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Cukup lama tak terdengar, tiba-tiba 
kelompok yang mengaku berafiliasi 
dengan Negara Islam Irak-Suriah (ISIS), 
yakni Mujahidin Indonesia Timur (MIT) 
melakukan teror.
Satu keluarga dibunuh di 
Lembantongoa, Sigi, Sulawesi Tengah. 
Pelakunya adalah sisa-sisa kelompok 
Santoso yang sudah lebih dahulu 
diberangus aparat. Ali Kalora, pimpinan 
MIT pengganti Santoso dianggap 
sebagai pihak yang paling bertanggung 
jawab atas insiden sadis itu. Namun, 
sejatinya rekam jejak MIT sejak dipimpin 
Santoso hingga pada 2016 ditembak 

mati aparat adalah jejak darah dan teror. 
Kelompok bersenjata ini tak segan 
menghabisi nyawa warga hingga 
perangkat keamanan pemerintah. MIT 
yang kini dipimpin Ali Kalora mungkin 
hanya satu dari sejumlah sel teroris di 
Indonesia. Sel-sel itu tidak 100 persen 
lumpuh atau mati pasca upaya 
pemberantasan teroris gencar dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia sejak beberapa 
tahun terakhir. Detasemen Khusus 
(Densus) 88 yang menjadi ujung tombak 
penindakan kepada teroris pun sudah 
bekerja sangat keras untuk menindak sel-

Panglima TNI :

Kejar Sampai Dapat
Ali Kalora 

Dan Kelompoknya
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sel teroris itu. Namun, sel-sel teroris 
akan selalu ada jika masyarakat tidak 
turut membantu pemerintah 
memberantasnya. Sel-sel pembangun 
teror itu sementara mati suri dan 
menunggu saat yang tepat untuk 
kembali menebar ancaman. Walaupun 
mungkin secara kasat mata kelompok-
kelompok teror ini tidak terorganisir 
seperti beberapa tahun lampau ketika 
teroris berhasil melakukan aksi skala 
besar di negeri ini, namun mereka 
masih tetap hidup, masih tetap bisa 
beraksi. Walaupun skala dan intensitas 
tak seperti dulu. Artinya, harus 
digarisbawahi adalah teror itu akan 
tumbuh dan berkembang lagi jika 
kesempatan ada. Peluang untuk 
melakukan terbuka.
Ada momen yang pas dan dapat 
digunakan untuk menebar ketakutan 
atau bahkan mungkin pula 
mendapatkan empati. Pemilihan kepala 
daerah (Pilkada) yang bakal digelar 
serentak pada 9 Desember 2020 
mendatang bisa jadi ‘sumbu’ bagi 

pelaku teror untuk memperlihatkan 
eksistensinya. Friksi yang terjadi di 
masyarakat karena pilihan calon pimpinan 
kepala daerah yang berbeda bisa jadi 
berkembang lebih luas kala ada teror oleh 
teroris yang mengatasnamakan agama 
atau kelompok tertentu. Demikian pula 
konsentrasi aparat yang banyak tersedot 
Pilkada maupun penegakan disiplin 
penanganan covid-19, menjadi peluang 
bagi teroris untuk bereaksi, karena 
merasa aman dan tidak terpantau. 
Masyarakat juga tidak boleh lengah 
karena potensi teror itu tetap ada dan 
hanya eskalasinya yang berkurang 
sementara. Jadi, kunci melawan teror itu 
hanya satu, jangan sampai sel-sel teroris 
ini berkembang bahkan menjadi besar. 
Oleh karena itu, kerja sama antara aparat 
dan masyarakat untuk membendung 
paham yang mengedepankan kekerasan 
ini sangat diperlukan. Kedamaian hakiki 
adalah ketika teror tidak dapat 
berkembang karena kekuatan, persatuan, 
antara masyarakat dengan aparat 
keamanan. Berikut adalah Pernyataan 
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Pemerintah Terkait Teror dan Kekerasan 
di Sigi selengkapnya. Pemerintah 
menyesalkan dan mengutuk keras 
tindakan teror, kekerasan, dan kekejian 
yang dilakukan oleh kelompok teroris 
Mujahidin Indonesia Timur, dalam hal ini 
kelompok Ali Kalora, itu bukan gerakan 
keagamaan tetapi gerakan kejahatan, 
terhadap sebuah keluarga di 
Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, 
Sulawesi Tengah yang menyebabkan 
jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. 
Pemerintah juga dengan ini sekali lagi 
menyampaikan duka yang mendalam. 
Dan pemerintah telah bertemu dengan 
keluarga korban dan juga pemerintah 
juga sudah melakukan langkah-langkah 

untuk pemulihan atau trauma healing. 
Pemerintah telah memerintahkan aparat 
keamanan melalui Satgas Operasi 
Tinombala, untuk melakukan pengejaran 
dan pengepungan terhadap para pelaku 
agar secepatnya dilakukan proses hukum 
yang tegas terhadap mereka. Pemerintah 
juga memerintahkan kepada aparat 
keamanan untuk memperkuat dan 
memperketat penjagaan serta 
pengamanan terhadap warga dari 
ancaman terorisme dan pihak-pihak yang 
ingin mengacau keamanan dan ketertiban 
di wilayah itu. Kemudian, pemerintah 
menjamin keamanan warga di seluruh 
wilayah Indonesia termasuk kepada 
warga di Kabupaten Sigi, Sulawesi 
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ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

Tengah terutama setelah terjadinya 
tindakan teror dan kekerasan terhadap 
warga di wilayah itu. Pemerintah 
menghimbau kepada seluruh warga 
khususnya masyarakat Kabupaten 
Sigi, Sulawesi Tengah agar tidak 
terpancing oleh upaya-upaya provokasi 
yang dilakukan oleh pihak-pihak 
tertentu. Peristiwa ini bukan perang 
suku, apalagi perang agama. Peristiwa 
ini dilakukan oleh kelompok kejahatan 
yang bernama Majelis Mujahidin 
Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin 
oleh Ali Kalora, yang tidak bisa disebut 
mewakili agama tertentu. Ini 
sebenarnya adalah upaya pihak-pihak 
tertentu untuk meneror dan 
menciptakan suasana yang tidak 
kondusif dengan tujuan untuk 
menciptakan kekacauan yang bisa 
mengoyak persatuan dan memecah-
belah bangsa. Akhirnya, kepada tokoh 
agama, pemerintah berharap agar 
menyebarluaskan pesan-pesan damai 

kepada masyarakat karena sejatinya 
agama apapun hadir di dunia ini untuk 
membangun perdamaian dan 
persaudaraan. Tak hanya itu, dalam 
pernyataan tersebut juga disampaikan 
pesan kepada pemuka agama agar 
menyebarluaskan pesan-pesan damai 
kepada masyarakat. Dalam pernyatan 
resmi juga disampaikan pemerintah 
melalui Menteri Koordinator Bidang Politik 
dan Keamanan (Menko Polhukam) 
Mahfud MD menyatakan mengutuk aksi 
teror yang terjadi di Sigi, Sulawesi 
Tengah. Sebagaimana diketahui, telah 
terjadi serangan teror di Kecamatan 
Palolo, Sigi pada Jumat (27/11/2020) lalu. 
Dikutip dari laman setkab.go.id, aksi teror 
itu dilakukan oleh kelompok teroris 
Mujahidin Indonesia Timur (MIT). 
Menanggapi hal itu, pemerintah secara 
tegas menyatakan mengutuk keras aksi 
teror yang telah menyebabkan jatuhnya 
korban jiwa tersebut. Hal ini disampaikan 
Menko Polhukam dalam keterangan 
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resminya pada Senin (30/11/2020). 
"Saya akan menyampaikan sikap 
Pemerintah Republik Indonesia," kata 
Mahfud MD. Dikatakan, pemerintah 
menyesalkan dan mengutuk keras 
tindakan teror, kekerasan, dan kekejian 
yang dilakukan oleh MIT terhadap 
sebuah keluarga di Sigi, Sulteng. 
Dalam pernyataan tersebut, pemerintah 
secara tegas mengatakan bahwa aksi 
tersebut bukanlah sebuah gerakan 
keagamaan melainkan sebuah gerakan 
kejahatan. "Itu bukan gerakan 
keagamaan, tetapi gerakan kejahatan," 
paparnya. Adapun pemerintah telah 
memerintahkan Satuan Tugas Operasi 
Tinombala untuk melakukan 
pengejaran terhadap para pelaku. Tak 
hanya itu, aparat keamanan juga 
dikerahkan guna memperkuat dan 
memperketat penjagaan serta 

pengamanan bagi warga. "Pemerintah 
menjamin keamanan warga di seluruh 
wilayah Indonesia termasuk kepada 
warga di Kabupaten Sigi, Sulawesi 
Tengah terutama setelah terjadinya 
tindakan teror dan kekerasan," jelas 
Mahfud MD. Di samping itu, Menko 
Polhukam juga menyampaikan imbauan 
khususnya kepada masyarakat Sigi agar 
tidak terpancing oleh provokasi. "Peristiwa 
ini bukan perang suku apalagi perang 
agama. Peristiwa ini dilakukan oleh 
kelompok kejahatan yang bernama 
Majelis Mujahidin Indonesia Timur yang 
dipimpin oleh Ali Kalora, yang tidak bisa 
disebut mewakili agama tertentu," 
tegasnya. Presiden Joko Widodo 
menegaskan tidak ada tempat bagi 
terorisme di Indonesia. Pernyataan itu 
disampaikan Jokowi menyusul aksi 
terorisme yang dilakukan kelompok 
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Mujahidin Indonesia Timur (MIT) 
pimpinan Ali Kalora di Kabupaten Sigi, 
Sulawesi Tengah, Jumat (27/11). "Tidak 
ada tempat di tanah air bagi terorisme," 
kata Jokowi di Istana Merdeka dalam 
siaran yang ditayangkan di kanal 
Sekretariat Presiden di Youtube, Senin 
(30/11). Jokowi juga meminta agar 
masyarakat tetap tenang dan menjaga 
persatuan terkait aksi terorisme itu. 
Namun, di sisi lain, warga juga harus 
tetap mewaspadai aksi-aksi terorisme 
lanjutan. "Kita semua harus bersatu 
melawan terorisme," ujarnya. Jokowi 
mengaku sudah memerintahkan Kapolri 
Jenderal Idham Azis untuk mengusut 
tuntas jaringan pelaku MIT. Mantan Wali 
Kota Solo itu pun meminta Kapolri dan 
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto 
untuk terus meningkatkan 
kewaspadaan. Ia mengecam 

Mantan wali kota Solo itu turut 
menyampaikan duka cita yang mendalam 
kepada seluruh keluarga korban dan 
berjanji akan memberikan santunan. 
"Saya sampaikan duka cita yang 
mendalam pada keluarga korban. Ini 
tragedi kemanusiaan dan pemerintah 
akan beri santunan kepada mereka yang 
ditinggalkan," tuturnya. Menurut polisi 
pelaku pembunuhan diduga kuat dari 
kelompok teroris. Keempat korban yang 
dibunuh adalah Yasa alias Yata sebagai 
kepala rumah tangga, Puni, Nata alias 
Papa Jana alias Naka dan Pedi. Selain 
itu, para pelaku turut membakar tujuh 
rumah warga dalam aksinya. Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) 
memberangkatkan pasukan khusus untuk 

pembantaian yang menewaskan empat 
orang tersebut. Menurutnya, pembantaian 
itu bertujuan memprovokasi dan teror.
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memburu kelompok teroris Mujahidin 
Indonesia Timur (MIT) di Sulawesi 
Tengah (Sulteng). Pasukan 
diterbangkan menggunakan pesawat 
TNI AU dari Halim Perdanakusuma, 
Jakarta. Puspen TNI dalam 
keterangannya, Selasa (1/12/2020), 
menerangkan pasukan tersebut 
dikirimkan dalam misi memperkuat 
pasukan yang sudah ada di Poso, 
Sulteng. TNI akan menindak tegas 
pelaku pembunuhan warga sipil di 
Desa Lemban Tongoa, Kecamatan 
Palolo, Kabupaten Sigi, pada Jumat 
(27/11). Pengerahan pasukan ini 
dilakukan untuk menumpas kelompok 
MIT. "TNI akan menindak tegas atas 
pelaku pembunuhan yang dilakukan 
oleh MIT," Tugas pasukan khusus ini 
nantinya cuma satu, kejar sampai dapat 
Ali Kalora dan kelompoknya, tegas 
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. 
Bersama Polri, TNI akan bahu 
membahu memburu Ali Kalora. 
Panglima TNI mengharapkan doa 
seluruh bangsa Indonesia agar operasi 
ini bisa berjalan dengan lancar. Dia 
juga berharap masyarakat mendukung 
operasi menangkap kelompok MIT 
pimpinan Ali Kalora ini. "Dengan 
dukungan operasi tersebut, saya yakin 
kelompok MIT yang melakukan 
kejahatan atas penduduk yang tidak 
berdosa segera tertangkap," 
ungkapnya. Sementara itu, Kabid 
Humas Polda Sulteng Kombes Didik 
Suparnoto mengatakan pasukan TNI 
dari Jakarta sudah tiba. Ada sebanyak 
30 orang yang dikirim ke Poso. "Itu 
sudah sampai, sekarang sudah di 
Poso. Ini bantuan dari Mabes TNI. 
Sekarang 30 orang dikirim ke Poso 
untuk melakukan pembantuan, sudah 
sampai," kata Didik saat dikonfirmasi 
terpisah. Mantan deklarator Malino 
(perjanjian damai untuk atasi konflik 
Poso) Pendeta Rinaldy Damanik 
mempertanyakan efektivitas Satuan 
Tugas Operasi Tinombala untuk 
mengatasi kelompok Mujahidin 
Indonesia Timur (MIT) menyusul 
kejadian tewasnya satu keluarga di 
Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. 
"Kami percaya bahwa masih banyak 

aparat TNI dan Polri yang tulus, 
profesional dan berkemampuan untuk 
menindak tuntas Kelompok Bersenjata 
tersebut, tetapi mungkin Kebijakan atasan 
yang bermasalah" ujarnya. Pernyataan 
pendeta Damanik terkait dengan rilis polisi 
yang menyebut pelaku dalam kejadian itu 
adalah mereka yang menjadi DPO dari 
kelompok teroris MIT (Mujahidin Indonesia 
Timur) pimpinan Ali Kalora. Dalam rilisnya 
Pendeta Damanik meminta agar Satgas 
Tinombala bekerja lebih berani dan 
profesional. Karena keamanan, 
kedamaian, kesejahteraan, hubungan 
harmonis antar umat beragama dan 
kesatuan bangsa harus menjadi yang 
utama. Pada Sabtu (28/11) Pimpinan 
Pusat Gereja Bala Keselamatan 
menggelar jumpa pers dan menyebar rilis, 
meminta jemaatnya tetap tenang serta 
waspada. Masyarakat diharap tidak 
menyebarkan informasi ataupun gambar 
yang tidak benar/tidak layak agar tidak 
menimbulkan keresahan atas kejadian 
yang menewaskan satu keluarga itu. 
Terkait kejadian ini, ormas Islam Sulawesi 
Tengah PB Alkhairaat dalam rilis 
tertulisnya juga mengimbau masyarakat 
tidak tersulut emosi dan tidak mudah 
terprovokasi. Operasi Tinombala telah tiga 
kali diperpanjang tahun ini dengan target 
menyelesaikan kelompok teroris MIT di 
Sulawesi Tengah. Masa tugas satgas ini 
seharusnya berakhir pada 30 September 
lalu, tapi diperpanjang hingga 31 
Desember karena masih ada 13 orang 
kelompok teroris Mujahidin Indonesia 
Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yang 
menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang). 
Hingga Sabtu malam warga di lokasi 
kejadian masih mengungsi di masjid dan 
gereja serta aparat kepolisian masih 
berjaga. Aparat yang tergabung dalam 
Operasi Tinombala disebut tengah 
mengejar terduga pelaku. Berdasarkan 
keterangan saksi yang dikumpulkan polisi, 
pada hari Jumat (27/11) sekitar pukul 
09.00 WITA datang delapan orang tidak 
dikenal di lokasi transmigrasi tersebut. 
Mereka langsung memasuki rumah korban 
dan menganiaya, menyebabkan keempat 
orang korban meninggal. Selain itu ada 
enam rumah yang dibakar. Terdapat 
sembilan KK atau sekitar 50 orang dari 
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berbagai suku yang tinggal di lokasi itu. 
"Saya luruskan tidak ada gereja yang 
dibakar. Bukan gereja. Hanya ada satu 
rumah yang kadang dipakai untuk 
melayani umat," kata Kapolda. 
"Informasi ini harus diluruskan, sebab 
sudah beredar di medsos FB 
(Facebook). Jangan sampai meluas 
hingga terjadi konflik isu SARA," ujar 
Irjen Abd Rakhman Baso. Orang tak 
dikenal ini, disebut Kapolda, mengambil 
sekitar 40 kg beras dan membakar 
kendaraan bermotor. Kepada para 
saksi, polisi kemudian memperlihatkan 
foto para DPO teroris MIT, salah 
satunya Ali Kalora yang disebut 
sebagai pimpinan MIT. Menurut 
Kapolda Sulawesi Tengah, saksi 
kemudian membenarkan. Ali Kalora 
adalah 'petinggi' yang tersisa dari 

kelompok militan Islam yang berbasis di 
Poso, Sulawesi Tengah, semenjak 
Santoso alias Abu Wardah tewas dalam 
penyergapan aparat keamanan pada 2016 
lalu. Dia juga ditunjuk sebagai pemimpin 
kelompok itu menyusul diringkusnya 
pentolan kelompok Mujahidin Indonesia 
Timur (MIT) Basri alias Bagong, di tahun 
yang sama. "Sehingga kita menjustifikasi, 
bahwa pelaku adalah benar kelompok Ali 
Kalora," jelas Kapolda Sulawesi Tengah 
Abdul Rakhman Baso. Dalam wawancara 
melalui hubungan telepon, Kapolda 
menjelaskan keluarga yang menjadi 
korban tidak memiliki perselisihan apapun 
dengan kelompok MIT sebelumnya. Saat 
terjadi penganiayaan yang akhirnya 
menewaskan mereka juga tidak ada kata-
kata apapun. Kapolda 
mengatakan,"Prediksi kita kejadian ini 
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merupakan balas dendam karena pada 
17 November lalu kami melumpuhkan 
dua orang dari kelompok mereka yang 
selama ini masuk dalam daftar DPO. 
"Pengejaran terhadap arah pelarian 
pelaku yang sesuai dengan hasil olah 
TKP sementara dilakukan. Upaya 
untuk mempersempit area pelarian 
yang mengarah ke hutan di Palolo, 
terus dilakukan hingga saat ini," tutur 
Rakhman Baso. " Kabid Humas Polda 
Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto 
saat dikonfirmasi awak media di Palu 
pada Sabtu 28 November 2020 
mengatakan Polres Sigi di back up 
Satgas Ops Tinombala baik dari Polri 

dan TNI serta Densus 88 AT mulai 
kemarin siang sudah menuju ke TKP dan 
melakukan pengejaran terhadap pelaku. 
Diharapkan masyarakat tetap tenang, 
tidak terpancing berita-berita yang 
provokatif, pihak kepolisian bersama TNI 
telah berusaha semaksimal mungkin 
untuk menangani masalah ini. Kembali 
ditegaskan berdasarkan olah tempat 
kejadian perkara tidak ditemukan gereja 
yang dibakar sebagaimana informasi yang 
berkembang di media sosial, ungkap 
Didik. Didik menyampaikan Ali beserta 
anggota MIT melancarkan aksi teror 
beramai-ramai secara acak. Menurutnya, 
aksi tersebut dilakukan untuk menakut-

nakuti masyarakat. "Jadi mereka 
bergerak ramai-ramai. (Hubungan MIT 
dengan keluarga yang tewas) tidak ada, 
jadi mereka kadang-kadang suka 
melakukan aksi secara acak. Namanya 
teroris, jadi melakukan tindakan teror 
untuk menakut-nakuti masyarakat," ujar 
Didik. Komisi III DPR RI mengutuk keras 
aksi pembunuhan sadis satu keluarga di 
Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 
III mendesak agar kasus tersebut segera 
diusut tuntas. "Saya prihatin dengan 
kejadian ini dan mengutuk keras 
kebiadaban para pelaku aksi teror yang 
tidak hanya melakukan pembunuhan atas 
satu keluarga, tetapi juga membakar 
sejumlah rumah di mana ada di 
antaranya merupakan rumah yang 
dijadikan tempat pelayanan umat 
Kristiani," ujar Ketua Komisi III DPR 
Herman Hery kepada wartawan, Sabtu 
(28/11/2020). Herman juga mendesak 
agar Kapolda Sulteng Irjen Abdul 
Rakhman Baso mengusut tuntas kejadian 
tersebut. Ia meminta semua orang yang 
terlibat kasus pembunuhan itu harus 
bertanggung jawab secara hukum. 
Politikus PDI Perjuangan juga meminta 
agar pihak kepolisian dapat segera 
memastikan apakah ada keterlibatan 
teroris lokal dalam kasus tersebut. Ia 
mengatakan aparat negara tidak boleh 
kalah dari oknum yang berupaya merusak 
ketentraman di masyarakat. Herman 
berharap agar masyarakat tidak ikut 
terpancing dengan kabar yang beredar di 
media sosial. Ia mengimbau masyarakat 
untuk mempercayakan pengusutan kasus 
tersebut ke pihak kepolisian. Semoga 
pemerintahan Jokowi benar benar serius 
menanggapi masalah di sulawesi tengah 
ini. Kejadian ini bisa dijadikan awal untuk 
menumpas kelompok radikal  yang 
menjadi awal keributan di negeri ini. Aksi-
aksi intoleran, ujaran memerangi kafir dan 
bahkan seruan memenggal kepala 
penghinaan agama tidak pernah ditindak 
di negeri yang menjadikan hukum 
sebagai panglima. Hukum kalah oleh 
takutnya sang pemimpin terhadap citra 
buruk yang sengaja diciptakan 
musuhnya, radikalis yang bersembunyi di 
balik jubah agama. Jokowi dan jajarannya 
sepertinya takut dilabeli pembenci Islam 

dan ulama sekalipun narasi seperti itu 
hanya akan dimainkan calon-calon 
teroris masa depan. Diamnya 
pemerintah dan jajarannya terhadap 
kelompok radikalis calon teroris masa 
depan adalah bara yang siap melahap 
siapa saja yang berseberangan 
dengan mereka. Pemerintah seakan 
membiarkan oknum-oknum 
penceramah agama yang mengajarkan 
sadisme. Pemerintah turut andil dan 
harus bertanggung jawab jika 
membiarkan banyak warga digiring 
oknum penceramah radikal semacam 
itu ke dalam kesesatan. Hanya karena 
suara mereka keras, hanya karena 
seolah tampak paling garang, negara 
tak berdaya menghadapinya bahkan 
dapat dikatakan kalah. Bagaimana 
teroris mau takut kalau mereka 
menyaksikan banyak kandidatnya yang 
akan bergabung, jika dilihat dari 
fenomena yang terjadi. Bagaimana 
teroris mau takut kalau kelompok 
tertentu seolah bebas teriak penggal 
kepala tanpa ada tindakan dari aparat? 
Malah teroris makin semangat, makin 
menggelora, bahwa generasi penerus 
mereka sedang dipersiapkan kaum 
radikalis. Awalnya hanyalah penolakan 
pendirian rumah ibadah, penolakan 
kegiatan keagamaan kelompok 
minoritas, penolakan terhadap pejabat 
beragama minoritas, dan penolakan 
terhadap pemimpin yang sah menurut 
konstitusi. Lama-lama, mereka akan 
menolak eksistensi agama lain, 
menjadikannya musuh dan kemudian 
menyatakan pantas dibunuh dengan 
cara-cara sadis yang mengerikan. 
Bahkan bukan tidak mungkin, mereka 
akan jadi penguasa yang pada 
akhirnya akan mengubah negara ini 
sesuka udelnya sendiri. Dan negara, 
pemerintah dan jajarannya santai saja. 
Seolah intoleransi yang terjadi itu hal 
biasa terjadi di tengah masyarakat 
majemuk. Mereka tidak sadar bahwa 
sebenarnya intoleransi yang terjadi 
sudah semakin parah seiring makin 
banyaknya kaum radikalis di tengah 
masyarakat bahkan menjadi pejabat 
negara dan PNS. Katanya, di TNI dan 
kepolisian pun kelompok radikalis 
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teroris lokal dalam kasus tersebut. Ia 
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ini. Kejadian ini bisa dijadikan awal untuk 
menumpas kelompok radikal  yang 
menjadi awal keributan di negeri ini. Aksi-
aksi intoleran, ujaran memerangi kafir dan 
bahkan seruan memenggal kepala 
penghinaan agama tidak pernah ditindak 
di negeri yang menjadikan hukum 
sebagai panglima. Hukum kalah oleh 
takutnya sang pemimpin terhadap citra 
buruk yang sengaja diciptakan 
musuhnya, radikalis yang bersembunyi di 
balik jubah agama. Jokowi dan jajarannya 
sepertinya takut dilabeli pembenci Islam 

dan ulama sekalipun narasi seperti itu 
hanya akan dimainkan calon-calon 
teroris masa depan. Diamnya 
pemerintah dan jajarannya terhadap 
kelompok radikalis calon teroris masa 
depan adalah bara yang siap melahap 
siapa saja yang berseberangan 
dengan mereka. Pemerintah seakan 
membiarkan oknum-oknum 
penceramah agama yang mengajarkan 
sadisme. Pemerintah turut andil dan 
harus bertanggung jawab jika 
membiarkan banyak warga digiring 
oknum penceramah radikal semacam 
itu ke dalam kesesatan. Hanya karena 
suara mereka keras, hanya karena 
seolah tampak paling garang, negara 
tak berdaya menghadapinya bahkan 
dapat dikatakan kalah. Bagaimana 
teroris mau takut kalau mereka 
menyaksikan banyak kandidatnya yang 
akan bergabung, jika dilihat dari 
fenomena yang terjadi. Bagaimana 
teroris mau takut kalau kelompok 
tertentu seolah bebas teriak penggal 
kepala tanpa ada tindakan dari aparat? 
Malah teroris makin semangat, makin 
menggelora, bahwa generasi penerus 
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kegiatan keagamaan kelompok 
minoritas, penolakan terhadap pejabat 
beragama minoritas, dan penolakan 
terhadap pemimpin yang sah menurut 
konstitusi. Lama-lama, mereka akan 
menolak eksistensi agama lain, 
menjadikannya musuh dan kemudian 
menyatakan pantas dibunuh dengan 
cara-cara sadis yang mengerikan. 
Bahkan bukan tidak mungkin, mereka 
akan jadi penguasa yang pada 
akhirnya akan mengubah negara ini 
sesuka udelnya sendiri. Dan negara, 
pemerintah dan jajarannya santai saja. 
Seolah intoleransi yang terjadi itu hal 
biasa terjadi di tengah masyarakat 
majemuk. Mereka tidak sadar bahwa 
sebenarnya intoleransi yang terjadi 
sudah semakin parah seiring makin 
banyaknya kaum radikalis di tengah 
masyarakat bahkan menjadi pejabat 
negara dan PNS. Katanya, di TNI dan 
kepolisian pun kelompok radikalis 
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sudah makin subur. Mengatasi 
intoleransi, menindak radikalis sesuai 
hukum yang berlaku adalah langkah 
pencegahan dini terhadap 
berkembangnya teroris di negeri ini. 
Jangan sampai ketika mereka sudah 
merasa sangat yakin dengan 
keradikalannya sebagai sesuatu yang 
benar, barulah kita kalang kabut 
menghadapinya. Harusnya sejak dini, 
bahkan sejak masih mengenyam 
pendidikan dasar pun pemerintah sudah 
harus tegas mengawasi dan memantau 
perkembangan radikalis calon teroris 
masa depan. Pemerintah harus bisa 
menghentikan dan membungkam para 
penceramah agama yang mengajarkan 
sadisme. Pemerintah harus bisa tegas 
terhadap para penceramah yang suka 
menjelek jelekan orang lain. Pemerintah 
harus bisa membubarkan kalau perlu 
menutup tempat ibadah yang suka 
berbuat sara dan menjurus kebencian. 
Aparat harus serius mencari dan 

mengusut pelaku beserta kelompoknya, 
yang selalu menebar kebencian supaya 
tidak berpotensi menjadi ancaman. Aparat 
harus tegas, jangan sampai aparat sendiri 
takut diancam. Apalagi diancam tidak 
masuk surga. Sudah cukup penyangkalan 
yang kita lakukan selama ini. Sudah 
cukup pembiaran berkembangnya 
radikalisme yang berpotensi jadi teroris. 
Sudah cukup kita ekspor teroris. Cukup 
sudah korban berjatuhan. 
Jangan sampai Indonesia makin terkenal 
ke dunia internasional karena ekspor 
terorisnya. 
Maka sebaiknya kita semua fokus untuk 
bagaimana menyelamatkan warga yang 
kemungkinan merasa terancam oleh aksi-
aksi teror yang mungkin saja masih 
berlanjut. Dan semua pihak harus 
bersinergi supaya kejadian serupa tidak 
pernah terulang lagi. Semoga pemerintah 
makin perhatian dan lebih tegas bahkan 
kejam dengan potensi lahirnya teroris-
teroris baru. 

Info SIP

Meskipun kenaikan berat badan 
sebagian besar disebabkan oleh perilaku 
makan dan gaya hidup, beberapa orang 
berada pada posisi yang kurang 
menguntungkan dalam hal mengontrol 
kebiasaan makan mereka.
Masalahnya, makan berlebihan didorong 
oleh berbagai faktor biologis seperti 
genetika dan hormon. 
Orang-orang tertentu cenderung 
menambah berat badan. Tentu saja, 
orang dapat mengatasi kekurangan 
genetiknya dengan mengubah gaya 
hidup dan perilakunya. 

Orang dengan sindrom metabolik 
memiliki risiko penyakit jantung dan 
diabetes tipe 2 yang jauh lebih tinggi, 
dibandingkan dengan mereka yang berat 
badannya dalam kisaran normal.

Obesitas merupakan salah satu masalah 
kesehatan terbesar di dunia. Ini terkait 
dengan beberapa kondisi yang secara 
kolektif dikenal sebagai sindrom 
metabolik. Termasuk tekanan darah 
tinggi, gula darah tinggi dan profil lipid 
darah yang buruk.

Banyak orang tampaknya berpikir bahwa 
penambahan berat badan dan obesitas 
disebabkan oleh kurangnya kemauan. Itu 
tidak sepenuhnya benar. 

 Selama beberapa dekade terakhir, 
banyak penelitian difokuskan pada 
penyebab obesitas dan bagaimana hal 
itu dapat dicegah atau diobati.

Perubahan gaya hidup membutuhkan 
kemauan, dedikasi dan 
ketekunan.Namun demikian, klaim 
bahwa perilaku murni merupakan fungsi 
dari kemauan terlalu sederhana. Mereka 

Beberapa Penyebab Obesitas 

Sederhananya, komponen genetik 
memang memengaruhi kerentanan 
Anda terhadap kenaikan berat badan.

1. Genetika

Ini tidak berarti bahwa orang tua yang 
obesitas pasti memiliki anak yang 
obesitas, namun selalu ada 
kemungkinan.Masyarakat non-industri 
dengan cepat menjadi gemuk ketika 
mereka mulai makan makanan khas 
Barat. 
Gen mereka tidak berubah, tetapi 
lingkungan dan sinyal yang mereka 
kirimkan ke gen mereka berubah.

Penyebab obesitas selanjutnya yaitu 
makanan sampah atau junk food yang 
telah direkayasa sedemikian rupa. 
Makanan yang diproses dengan berat 
seringkali hanya terdiri dari bahan-
bahan olahan yang dicampur dengan 
aditif.
Produk-produk ini dirancang agar 
murah, bertahan lama di rak dan 
rasanya sangat enak sehingga sulit 

tidak memperhitungkan semua faktor 
lain yang pada akhirnya menentukan 
apa yang dilakukan orang dan kapan 
mereka melakukannya. Berikut 
penyebab obesitas, dan penyakit 
metabolisme lainnya yang perlu 
diketahui dilansir dari healthline:

Penyebab obesitas yang pertama yaitu 
genetika. Obesitas memiliki komponen 
genetik yang kuat. Anak-anak dari 
orang tua yang gemuk lebih mungkin 
menjadi gemuk daripada anak-anak 
dari orang tua kurus.

2. Rekayasa Pangan Makanan 
Sampah atau Junk Food
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Faktanya, makanan ini sering 
dibandingkan dengan obat - obatan 
yang biasa disalahgunakan seperti 
alkohol, kokain, nikotin, dan ganja. 
Makanan sampah dapat menyebabkan 
kecanduan pada individu yang rentan. 
Orang-orang ini kehilangan kendali atas 
perilaku makan mereka, serupa dengan 
orang-orang yang berjuang dengan 
kecanduan alkohol kehilangan kendali 
atas perilaku minum mereka.

mereka menargetkan pemasaran 
mereka secara khusus kepada anak-
anak.

Kecanduan adalah masalah kompleks 
yang bisa sangat sulit diatasi. 

Perusahaan-perusahaan ini juga 
membuat klaim yang menyesatkan. 
Lebih buruk lagi, 

Ketika Anda menjadi kecanduan 
sesuatu, Anda kehilangan kebebasan 
memilih dan biokimia di otak Anda mulai 
memanggil Anda.

ditolak. Dengan membuat makanan 
selezat mungkin, produsen makanan 
berusaha meningkatkan penjualan. Tapi 
mereka juga mempromosikan makan 
berlebihan.Sebagian besar makanan 
olahan saat ini sama sekali tidak 
menyerupai makanan utuh. Ini adalah 
produk yang sangat direkayasa, 
dirancang untuk membuat orang 
ketagihan.

Penyebab obesitas juga dipengaruhi 
oleh perkembangan budaya terutama 
meningkatnya tren makanan cepat saji. 
Banyak makanan cepat saji yang 
dimaniskan dengan gula dan berlemak 
tinggi merangsang pusat hadiah di otak 
Anda.

Produsen makanan sampah adalah 
pemasar yang sangat agresif. Taktik 
mereka terkadang menjadi tidak etis 
dan terkadang mereka mencoba 
memasarkan produk yang sangat tidak 
sehat sebagai makanan sehat.

4. Pemasaran Industri Makanan yang 
Agresif

3. Kecanduan Makanan

Di dunia sekarang ini, anak-anak 
menjadi obesitas, diabetes, dan 
kecanduan junk food jauh sebelum 
mereka cukup dewasa untuk membuat 
keputusan yang tepat tentang hal-hal 

Salah satu fungsinya adalah memberi 
tahu sel lemak untuk menyimpan lemak 
dan menyimpan lemak yang sudah 
mereka bawa.

Salah satu cara terbaik untuk 
menurunkan insulin Anda adalah dengan 
mengurangi karbohidrat sederhana atau 
olahan sambil meningkatkan asupan 
serat.
Hal ini biasanya mengarah pada 
pengurangan otomatis dalam asupan 
kalori dan penurunan berat badan yang 
mudah - tidak diperlukan penghitungan 
kalori atau kontrol porsi.

Penyebab obesitas berikutnya yaitu 
disebabkan oleh resistensi hormone 
insulin. Insulin adalah hormon yang 
sangat penting yang mengatur 
penyimpanan energi.

6. Efek Samping Pengobatan Tertentu

Sementara peran insulin dalam obesitas 
masih kontroversial, beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa kadar insulin yang 
tinggi memiliki peran kausal dalam 
perkembangan obesitas.

Misalnya, antidepresan telah dikaitkan 
dengan penambahan berat badan 
sedang dari waktu ke waktu.
 Contoh lain termasuk obat diabetes dan 
antipsikotik.
Obat-obatan ini tidak mengurangi 
kemauan Anda. 

Diet Barat meningkatkan resistensi 
insulin pada banyak individu yang 
kelebihan berat badan dan obesitas. Ini 
meningkatkan kadar insulin di seluruh 
tubuh, menyebabkan energi disimpan 
dalam sel lemak alih-alih tersedia untuk 
digunakan.

Banyak obat farmasi dapat menyebabkan 
penambahan berat badan sebagai efek 
samping sehingga menjadi salah satu 
penyebab obesitas.

ini.
5. Resistensi Insulin

7. Resistensi Leptin

Mereka mengubah fungsi tubuh dan otak 
Anda, mengurangi laju metabolisme atau 
meningkatkan nafsu makan.

Hormon lain yang menjadi penyebab 
obesitas yaitu resistensi leptin. Leptin 
adalah hormon lain yang berperan 
penting dalam obesitas.

Pada orang sehat, kadar leptin tinggi 
dikaitkan dengan penurunan nafsu 
makan. Saat bekerja dengan benar, otak 
Anda akan mengetahui seberapa tinggi 
simpanan lemak Anda.Masalahnya 
adalah bahwa leptin tidak bekerja 
sebagaimana mestinya pada banyak 
orang gemuk, karena untuk beberapa 
alasan ia tidak dapat menembus sawar 
darah-otak.

Beberapa orang, terutama di lingkungan 
yang lebih miskin, bahkan tidak memiliki 
pilihan untuk membeli makanan asli, 
seperti buah dan sayuran segar.Toserba 
di area ini hanya menjual soda, permen, 
dan makanan cepat saji yang sudah 
diproses dan dikemas.

Menambahkan gula mungkin merupakan 
aspek terburuk dari makanan modern. 
Hal tersebut akhirnya menjadi penyebab 
obesitas di masyarakat.

9. Gula

8. Ketersediaan Pangan
Faktor lain yang secara dramatis 
mempengaruhi lingkar pinggang orang 
adalah ketersediaan makanan, yang 
telah meningkat pesat dalam beberapa 
abad terakhir.

Masalah lain adalah bahwa junk food 
seringkali lebih murah daripada makanan 
sehat, makanan utuh, terutama di 
Amerika. 

Itu karena gula mengubah hormon dan 
biokimia tubuh Anda saat dikonsumsi 
berlebihan. Ini, pada gilirannya, 
berkontribusi pada penambahan berat 
badan.Gula yang ditambahkan adalah 
setengah glukosa, setengah fruktosa. 
Orang mendapatkan glukosa dari 
berbagai makanan, termasuk pati, tetapi 
sebagian besar fruktosa berasal dari 

Makanan, terutama junk food, ada di 
mana-mana sekarang. Toko-toko 
memajang makanan yang menggoda di 
tempat yang paling mungkin menarik 
perhatian Anda.

Ini diproduksi oleh sel-sel lemak dan 
tingkat darahnya meningkat dengan 
massa lemak yang lebih tinggi. Karena 
alasan ini, kadar leptin sangat tinggi 
pada orang yang mengalami obesitas.

Kondisi ini disebut resistensi leptin dan 
diyakini sebagai faktor utama 
patogenesis obesitas.

10. Misinformasi

Perusahaan makanan juga berperan. 
Beberapa mempromosikan produk, 
seperti suplemen penurun berat badan, 
yang tidak berhasil.

Orang-orang di seluruh dunia 
mendapatkan informasi yang salah 
tentang kesehatan dan nutrisi.

Strategi penurunan berat badan 
berdasarkan informasi yang salah 
dapat menghambat kemajuan Anda. 
Penting untuk memilih sumber Anda 
dengan baik.

Ada banyak alasan untuk ini, tetapi 
masalahnya sangat bergantung pada 
dari mana orang mendapatkan 
informasi mereka.Banyak situs web, 
misalnya, menyebarkan informasi yang 
tidak akurat atau bahkan tidak benar 
tentang kesehatan dan gizi. 

tambahan gula.
Asupan fruktosa yang berlebihan dapat 
menyebabkan resistensi insulin dan 
peningkatan kadar insulin. Itu juga 
tidak meningkatkan rasa kenyang 
dengan cara yang sama seperti 
glukosa.

Beberapa outlet berita juga terlalu 
menyederhanakan atau salah 
menafsirkan hasil studi ilmiah dan 
hasilnya sering kali diambil di luar 
konteks.Informasi lain mungkin saja 
sudah kadaluwarsa atau berdasarkan 
teori yang tidak pernah terbukti 
sepenuhnya. 

Untuk semua alasan ini, gula 
berkontribusi pada peningkatan 
penyimpanan energi dan, pada 
akhirnya, menyebabkan obesitas.
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Faktanya, makanan ini sering 
dibandingkan dengan obat - obatan 
yang biasa disalahgunakan seperti 
alkohol, kokain, nikotin, dan ganja. 
Makanan sampah dapat menyebabkan 
kecanduan pada individu yang rentan. 
Orang-orang ini kehilangan kendali atas 
perilaku makan mereka, serupa dengan 
orang-orang yang berjuang dengan 
kecanduan alkohol kehilangan kendali 
atas perilaku minum mereka.

mereka menargetkan pemasaran 
mereka secara khusus kepada anak-
anak.

Kecanduan adalah masalah kompleks 
yang bisa sangat sulit diatasi. 

Perusahaan-perusahaan ini juga 
membuat klaim yang menyesatkan. 
Lebih buruk lagi, 

Ketika Anda menjadi kecanduan 
sesuatu, Anda kehilangan kebebasan 
memilih dan biokimia di otak Anda mulai 
memanggil Anda.

ditolak. Dengan membuat makanan 
selezat mungkin, produsen makanan 
berusaha meningkatkan penjualan. Tapi 
mereka juga mempromosikan makan 
berlebihan.Sebagian besar makanan 
olahan saat ini sama sekali tidak 
menyerupai makanan utuh. Ini adalah 
produk yang sangat direkayasa, 
dirancang untuk membuat orang 
ketagihan.

Penyebab obesitas juga dipengaruhi 
oleh perkembangan budaya terutama 
meningkatnya tren makanan cepat saji. 
Banyak makanan cepat saji yang 
dimaniskan dengan gula dan berlemak 
tinggi merangsang pusat hadiah di otak 
Anda.

Produsen makanan sampah adalah 
pemasar yang sangat agresif. Taktik 
mereka terkadang menjadi tidak etis 
dan terkadang mereka mencoba 
memasarkan produk yang sangat tidak 
sehat sebagai makanan sehat.

4. Pemasaran Industri Makanan yang 
Agresif

3. Kecanduan Makanan

Di dunia sekarang ini, anak-anak 
menjadi obesitas, diabetes, dan 
kecanduan junk food jauh sebelum 
mereka cukup dewasa untuk membuat 
keputusan yang tepat tentang hal-hal 

Salah satu fungsinya adalah memberi 
tahu sel lemak untuk menyimpan lemak 
dan menyimpan lemak yang sudah 
mereka bawa.

Salah satu cara terbaik untuk 
menurunkan insulin Anda adalah dengan 
mengurangi karbohidrat sederhana atau 
olahan sambil meningkatkan asupan 
serat.
Hal ini biasanya mengarah pada 
pengurangan otomatis dalam asupan 
kalori dan penurunan berat badan yang 
mudah - tidak diperlukan penghitungan 
kalori atau kontrol porsi.

Penyebab obesitas berikutnya yaitu 
disebabkan oleh resistensi hormone 
insulin. Insulin adalah hormon yang 
sangat penting yang mengatur 
penyimpanan energi.

6. Efek Samping Pengobatan Tertentu

Sementara peran insulin dalam obesitas 
masih kontroversial, beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa kadar insulin yang 
tinggi memiliki peran kausal dalam 
perkembangan obesitas.

Misalnya, antidepresan telah dikaitkan 
dengan penambahan berat badan 
sedang dari waktu ke waktu.
 Contoh lain termasuk obat diabetes dan 
antipsikotik.
Obat-obatan ini tidak mengurangi 
kemauan Anda. 

Diet Barat meningkatkan resistensi 
insulin pada banyak individu yang 
kelebihan berat badan dan obesitas. Ini 
meningkatkan kadar insulin di seluruh 
tubuh, menyebabkan energi disimpan 
dalam sel lemak alih-alih tersedia untuk 
digunakan.

Banyak obat farmasi dapat menyebabkan 
penambahan berat badan sebagai efek 
samping sehingga menjadi salah satu 
penyebab obesitas.

ini.
5. Resistensi Insulin

7. Resistensi Leptin

Mereka mengubah fungsi tubuh dan otak 
Anda, mengurangi laju metabolisme atau 
meningkatkan nafsu makan.

Hormon lain yang menjadi penyebab 
obesitas yaitu resistensi leptin. Leptin 
adalah hormon lain yang berperan 
penting dalam obesitas.

Pada orang sehat, kadar leptin tinggi 
dikaitkan dengan penurunan nafsu 
makan. Saat bekerja dengan benar, otak 
Anda akan mengetahui seberapa tinggi 
simpanan lemak Anda.Masalahnya 
adalah bahwa leptin tidak bekerja 
sebagaimana mestinya pada banyak 
orang gemuk, karena untuk beberapa 
alasan ia tidak dapat menembus sawar 
darah-otak.

Beberapa orang, terutama di lingkungan 
yang lebih miskin, bahkan tidak memiliki 
pilihan untuk membeli makanan asli, 
seperti buah dan sayuran segar.Toserba 
di area ini hanya menjual soda, permen, 
dan makanan cepat saji yang sudah 
diproses dan dikemas.

Menambahkan gula mungkin merupakan 
aspek terburuk dari makanan modern. 
Hal tersebut akhirnya menjadi penyebab 
obesitas di masyarakat.

9. Gula

8. Ketersediaan Pangan
Faktor lain yang secara dramatis 
mempengaruhi lingkar pinggang orang 
adalah ketersediaan makanan, yang 
telah meningkat pesat dalam beberapa 
abad terakhir.

Masalah lain adalah bahwa junk food 
seringkali lebih murah daripada makanan 
sehat, makanan utuh, terutama di 
Amerika. 

Itu karena gula mengubah hormon dan 
biokimia tubuh Anda saat dikonsumsi 
berlebihan. Ini, pada gilirannya, 
berkontribusi pada penambahan berat 
badan.Gula yang ditambahkan adalah 
setengah glukosa, setengah fruktosa. 
Orang mendapatkan glukosa dari 
berbagai makanan, termasuk pati, tetapi 
sebagian besar fruktosa berasal dari 

Makanan, terutama junk food, ada di 
mana-mana sekarang. Toko-toko 
memajang makanan yang menggoda di 
tempat yang paling mungkin menarik 
perhatian Anda.

Ini diproduksi oleh sel-sel lemak dan 
tingkat darahnya meningkat dengan 
massa lemak yang lebih tinggi. Karena 
alasan ini, kadar leptin sangat tinggi 
pada orang yang mengalami obesitas.

Kondisi ini disebut resistensi leptin dan 
diyakini sebagai faktor utama 
patogenesis obesitas.

10. Misinformasi

Perusahaan makanan juga berperan. 
Beberapa mempromosikan produk, 
seperti suplemen penurun berat badan, 
yang tidak berhasil.

Orang-orang di seluruh dunia 
mendapatkan informasi yang salah 
tentang kesehatan dan nutrisi.

Strategi penurunan berat badan 
berdasarkan informasi yang salah 
dapat menghambat kemajuan Anda. 
Penting untuk memilih sumber Anda 
dengan baik.

Ada banyak alasan untuk ini, tetapi 
masalahnya sangat bergantung pada 
dari mana orang mendapatkan 
informasi mereka.Banyak situs web, 
misalnya, menyebarkan informasi yang 
tidak akurat atau bahkan tidak benar 
tentang kesehatan dan gizi. 

tambahan gula.
Asupan fruktosa yang berlebihan dapat 
menyebabkan resistensi insulin dan 
peningkatan kadar insulin. Itu juga 
tidak meningkatkan rasa kenyang 
dengan cara yang sama seperti 
glukosa.

Beberapa outlet berita juga terlalu 
menyederhanakan atau salah 
menafsirkan hasil studi ilmiah dan 
hasilnya sering kali diambil di luar 
konteks.Informasi lain mungkin saja 
sudah kadaluwarsa atau berdasarkan 
teori yang tidak pernah terbukti 
sepenuhnya. 

Untuk semua alasan ini, gula 
berkontribusi pada peningkatan 
penyimpanan energi dan, pada 
akhirnya, menyebabkan obesitas.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

 Pekerja untuk kerja di 
 jagung gaji $9.50 x 10 jam. 
+ 6 hari kerja ada OT

Hub :  267 - 809 - 6268

Dicari

845 - 321 - 2718

Yenny Holil 215 - 939 - 3636

Renungan Rohani

Sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad 
Riza Patria terkonfirmasi positif Covid-19 
berdasarkan hasil tes dari Dinas 
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada 
Jumat (27/11). Riza mengaku saat ini 
pihaknya tengah menjalankan isolasi 
mandiri."Alhamdulillah, meskipun hasil 
testing pada Jumat (27/11/2020) kemarin 
menunjukkan positif Covid-19, namun 
kondisi saya tetap dalam keadaan baik 
dan terkendali," kata Riza dalam 
keterangan pers, Minggu (29/11/2020).

Dia menjelaskan hasil tes swab keluar 
pada Selasa dini hari (1/12). "Saya akan 
menjalani isolasi mandiri," ucap Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
mengkonfirmasi dirinya dinyatakan 
positif virus corona atau Covid-19. Hal 
itu 
berdasarka
n tes PCR 
atau swab 
yang 
dilakukan 
pada Senin 
(30/11)."Set
elah 
berkonsulta
si dan 
sesuai 
dengan 
arahan 
dokter, saya 
akan 
menjalani 
isolasi 
mandiri dan 
mengikuti 
prosedur 
pengobatan 
yang 
ditetapkan 
tim medis," 
kata Anies 
dalam video 
dan 
keterangan 
tertulis yang 
diterima, 
Selasa (1/12).

Politikus Gerindra tersebut 
mengatakan sebelum dinyatakan 
positif telah melakukan tes swab 

selama 
dua kali 
berturut
-turut. 
Yakni 
pada 
Kamis 
(26/11/2
020) 
dengan 
hasil 
negatif, 
dan lalu 
dilanjutk
an tes 
yang 
sama 
pada 
Jumat 
(27/11/2
020) 
dengan 
hasil 
terkonfir
masi 
positif
"Jadi, 
temuan 
positif 
Covid-
19 ini 

adalah dari lingkungan pekerjaan, di 
mana ada staf saya yang tertular dari 
klaster keluarganya," ucapnya.Dia 
menyatakan staf dan anggota keluarga 
telah menjalankan tes swab Covid-19. 
Selain itu dia mengimbau agar 
masyarakat tetap menjalankan 
protokol kesehatan dalam melakukan 
kegiatan sehari-hari.
"Mohon doanya agar kita semua dalam 
kondisi sehat walafiat. Jakarta belum 
terbebas dari pandemi Covid-19. 
Jangan ragu dan takut untuk saling 
mengingatkan Protokol 3M. Tetap 
tingkatkan iman, imun, dan aman 
bahkan hingga di dalam lingkup 
keluarga kita," jelasnya.

Anies Positif Virus Corona
Matius 18:21-22 :  (21) Kemudian 
datanglah Petrus dan berkata kepada 
Yesus :  “Tuhan, sampai berapa kali 
aku harus mengampuni saudaraku 
jika ia mberbuat dosa terhadap aku? 
Sampai tujuh kali?”  (22) Lalu Yesus 
berkata kepadanya : “Bukan! Aku 
berkata kepadamu : Bukan sampai 
tujuh kali, melainkan sampai tujuh 
puluh kali tujuh kali.”
Bagaikan buah durian yang berkulit 
tajam dan yang dapat menyakitkan 
tangan bagi yang memegangnya ; 
namun isi buahnya selain harum, juga 
kalau dimakan ada kenikmatan 
tersendiri.  demikian juga halnya dengan 

Hal Mengampuni

Wira, OR

Sejahat jahatnya seorang manusia, tetapi 
jauh didalam lubuk hatinya masih terdapat 
sisi baiknya untuk dapat diubahkan 
menjadi baik.

Sekalipun kamu sudah sering disakiti 
olehnya, tetaplah memaafkannya karena 
seperti itulah yang dikehendaki Tuhan 
Allahmu kepadamu..

Oleh sebab itu, kasihanilah dan 
maafkanlah mereka yang telah dan yang 
pernah berbuat jahat kepadamu, 

Tuhan Yesus memberkati
Soli Deo Gracia,

manusia, 
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Pernyataan Barr ini disampaikan di 
tengah klaim tanpa bukti Trump yang 

Jaksa Agung William Barr membantah 
tuduhan adanya penipuan dalam 
pemilihan presiden Amerika Serikat 
yang tersebar secara luas untuk 
membatalkan kemenangan Joe Biden 
atas Donald Trump."Sampai saat ini, 
kami belum melihat ada kecurangan 
dalam skala yang bisa memengaruhi 
hasil pemilu yang berbeda," kata Barr 
dalam wawancara dengan Associated 
Press.Pernyataan Barr ini disampaikan 
untuk menegaskan hasil penyelidikan 
yang dilakukan oleh Kementerian 
Keamanan Dalam Negeri, intelijen AS, 
dan pengamat jajak pendapat 
independen. Dalam temuan tersebut, 
mereka menyimpulkan jika pemilu 2020 
dikategorikan sebagai yang paling aman 
dalam sejarah AS."Ada satu pernyataan 
yang akan menjadi penipuan sistemik 
dan itu akan menjadi klaim bahwa 
mesin pada dasarnya diprogram untuk 
membelokkan hasil pemilu," ucap Barr.
"Kementerian Keamanan Dalam Negeri 
(DHS) dan Kementerian Kehakiman 
telah memeriksanya, dan sejauh ini, 
kami belum melihat apa pun yang 
mendukungnya [ada kecurangan]."

William Barr : Tak Ada Kecurangan Di Pilpres

hingga kini masih bersikeras menyebut 
ada praktik dan sistem kecurangan dalam 
pemilu, terutama di negara bagian seperti 
Michigan, Pennsylvania, dan 
Georgia.Dalam cuitan terbarunya, Selasa 
(1/12) Trump menyoroti kesaksian yang 
ditawarkan audiens publik terkait pemilu 
di Michigan yang dimenangkan oleh 
Biden.
"Orang-orang datang untuk memberi 
kesaksian tidak seperti sebelumnya. Truk 
besar membawa ratusan surat suara 
palsu (PALSU) ke pusat pemungutan 
suara? MENGERIKAN-SELAMATKAN 
AMERIKA!," tulis Trump dalam cuitannya.
Trump dan tim pengacaranya hingga kini 
masih melakukan tuntutan hukum untuk 
hasil pemilu di beberapa negara bagian 
kunci. Hakim di beberapa negara bagian, 
termasuk Pennsylvania telah menolak 
tuntutan hukum Trump yang berupaya 
membatalkan jutaan suara.Penghitungan 
suara resmi mencatat Biden mengantongi 
6,2 juta suara, jauh lebih banyak 
dibandingkan Trump. Sementara 
perolehan suara elektoral mencatat Biden 
memperoleh 306 suara, jauh di atas 
jumlah yang dibutuhkan untuk 
memenangkan kursi kepresidenan yakni 
270 suara.

"Kilang terintegrasi dengan petrokimia. 
Dalam investasi ini, Pertamina tidak 
masalah di awal sebagai partner 
minoritas dan investor bisa bawa minyak 
mentah sendiri untuk diolah di Indonesia," 
ucapnya.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) 
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 
mengundang investor untuk masuk dalam 
salah satu proyek besar Pertamina yakni 
Blok Rokan, Riau, setelah beralih dari PT 
Chevron Pacific Indonesia pada Agustus 
2021."Ini saatnya bergabung dengan 
kami di Blok Rokan pada Agustus 2021. 
Anda bisa mengirimkan proposal ke kami 
sekarang," ujar Ahok dalam acara 2020 
International Convenient on Indonesian 
Upstream Oil and Gas, Rabu (2/12).
Ia mengatakan butuh dana besar di 
sektor hulu migas untuk meningkatkan 
produksi BBM dan mengurangi impor dari 
luar negeri. Karena itu, menurutnya 
Pertamina harus membuka kesempatan 
sebesar-besarnya bagi investor manapun 
yang ingin berinvestasi.
Ahok juga mengatakan investasi di sektor 
hulu migas di Indonesia tak akan 
merugikan mengingat besarnya pasar 
Indonesia dan berbagai kemudahan yang 
diberikan pemerintah. Salah satunya 
adalah investasi kilang, yang nantinya 
akan terintegrasi dengan industri 
petrokimia.

Ahok Undang Investor Ke Blok Rokan

Di samping itu, Ahok juga mengatakan 
Pertamina siap bermitra dengan 
investor dari dalam dan luar negeri 
untuk mengakuisisi sejumlah lapangan 
minyak dan gas di dalam dan luar 
negeri.

"Kami juga butuh dukungan pemerintah 
agar Pertamina bisa memegang 50 
persen kepemilikan di blok migas," 
ujarnya.Tak hanya di sektor migas, di 
bidang panas bumi pun Pertamina 
bersedia bermitra dengan skema BOT 
dan hanya memiliki porsi saham yang 
kecil di awal.

"Pertamina akan melakukannya dengan 
skema partnership. Pertamina tidak 
ingin melakukannya hanya sendiri, baik 
akuisisi lapangan migas di dalam 
maupun luar negeri," ujarnya.
Untuk mewujudkan keseriusannya 
tersebut, kata Ahok, ke depan 
Pertamina juga meminta pemerintah 
mendukung rencana perseroan untuk 
melepas sejumlah kepemilikan hak 
partisipasi di sejumlah lapangan migas.

"Berbicara tentang energi baru 
terbarukan seperti panas bumi, 
Pertamina oke hanya dengan memiliki 
saham 25 persen saja, kami akan 
berbagi 75 persen saham lainnya 
dengan mitra. Itu yang akan kami 
lakukan di masa mendatang," 
pungkasnya.
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Pernyataan Barr ini disampaikan di 
tengah klaim tanpa bukti Trump yang 

Jaksa Agung William Barr membantah 
tuduhan adanya penipuan dalam 
pemilihan presiden Amerika Serikat 
yang tersebar secara luas untuk 
membatalkan kemenangan Joe Biden 
atas Donald Trump."Sampai saat ini, 
kami belum melihat ada kecurangan 
dalam skala yang bisa memengaruhi 
hasil pemilu yang berbeda," kata Barr 
dalam wawancara dengan Associated 
Press.Pernyataan Barr ini disampaikan 
untuk menegaskan hasil penyelidikan 
yang dilakukan oleh Kementerian 
Keamanan Dalam Negeri, intelijen AS, 
dan pengamat jajak pendapat 
independen. Dalam temuan tersebut, 
mereka menyimpulkan jika pemilu 2020 
dikategorikan sebagai yang paling aman 
dalam sejarah AS."Ada satu pernyataan 
yang akan menjadi penipuan sistemik 
dan itu akan menjadi klaim bahwa 
mesin pada dasarnya diprogram untuk 
membelokkan hasil pemilu," ucap Barr.
"Kementerian Keamanan Dalam Negeri 
(DHS) dan Kementerian Kehakiman 
telah memeriksanya, dan sejauh ini, 
kami belum melihat apa pun yang 
mendukungnya [ada kecurangan]."

William Barr : Tak Ada Kecurangan Di Pilpres

hingga kini masih bersikeras menyebut 
ada praktik dan sistem kecurangan dalam 
pemilu, terutama di negara bagian seperti 
Michigan, Pennsylvania, dan 
Georgia.Dalam cuitan terbarunya, Selasa 
(1/12) Trump menyoroti kesaksian yang 
ditawarkan audiens publik terkait pemilu 
di Michigan yang dimenangkan oleh 
Biden.
"Orang-orang datang untuk memberi 
kesaksian tidak seperti sebelumnya. Truk 
besar membawa ratusan surat suara 
palsu (PALSU) ke pusat pemungutan 
suara? MENGERIKAN-SELAMATKAN 
AMERIKA!," tulis Trump dalam cuitannya.
Trump dan tim pengacaranya hingga kini 
masih melakukan tuntutan hukum untuk 
hasil pemilu di beberapa negara bagian 
kunci. Hakim di beberapa negara bagian, 
termasuk Pennsylvania telah menolak 
tuntutan hukum Trump yang berupaya 
membatalkan jutaan suara.Penghitungan 
suara resmi mencatat Biden mengantongi 
6,2 juta suara, jauh lebih banyak 
dibandingkan Trump. Sementara 
perolehan suara elektoral mencatat Biden 
memperoleh 306 suara, jauh di atas 
jumlah yang dibutuhkan untuk 
memenangkan kursi kepresidenan yakni 
270 suara.

"Kilang terintegrasi dengan petrokimia. 
Dalam investasi ini, Pertamina tidak 
masalah di awal sebagai partner 
minoritas dan investor bisa bawa minyak 
mentah sendiri untuk diolah di Indonesia," 
ucapnya.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) 
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 
mengundang investor untuk masuk dalam 
salah satu proyek besar Pertamina yakni 
Blok Rokan, Riau, setelah beralih dari PT 
Chevron Pacific Indonesia pada Agustus 
2021."Ini saatnya bergabung dengan 
kami di Blok Rokan pada Agustus 2021. 
Anda bisa mengirimkan proposal ke kami 
sekarang," ujar Ahok dalam acara 2020 
International Convenient on Indonesian 
Upstream Oil and Gas, Rabu (2/12).
Ia mengatakan butuh dana besar di 
sektor hulu migas untuk meningkatkan 
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luar negeri. Karena itu, menurutnya 
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petrokimia.

Ahok Undang Investor Ke Blok Rokan

Di samping itu, Ahok juga mengatakan 
Pertamina siap bermitra dengan 
investor dari dalam dan luar negeri 
untuk mengakuisisi sejumlah lapangan 
minyak dan gas di dalam dan luar 
negeri.
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"Berbicara tentang energi baru 
terbarukan seperti panas bumi, 
Pertamina oke hanya dengan memiliki 
saham 25 persen saja, kami akan 
berbagi 75 persen saham lainnya 
dengan mitra. Itu yang akan kami 
lakukan di masa mendatang," 
pungkasnya.
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Selama pesta berlangsung, Presiden 
Trump kembali membuat klaim tak 
tanpa bukti pemilu telah dicurangi dan 
membahas perkembangan vaksin virus 
corona, menyebutnya "keajaiban 
medis".Trump sebelumnya mengatakan 

 Donald Trump akhirnya mengonfirmasi 
ke publik untuk pertama kali dia akan 
kembali maju pada pemilihan presiden 
Amerika Serikat (AS) pada 2024 
mendatang, sesuatu yang dia 
diskusikan dalam beberapa pekan ini 
secara tertutup, kendati dia belum 
secara 
resmi 
mengakui 
kekalahann
ya pada 
pilpres 2020 
ini.
Video pesta 
Natal 
Gedung 
Putih pada 
Selasa 
malam 
menunjukka
n Trump 
mengungka
pkan hal itu 
saat 
berpidato di 
hadapan 
tamunya 
yang 
kebanyakan 
merupakan anggota Komite Nasional 
Partai Republik, seperti dilaporkan 
Politico dan media AS lainnya."Ini 
empat tahun yang luas biasa," kata 
Trump kepada para tamu, seperti 
dikutip dari The Independent, Rabu 
(2/12)."Kita mencoba untuk empat 
tahun lagi. Kalau tidak, sampai bertemu 
empat tahun lagi," lanjutnya.Pernyataan 
itu disambut para hadirin dengan 
bersorak. Banyak tamu dalam pesta 
tersebut tak memakai masker dan ada 
suara batuk terdengar dalam video 
tersebut.

Trump Akan Maju Pilpres 2024
tak ingin presiden terpilih Joe Biden 
mengklaim mencapai terobosan vaksinasi 
Covid-19, mengatakan: "Vaksin itu adalah 
(prestasi) saya."

Dalam sejarah AS, hanya satu orang yang 
berhasil kembali ke Gedung Putih setelah 
kalah pilpres yaitu Grover Cleveland, yang 
terpilih menjadi presiden pada 1884 dan 
kemudian pada 1892.

Sampai saat ini Trump belum secara resmi 
mengaku kalah. Namun demikian, Trump 
telah mulai proses transisi pemerintahan 

AS dan 
mengata
kan 
kepada 
wartawa
n saat 
konferen
si 
pertaman
ya sejak 
pemilu 
bahwa 
dia akan 
meningg
alkan 
Gedung 
Putih 
dengan 
damai 
jika 
electoral 
college 
menetap

kan Biden sebagai presiden bulan 
ini.Pernyataan Trump terkait 
pencapresannya di 2024 muncul menyusul 
spekulasi yang berkembang selama 
beberapa minggu dan di tengah 
banyaknya laporan yang mengatakan 
Trump secara tertutup mengatakan 
kepada pendukung dan penasihatnya dia 
akan maju lagi pada 2024.Beberapa 
media AS melaporkan Trump ingin 
meluncurkan kampanye untuk pilpres 
2024 pada hari pelantikan Joe Biden, 20 
Januari 2021. Tujuannya agar pusat 
perhatian untuk pelantikan Biden 
teralihkan.

Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah 
menjadi dua daerah penyumbang 
tertinggi kasus harian covid-19 pada 
Rabu (2/12).
Dari total tambahan 5.533 kasus hari ini, 
DKI Jakarta menyumbang 1.166 kasus, 
di saat bersamaan Jawa Tengah 
menyumbang 
944 kasus baru 
konfirmasi 
positif.Di bawah 
dua provinsi 
tersebut, 
tambahan kasus 
terbesar ketiga 
disumbang 
Jawa Barat 
sebanyak 764 
kasus. 
Sementara itu 
Jawa Timur 
sebanyak 460 
kasus, 
Kalimantan 
Timur 304 
kasus, lalu ada 
tambahan 
sebanyak 227 di 
Riau.Selanjutny
a ada 202 
tambahan kasus 
positif di Bali, 
175 tambahan kasus di Sumatera Barat, 
122 kasus di Yogyakarta, ada 121 kasus 
dari Banten, 117 kasus di Sulawesi 
Selatan, dan 104 di Sulawesi Utara.
Provinsi lainnya mencatat penambahan 
kasus di bawah 100. Penambahan kasus 
terendah dari Aceh sebanyak 10 kasus. 
Sulawesi Barat dan Maluku tidak 
mencatatkan penambahan kasus pada 
hari ini.Provinsi dengan akumulasi kasus 
Covid-19 terbanyak yaitu DKI Jakarta 
sebanyak 139.085 kasus. Kemudian 
Jawa Timur 62.773 kasus. Selanjutnya, 
Jawa Tengah mencatatkan akumulasi 
terbanyak ketiga. Akumulasi kasus positif 
di Jawa Tengah sebanyak 57.570.
Sementara itu Jawa Barat mencatat 
akumulasi kasus sebanyak 54.159. Lalu 

Covid-19 DKI Dan Jateng Tertinggi
provinsi dengan akumulasi terbanyak 
kelima adalah Sulawesi Selatan 
sebanyak 20.921 kasus.

Berdasarkan data harian Satgas 
Covid-19, pemeriksaan spesimen 
dalam sepekan masih fluktuatif. 

Tercatat pada 26 
November 
dilakukan 
pemeriksaan pada 
51.471 spesimen, 
dan tes pada 
38.162 orang. 
Selanjutnya tes 
spesimen 
menurun pada 27 
November 
sebanyak 48.823 
spesimen, 
sementara testing 
meningkat kepada 
39.435 orang.
Selanjutnya 
pemeriksaan 
spesimen kembali 
menurun pada 28 
November, 
sebanyak 46.574 
spesimen, dan 
pemeriksaan 
orang menurun 

menjadi 37.299 orang. Lalu pada 29 
November, jumlah spesimen kembali 
menurun sebanyak 42.903 kasus, dan 
jumlah orang di tes 31.021 orang.
Pada 30 November, jumlah spesimen 
diperiksa kembali menurun dari hari 
sebelumnya sebanyak 40.005 
spesimen, dan jumlah orang di tes 
terus menurun menjadi 29.839 orang.
Pada 1 Desember, jumlah spesimen 
diperiksa meningkat sebanyak 51.232 
kasus, dan jumlah orang diperiksa ikut 
meningkat sebanyak 37.692 kasus. 
Terakhir, hari ini, spesimen yang 
diperiksa kembali meningkat sebanyak 
58.245 spesimen. Sementara jumlah 
orang yang di tes sebanyak 41.861 
orang.
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Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Harris,57 tahun lulusan dan lama
tinggal di Belanda. Duda, istri 
meninggal dunia, skrg ada di 
Surabaya mencari pasangan hidup
wanita open minded dan mandiri .
Hub : +62813 441 50740

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement. New roof.
Call 267 - 973 - 5796

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
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bersambung minggu depan

Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

pendowoHiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

We are at 1326  Spurce St Philadelphia
Looking for an experience full time
cashier. 
Text to apply within : 
Bo (267) 312 - 7304

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

p/5

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
Call : 267 - 917 - 1125

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Dicari asisten dan penjaga anak.
Tempat tinggal disediakan. 
Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

Disewakan rumah di 27st dekat Snyder
Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

For rent apartement lantai 2 ($ 300)
lantai 3 ($550) studio,
14xx Tasker & Broad
Hub : 215 - 901 - 2264

p1

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

wahehouse jagung di PA gaji $9.50 
  dan di NJ gaji $ 11

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

Lowongan

Dicari Pekerja
untuk International Paper
di NJ ( belakang I.C.S)  
   Gaji $10 perhour.
Call : Kenny 267 - 243 - 0376
Light Job, Easy Job

Di Jual

Honda Odyssey

Dijual  mobil Honda Odyssey 2001 
Text only : 267 - 235- 3359

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

."Kami merasa ada keterdesakan terkait 
fakta bahwa angka kasus serius naik 
hampir 500," jelas Menteri Kesehatan 
Jepang, Norihisa Tamura pada Selasa, 
dikutip dari South China Morning Post, 
Rabu (2/12).

Di wilayah tersebut, tempat tidur rumah 
sakit untuk kasus parah hampir habis. 
Dengan kapasitas Tokyo yang 
mendekati 50 persen, Pemerintah 
Tokyo akan meminta rumah sakit untuk 
menambah 50 tempat tidur untuk 
kasus-kasus serius.

Amankan Persediaan Vaksin
Dengan keseluruhan infeksi di Jepang 

Gelombang terbaru kasus virus corona 
yang mulai pada November mirip 
dengan lonjakan kasus pada musim 
panas, yang dapat dikendalikan dengan 
adanya sedikit perubahan kebijakan. 
Tetapi kali ini pemerintah mengimbau 
agar mempersiapkan "skenario 
terburuk" karena kasus serius 
meningkat jauh melewati puncak musim 
panas

Peningkatan ini membuat pemerintah 
berupaya memastikan ada cukup 
ranjang perawatan dan petugas medis 
di rumah sakit.
Wabah terbaru di Jepang utamanya 
terjadi di empat wilayah dengan 
populasi utama kaum metropolis; kota 
Sapporo di pulau utara Hokkaido; Aichi, 
kawasan industri di mana Toyota 
berada; Osaka; dan Tokyo.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja 
dan Kesejahteraan mengatakan dana 
vaksinasi gratis akan ditanggung 
pemerintah pusat, sedangkan 
pemerintah daerah akan bertanggung 
jawab atas pemberian vaksin.
UU ini juga mengizinkan pemerintah 
untuk memberikan kompensasi kepada 
perusahaan swasta atas kerugian yang 
disebabkan masalah kesehatan akibat 
vaksinasi. 
Jepang telah mengontrak Moderna Inc 
untuk menyediakan vaksin, dan 
memiliki perjanjian dasar dengan 
AstraZeneca Plc dan Pfizer Inc.

Jepang Gratiskan Vaksin Covid 19

Suga berjanji untuk mengamankan dosis 
vaksin yang cukup untuk rakyatnya pada 
paruh pertama 2021 dan masih belum 
jelas apakah warga asing yang tinggal di 
Jepang juga akan menerima vaksinasi 
gratis.Tidak semua warga negara Jepang 
antusias dengan imunisasi. 

"Bersama-sama kita harus mengatasi 
peningkatan kasus ini.”
Sementara jumlah kematian di Jepang 
sejauh ini merupakan yang terendah di 
negara anggota G7, negara itu mengalami 
penurunan ekonomi terburuk pada kuartal 
April-Juni.

Sebuah survei Ipsos pada Oktober 
menunjukkan 69 persen responden 
Jepang bersedia divaksinasi jika vaksin 
telah tersedia, dibandingkan dengan rata-
rata global sebesar 73 persen

mencapai 2.000 kasus per hari, pihak 
berwenang di seluruh negeri telah 
menyerukan periode tiga pekan upaya 
terkonsentrasi melawan virus. Di masing-
masing dari empat area metropolitan, bar 
dan restoran diminta untuk tutup lebih 
awal."Tiga pekan ke depan adalah periode 
yang sangat penting," kata Perdana 
Menteri Yoshihide Suga kepada wartawan 
pada Jumat.

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137
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Tanah Air iklan pendowo
Internasional
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