtu (9/11/2019) 
merayakan 30 tahun jatuhnya Tembok 
Berlin yang sempat memisahkan 
negara itu menjadi Jerman Barat dan 
Jerman Timur.Dalam perayaan itu, 
Presiden Jerman Frank-Walter 
Steinmeier menyampaikan ucapan 
terima kasih terhadap bekas rakyat 
Jerman Timur yang mendukung upaya 
perdamaian dan penyatuan dua 
wilayah.Jatuhnya Tembok Berlin 
mengakhiri terpisahnya Jerman Timur 
dengan sistem pemerintahan Komunis 
dan Jerman Barat dengan sistem 
Kapitalis yang berlangsung selama tiga 
dasawarsa.
 Perang dingin antara dua wilayah itu 
pun berakhir dengan penyatuan Jerman 
pada 1990.
"Bersama para sahabat, kita 
mensyukuri peristiwa pada 30 tahun 
lalu," kata Frank-Walter Steinmeier 
dalam upacara peringatan di tugu 
Bernauer Strasse Berlin Wall Memorial.
Upacara peringatan itu turut dihadiri 
oleh Kanselir Jerman Angela Merkel 
serta beberapa petinggi dari Polandia, 
Hungaria, Slowakia dan Republik Ceko.
"Tanpa ada keberanian dan keinginan 
bebas dari rakyat Polandia, Hungaria, 
Ceko, dan Slowakia, upaya perdamaian 
di Eropa Timur serta penyatuan Jerman 
tidak akan terjadi," tambah Frank-Walter 
Steinmeier.
Dalam upacara itu, Steinmeier 
meletakkan bunga mawar di sisa-sisa 
reruntuhan tembok.
Untuk pertama kalinya pada Agustus 
1989, Pemerintah Hungaria 
mengizinkan warga dari Jerman Timur 
melintasi perbatasan dengan bebas ke 
Austria. 
Kebijakan itu pun menjadi awal mula 
jatuhnya Tembok Berlin pada tiga bulan 
kemudian, serta mengakhiri rezim 
negara tertutup (iron curtain) di 
kawasan.Steinmeier menjelaskan 
jatuhnya Tembok Berlin bukan akhir dari 
perjalanan sejarah sebagaimana 

 30 Tahun Runtuhnya Tembok Berlin

Internasional

disampaikan sejarawan Amerika Serikat, 
Francis Fukuyama dalam bukunya. 
Dinamika politik di Jerman, menurut dia, 
terus berlanjut. Bahkan, masa depan tidak 
sepasti sebagaimana yang dibayangkan 
banyak pihak.
"Sistem demokrasi liberal saat ini tengah 
menghadapi tantangan dan banyak 
dipertanyakan," kata Steinmeier.
Oleh karena itu, Jerman dan negara-
negara lain di Eropa perlu terus 
menjalankan kewajibannya mengatasi 
perbedaan antarpihak demi menjaga 
perdamaian dan kesatuan Eropa.
Pesan Steinmeier diulang kembali oleh 
Merkal dalam pidato singkatnya saat 
upacara peringatan.
“Nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya 
Eropa seperti kebebasan, demokrasi, 
kesetaraan, aturan hukum, hak asasi 
manusia, dan prinsip lainnya tidak perlu 
dibuktikan kembali kesahihannya. Prinsip-
prinsip itu perlu terus diperjuangkan dalam 
kehidupan bernegara setiap harinya," kata 
Angela Merkel.
Selain upacara peringatan, perayaan 
jatuhnya Tembok Berlin dilanjutkan dengan 
pesta rakyat di Gerbang Brandenburg 
pada sore hari. Pesta rakyat itu diisi 
dengan pertunjukkan musik orkestra oleh 
Daniel Barenboim, serta musik elektro 
yang dipandu oleh DJ terkenal Jerman, 
WestBam.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Setiap orang akan memiliki siklus 
masing-masing yang tak bisa 
disamaratakan. Fokus saja kepada target 
dan jangan buang waktu hanya untuk 
mengikuti harapan orang lain. 
Keuangan: Ada bonus.
Asmara: Agresif.

Pintar-pintar saja beradaptasi 
daningatlah tak semua orang bisa 
memiliki pola pikir yang sama. 
Keuangan : Ada lebih.
Asmara: Awas tergoda.

 Kapan terakhir kali Anda menemani Si 
Kecil mengerjakan PR? Memang, sih, 
pekerjaan penting untuk masa depan 
Anda dan keluarga. Akan tetapi, tak ada 
salahnya mengambil cuti saat proyek ini 
usai
Keuangan: Terkumpul!
Asmara: Makin serasi.

You're in the mood for love!Keinginan 
untuk bermesraan seperti tak kunjung 
sirna, ya.Pernah terpikir untuk bulan 
madu kedua?
Keuangan: Aman.
Asmara: Tambah cinta.

Biasanya Anda begitu enggan 
membiarkan masalah larut dalam 
ketidakpastian, bukan? Lalu, mengapa 
Anda masih berpikir dua kali untuk 
mengambil keputusan? 
Keuangan: Dompet tebal.
Asmara: Buka hati.

Pesannya, jangan
 mudah percaya kepada orang lain dan 
kerjakan semua hal sesuai instruksi 
atasanTenang, riuhnya kabar burung 
perlahan-lahan akan mereda asalkan 
Anda tidak mudah tersulut emosi. 
Keuangan: Cicilan lunas.
Asmara: Digantung.

Cobalah berdamai dengan masa lalu. Toh, 
orang yang Anda pikirkan selama ini 

sudah memulai hidup baru. Sayang 
sekali, lho, bila waktu dan tenaga 
terbuang untuk masalah usang ini.
Keuangan: Dompet tebal.
Asmara: Buka hati.

Ke mana “taring” Anda pergi.Hanya 
pecundang yang mundur di tengah 
jalan atau lari dari persoalan. Ayo, 
hadapi semua! 
Keuangan: Tak tersisa.
Asmara: Tahan godaan.

Percayalah, sebesar apa pun rasa cinta 
terhadap pekerjaan.Khusus bagi Anda 
yang masih melajang, siap-siap 
menerima ajakan berkencan dari 
seseorang!
Keuangan: Bisa belanja.
Asmara: Quality times .

 
Jangan terlalu lama memelihara rasa 
pesimis.Namun, jangan lekas puas 
juga sebab masih banyak target yang 
harus diraih. 
Keuangan: Banyak maunya.
Asmara: Gayung bersambut.

Siap-siap! Keberuntungan berpihak 
kepada Anda! Namun peluang ini 
tentu saja harus diraih dengan kerja 
keras. Oh ya, stop membeli kain jika 
Anda tak kunjung menjahitnya.
Keuangan: Terkendali.
Asmara: Mengurut dada.

 

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
Belajarlah dari kesalahan. Jangan 
membuat kesalahan yang sama 
berulang kali. 
Bertanggung jawab dan mau 
mendengarkan kritik orang lain, bisa 
membuat Anda lebih maju di kemudian 
hari. 
Keuangan: Sedang tidak banyak 
pemasukan, alias masih biasa-biasa 
saja. 
Asmara: Anda merasa si dia terus 
mendikte dan menggurui. Padahal 
kekasih Anda coba membantu 
memecahkan masalah.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari pekerja di Charlotte, PA
$8,5/jam (10 jam) +OT.
kerja 6 atau 7 hari kerja berminat
SMS Budi : 267 - 971 - 7402

Convenience / gas station store is
looking for cashier/lottery, all shift
start pay $8.50/hour. 70-75 hrs/week
call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)
                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)

Korea Utara (Korut) menghina Perdana 
Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe 
dengan sebutan “idiot dan penjahat”. 
Korut juga menyebut Abe jangan 
pernah 
bermimpi 
menginjak
kan 
kakinya di 
Pyongyan
g.Pesan 
makian itu 
disampaik
an lewat 
komentar 
media 
setempat 
untuk 
menangg
api 
kritikan 
Abe atas 
uji senjata 
Korut.
Korut melakukan uji coba atas apa yang 
disebutnya sebagai “peluncur roket 
multipel super besar” pada 31 Oktober 
2019, tapi Jepang menyebutnya 
sebagai rudal-rudal balistik yang 
melanggar sanksi Perserikatan Bangsa 
Bangsa (PBB).Abe mengecam uji coba 
itu dalam Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) ASEAN pekan ini di Bangkok, 
Thailand, sambil menyebut ingin 
bertemu dengan pemimpin Korut, Kim 
Jong-un, tanpa syarat, untuk 
menyelesaikan isu warga negara 
Jepang yang diculik oleh negara 
terisolasi itu.“Abe adalah seorang idiot 
dan penjahat karena dia membuat 

Korut Tolak Kunjungan PM Abe

Internasional

keributan seolah-olah bom nuklir 
dijatuhkan di tanah Jepang, memancing 
masalah dengan uji coba DPRK atas 
peluncur roket multipel super besar,” kata 

Duta 
Besar 
Korut 
untuk 
Jepang, 
Song Il 
Ho, lewat 
kantor 
berita 
Korut, 
KCNA, 
Kamis 
(6/11).DP
RK 
adalah 
nama 
resmi 
Korut, 
singkata

n dari Democratic People’s Republic of 
Korea (Republik Demokratik Rakyat 
Korea).“Abe disarankan untuk tidak 
bermimpi selamanya melintasi perbatasan 
Pyongyang saat dia menuding 
pelanggaran atas upaya pertahanan 
DPRK,” tambah Song.
Komentar itu menandakan kemunduran 
untuk harapan Abe dalam penyelesaian 
masalah penculikan warga Jepang. Abe 
menjanjikan untuk membawa mereka 
semua kembali, serta berniat bertemu Kim 
tanpa syarat.

Dicari pekerja harap hubungi 
Roland ( Philiphine) 267-307-9554

Need cook/cook helper for Thai/
Japanese Restaurant.
Beginner wwelcome.
call/text 267 - 880 - 9388
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