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Money Grams $1 = Rp 14.249,- Kurs BI $1 = Rp 14.563-
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Hubungi : 267 - 235 - 3359

Menteri Sosial Tri Rismaharini selama ini 
dikenal tegas. Dan ketegasannya itu 
acap diekspresikan dengan marah-
marah alias ngamuk jika melihat hal 
yang tidak sesuai dengan prosedur. Di 
masa pandemi ini pemerintah pusat 
melahirkan banyak program untuk 
membantu masyarakat. Maksud dan 
tujuan pemerintah tentu baik salah 
satunya adalah pemberian bansos pada 
warganya yang terkena dampak PPKM 
agar ekonomi keluarga tetap berjalan, 
tapi sayangnya sekarang malah eksekusi 
di pemda yang buruk. Mengingat 
temuan-temuan yang diungkap oleh 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 

dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani 
bahwa dana bantuan macetnya di pemda 
ternyata benar. Seperti yang dikutip oleh 
CNNIndonesia. Menteri Sosial Tri 
Rismaharini memarahi Kepala Dinas 
Sosial Tuban Eko Julianto saat blusukan 
di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan 
Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu (24/7). 
Risma marah lantaran mendapati Bantuan 
Pangan Non Tunai (BPNT) atau program 
sembako hanya dicairkan dua bulan. Saat 
itu ia sedang mengecek penerima 
Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) 
sembako. Risma marah saat tahu ada 
penyaluran yang tidak sesuai saat 
mengecek keluarga penerima manfaat 

Risma Bongkar 
Dana Bansos
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(KPM) atas nama Kastini (57), warga 
setempat. Kepada Risma, Kastini 
mengaku hanya mendapat dua bulan 
pencairan yaitu Juli dan Agustus. 
Sedangkan bulan September, ia masih 
belum mendapatkan bantuan. Padahal 
seharusnya Kastini mendapatkan 
bantuan selama 3 bulan langsung. 
Risma yang didampingi Bupati Tuban 
Aditya Halindra Faridzky dan Kepala 
Dinas Sosial Tuban Eko Julianto 
langsung mempertanyakan kemana 
uang program sembako yang satu bulan 
belum dibagikan kepada warga. "Ini baru 
dua bulan yang diberikan, yang satu 
bulan ke mana, mestinya dicairkan 
sekaligus," ujar Risma seperti dilansir 
Tribunnews.com, Minggu (25/7/2021). 
Risma membeberkan, bantuan satu 
bulan uang senilai Rp 200.000 
diwujudkan dalam bentuk sembako, 
beras dan tempe. Saat ditanya masalah 
ini kepada Kadinsos P3A Tuban, Eko 
Julianto, Risma mendapat keterangan 
bahwa harga rinciannya untuk 
Kabupaten Tuban penerima bantuan 
mendapatkan Rp 165.000 untuk 15 kg 
beras, Rp 26.000 untuk telur dan Rp 

9.000 untuk tempe. Setelah mendapat 
jawaban, Risma kemudian 
mempertanyakan bantuan satu bulan 
yang tak ikut dicairkan sekalian yang 
menjadi hak warga penerima. "Ini saya 
bongkar, kalau satu bulan penerima Rp 
200.000 per bulan, jika dikalikan 80 ribu 
KPM berapa itu, berapa bunganya, ke 
mana uangnya. Saya kira lembaga hukum 
tahu ini," kata Risma kepada Eko Julianto. 
Risma lalu juga menanyakan ke mana 
perginya uang satu bulan BPNT yang 
seharusnya diberikan kepada penerima 
bansos. "Saya tanya sekarang, duitnya 
kemana yang satu bulan?" tanya Risma. 
"Masih di kartu [kartu keluarga sejahtera]. 
Itu kami antisipasi sekarang tidak dijual...," 
jawab Eko. Risma semakin geram. Ia 
menyebut tidak terima dengan praktik 
penyaluran bansos di lapangan seperti di 
Tuban. Sebab, ia mengklaim telah 
mengupayakan agar bansos dapat 
diberikan kepada warga yang 
membutuhkan. Risma juga 
mempertanyakan metode penyaluran 
bansos di Tuban melalui bank-bank milik 
negara (Himbara). Dengan kata lain, ada 
hitungan bunga juga di dalamnya. "Bupati 
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ne selesaikan dengan kepala dinas. 
Saya tidak terima loh pak. Saya susah-
susah loh pak. Supaya mereka dapat 
oke. Sekarang aku tanya, bunganya 
siapa yang terima? Dia enggak terima 
kartu loh BPNT, mereka enggak pegang 
kartu lo beda sama PKH. Enggak bisa 
gitu loh, kasihan mereka," ujar Risma. 
Dalam kesempatan itu Risma juga 
memberikan peringatan kepada 
Kadinsos dan Bupati Tuban terkait 
pemotongan anggaran. Menurutnya, 
pemotongan anggaran untuk daerah 
Tuban berpotensi dilakukan jika Menteri 
Keuangan Sri Mulyani mengetahui 
kejadian tersebut. "Kalau Bu Sri Mulyani 
tahu, habis anggaran mu dipotong 
Tuban. Enggak bisa dong diatur-atur," 
ucapnya. Artinya Tuban untuk 
kedepannya anggarannya bisa dipotong 
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 
karena kasus ini termasuk 

mempermainkan anggaran negara. 
Kabag Humas Kemensos, Yani, 
mengatakan, Risma tidak bisa 
memberikan sanksi kepada bupati dan 
Kadinsos Tuban. Sebab, hubungan 
Kemensos dan kepala daerah bersifat 
koordinatif. "Ibu selalu tegas terhadap 
semua hal yang sekiranya kurang bisa 
memenuhi aspek transparan dan 
akuntabilitas. Kalau Kemensos dengan 
kepala daerah, hubungannya koordinatif, 
tidak bisa memberikan sanksi," ucap Yani 
kepada CNNIndonesia.com saat 
dikonfirmasi, Senin (26/7). Kepala Dinas 
Sosial (Dinsos) Pemberdayaan 
Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) 
Tuban Eko Julianto menanggapi 
kemarahan Menteri Sosial (Mensos) Tri 
Rismaharini saat blusukan di Kelurahan 
Sendangharjo, Tuban, Sabtu (24/7/2021). 
Eko menyatakan, tidak ada niat untuk 
menahan jatah warga miskin untuk 
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menerima bansos sembako dari 
program tersebut. "Kami ingin menjaga 
stok kebutuhan masyarakat tepat 
sasaran,” ungkap Eko. Ia 
membenarkan program BPNT dari 
pusat itu memang telah dialokasikan 
kepada KPM untuk tiga bulan yakni 
Juli, Agustus, dan September 2021. 
Namun, setelah ada rapat dengan tim 
koordinasi BPNT kabupaten Tuban 
disepakati penyaluran sementara untuk 
dua bulan. “Kalau tiga bulan langsung 
disalurkan tidak untuk kebutuhan. 
Khawatir kita nantinya dijual,” 
ungkapnya. Antisipasi hal itu, Eko 
Julianto akhirnya menahan penyaluran 
yang masih satu bulan. Kemudian, 
uangnya juga masih ada di rekening 
pemegang kartu keluarga sejahtera 
(KKS) milik keluarga penerimaan 
manfaat dari program tersebut. “Tadi 
yang dipermasalahkan adalah uang 
satu bulan bunganya seperti apa. 
Temuan ini akan kita mintakan arahan 
mas bupati,” tambah Kepala Dinsos 
P3A Tuban. Menurutnya, jika arahan 
atau pertimbangannya bupati untuk 

segera disalurkan, maka akan segera kita 
salurkan tidak ada masalah kepada 
keluarga penerimaan manfaat.” 
ungkapnya. Selain itu, Dinsos Tuban juga 
memberikan alasan kenapa tidak 
langsung disalurkan tiga bulan sekaligus. 
Hal itu dikhawatirkan komoditas bansos 
sembako ini rusak karena jumlahnya 
terlalu banyak. Sehingga, disepakati 
untuk penyaluran dilakukan untuk dua 
bulan dulu. “Kalau sekaligus tiga bulan, 
maka komoditas telur dan tempe rawan 
rusak. Jadi kita lebih ke pendekatan 
kebutuhan,” jelasnya. Maksud dan tujuan 
dinsos tuban sebenarnya baik cuman 
yang menjadi masalah kenapa kok tidak 
diberitakan kepada masyarakat bahwa 
masih ada sisa uang untuk bulan 
september. Jadi masyarakat tahu kalau 
ada sidak seperti ini bisa menjawab. 
Kalau memang berniat baik seharusnya 
Dinsos Tuban menjelaskan kepada 
masyarakat akan hal itu. Bahwa masih 
ada satu bulan yang belum dibagikan. 
Dan masyarakat pun kalau ditanya juga 
bisa menerangkan kalau nanti bulan 
depan menyusul dan akan dibagikan 
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bulan september. Dan masalah bunga 
dinsos pun bisa menjelaskan untuk 
dibelikan keperluan lainnya. Asal ada 
perincian datanya. Bukan malah 
membela diri dengan mengatakan 
akan dibagikan setelah ditegur. Atau 
bisa juga sebelum Ibu Risma 
menanyakan ke warga bupati atau 
dinsos nya menjelaskan dulu ke Risma 
mengenai rencana kota Tuban 
sebenarnya. Bukan sudah ketahuan 
baru menjelaskan rencana tersebut. 
Menanggapi masalah tersebut 
sekarang Risma mempunyai cara agar 
bansos benar benar tepat sasaran. 
Agar dana bansos tepat sasaran 
Risma pun mengeluarkan tiga jurus 
yang dianggapnya ampuh mencegah 
celah korupsi dalam penyaluran 
bantuan sosial atau bansos. Langkah 
pertama adalah dengan melakukan 
sinkronisasi dan pencocokan data 
dengan Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) di Kementerian Dalam Negeri. 
“Maka itu, beberapa waktu lalu saya 
memutuskan untuk menidurkan lebih 
dari 21 juta data. Karena di dalamnya 
ada data ganda. Pencocokan dengan 
NIK untuk memastikan ketepatan 

sasaran penyaluran bansos,” kata Risma 
dalam keterangan tulis, Selasa 
(27/7/2021). Langkah kedua adalah 
dengan memperbaiki mekanismenya. 
Dalam penyaluran bantuan sosial yang 
eksisting, yakni Program Keluarga 
Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-
Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan 
Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan 
melalui mekanisme non tunai. Di mana 
PKH, dan BPNT/Kartu Sembako 
penyaluran bantuan melalui Himpunan 
Bank-Bank Milik Negara (Himbara) 
langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera 
(KKS) yang berada di tangan penerima 
manfaat. Untuk penyaluran BST dilakukan 
melalui PT Pos Indonesia. “Untuk bantuan 
beras yang 10 kg dari Perum Bulog, 
disalurkan melalui Perum Bulog. 
Kemensos hanya menyampaikan data 
penerima bantuan,” jelas Risma. Langkah 
ketiga adalah dengan melibatkan 
dukungan teknologi berbasis digital. 
Menurut Risma pihaknya telah 
berkoordinasi dengan Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
Fintech Indonesia, untuk menyiapkan 
aplikasi yang meningkatkan layanan 
kepada penerima manfaat sekaligus 
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menjadi alat kontrol efektif dalam 
penggunaan bantuan sosial. “Saya 
sudah dapat izin BI, OJK dan akan 
dibantu anak-anak muda dari Fintech 
Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi. 
Nanti dengan aplikasi itu, penerima 
manfaat tidak harus belanja di E-
Warong, tapi bisa ke tempat lain," kata 
dia. Selain itu juga bisa untuk memonitor 
apakah bantuan dibelanjakan sesuai 
kebutuhan atau di luar itu. Misalnya 
untuk membeli rokok atau minuman 
keras. "Kan tidak boleh untuk membeli 
rokok atau minuman keras,” jelas 
Risma. Untuk meringankan beban 
masyarakat terdampak pandemi, 
Kemensos juga menyiapkan sejumlah 
bantuan. Selain bansos yang eksisting 
seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan 
BST, juga disalurkan beras sebesar 10 
kg melalui Perum Bulog untuk 10 juta 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta 
KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH. 
Kemensos juga menyalurkan beras 5 kg 
untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-
Bali yang penyalurannya melalui dinas 
sosial. Total volume beras adalah 2.010 
ton, dengan 3.000 paket beras untuk 

122 kabupaten/kota dan 6.000 paket 
untuk enam Ibu Kota provinsi. Contoh 
temuan Kemensos terkait bantuan sosial 
di Tuban ini barangkali dapat menjadi 
warning buat daerah yang lainnya. 
Kepala Daerah dan dinas terkait harus 
mau kerja lebih keras dari biasanya. 
Sebab masyarakat sangat membutuhkan 
bantuan-bantuan yang sifatnya instan 
perlunya untuk bertahan hidup. Sambil 
menunggu sementara waktu kondisi stabil 
kembali. Sekecil apapun bantuan sosial 
dari Kemensos sangatlah berarti di 
kondisi seperti ini. Carut marut bantuan 
ketika sudah di pemda sudah seharusnya 
menjadi perhatian para gubernur. 
Seharusnya dengan era digital seperti ini 
memudahkan kontrol tapi mengapa 
kesannya masih amburadul? Ini 
sebetulnya salah para bupati, dinas 
terkait atau para staf ASN yang malas? 
Sungguh keterlaluan jika kasus korupsi 
bansos era menteri sebelumnya Julian 
Batubara dan jajarannya bukan sebagai 
pelajaran, agar tidak coba-coba bermain 
api. Eh ini malah sebaliknya mencontoh 
coba coba siapa tahu tidak ketahuan. 
Alangkah baiknya pemerintah daerah 
selalu mengupdate data melalui website 

pemda untuk mengetahui pergerakan 
bantuan sudah sejauh mana. Sehingga 
masyarakat umum ikut memantau dan 
mengawasi. Mau sampai kapan sistem 
yang semestinya dapat dibuat simple di 
era digital malah terkesan mbulet. Dari 
waktu ke waktu masyarakat disuguhi 
pemandangan amburadulnya soal 
bantuan sosial rakyat. Belum lagi protes 
bantuan sosial yang diberikan tidak tepat 
sasaran. Banyak kasus orang atau 
keluarga yang mampu mendapat 
bantuan sedang yang semestinya 
berhak dapat justru diabaikan. Dan yang 
menggelikan bantuan malah banyak 
mampir di keluarga perangkat desanya 
sendiri. Kasus-kasus seperti di atas 
sudah menjadi rahasia umum di tengah 
masyarakat. Lantas siapa yang dapat 
mencegahnya? Sedang pihak-pihak 
yang terkait langsung malah sibuk 
melihat celah untuk keuntungan diri 
sendiri. Program dari pemerintah pusat 
sudah bagus, program bansos sana sini, 
usaha dapatkan vaksin, obat dsb... Eh 
malah yang bawah masih sempat-

sempatnya main.. nanti yang 
disalahkan Jokowi lagi.. Memang 
korupsi masih mewabah. Sudah baik 
diatas, dibawah masih belum sadar. 
Tapi kita harus terus menjaga dan 
mengawal terus sampai korupsi bisa 
hilang dari atas sampai bawah. 
Pemerintah melalui kominfo 
seharusnya bisa tracking alur bantuan 
yang disalurkan oleh pemda, sudah 
sampai mana dan berapa yang 
disalurkan serta kapan eksekusinya lalu 
apa sanksi bagi pemda yang tidak 
melakukannya seperti Tuban ini. 
Malah seenaknya sendiri bikin 
peraturan. Seharusnya kominfo bisa 
bikin aplikasi tracking seperti jaman 
Ahok di dki dulu. Karena tidak mungkin 
mensos harus keliling Indonesia 
sampai ke desa desa untuk cari tahu 
sendiri urusan penyaluran bansos, 
mensos dalam masa pandemi ini masih 
banyak kerjaan lain selain urus bansos. 
Buat bu Risma tetap semangat. 
Semoga Ibu selalu sehat. Terima kasih 
Ibu Risma

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN
TEXT : 215-271-3057
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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 $5Kandungan vitamin A,C,D,E,K, kalsium, 
polifenol, asam lemak tak jenuh, dan 
berbagai kandungan di dalamnya disebut 
tepat untuk digunakan sebagai penyubur 
rambut. Caranya, cukup oleskan minyak 
zaitun pada kulit kepala secara rutin.

Selain minyak zaitun, cara menyuburkan 
rambut yang selanjutnya yakni dengan 
menggunakan minyak kemiri. Dikenal 
luas sebagai bahan penyedap masakan, 
ternyata kemiri juga dapat bermanfaat 

Cara menyuburkan rambut yang pertama 
yaitu dengan menggunakan bahan alami 
berupa minyak zaitun. Jenis minyak alami 
yang satu ini memang dikenal luas akan 
manfaatnya bagi kesehatan tubuh.

Minyak Kemiri

Anda dapat menggunakan berbagai 
bahan alami yang mudah ditemukan di 
sekitar. Cara mengaplikasikan pada 
rambut pun juga cukup mudah dan tanpa 
ribet. Nah, penasaran dengan cara 
menyuburkan rambut menggunakan 
bahan alami tersebut? Simak ulasan 
selengkapnya berikut ini seperti yang 
berhasil dirangkum dari berbagai sumber.

Bagi Anda yang memiliki masalah rambut 
tersebut, kini tak perlu khawatir. Sebab, 
ada solusi cara menyuburkan rambut 
dengan cepat dan aman. Bahkan, cara 
perawatan rambut yang satu ini tak 
membutuhkan waktu serta biaya mahal.

Minyak Zaitun

 Cara menyuburkan rambut dengan cepat 
perlu diketahui bagi mereka yang 
memiliki masalah serius tersebut. Banyak 
yang menyebut, rambut merupakan 
mahkota yang perlu dijaga kesehatan 
serta keindahannya. Tentu saja, rambut 
yang tipis dan rontok membuat 
penampilan menjadi kurang maksimal.

Menyuburkan Rambut Secara Alami

Minyak Kelapa

Caranya, ambil satu tangkai lidah 
buaya dan cuci. Setelah itu, belah lalu 
usapkan pada rambut dan kulit kepala 
secara rutin.

Cara menyuburkan rambut selanjutnya 
yakni dengan mengambil manfaat 
dariu putih telur. Putih telur umumnya 

Lidah buaya merupakan bahan alami 
yang paling dikenal khasiatnya untuk 
menjaga kesehatan kulit dan rambut. 
Berbagai kandungan di dalamnya 
seperti lemak, protein, fosfor, zat besi, 
vitamin A, B1, dan C cukup dibutuhkan 
rambut untuk senantiasa tumbuh subur 
dan tebal.

Cara menyuburkan rambut yang satu 
ini cukup dengan mengoleskannya 
pada kulit rambut dan tunggu selama 
30 menit. Setelah itu, bilas dan 
keramas hingga bersih dan kering 
kembali.

untuk menyuburkan rambut.

Lidah Buaya

Selain baik untuk menjaga kesehatan 
jantung, minyak kelapa juga diketahui 
luas dapat meningkatkan kesuburan 
rambut. Minyak kelapa murni atau 
virgin coconut oil memiliki kandungan 
asam lemak bebas rendah dan 
berbagai kandungan yang dibutuhkan 
untuk menjaga kesehatan rambut.

Kemiri memiliki kandungan flavonoid, 
polifenol, dan zat aponin yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan 
kesehatan rambut. Caranya yaitu 
dengan cukup mengoleskan kemiri 
halus pada kulit kepala dan tunggu 
hingga 30 menit lalu bilas hingga 
bersih kembali.

Putih Telur
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Konsumsi Wortel dan Apel

Namun, protein dan berbagai 
kandungan baik lainnya ternyata 
disebut ampuh untuk membuat rambut 
semakin tebal. Caranya, campurkan 
putih telur ke dalam air perasan jeruk 
nipis. Setelah itu, oleskan secara rutin 
pada kulit kepala dan bilas hingga 
bersih.
Teh Hijau

Cara menyuburkan rambut dengan teh 
hijau ini juga mudah. Pengguna dapat 
menggunakan air bekas seduhan teh 
hijau sebagai sampo. Setelah 
dioleskan, tunggu selama 20 menit dan 
bilas.

Untuk itu, ada baiknya untuk rutin 
mengonsumsi asupan makanan yang 
mengandung tinggi vitamin C. 
Kandungan tersebut antara lain dapat 
ditemui dalam wortel dan apel. 
Konsumsi asupan makanan tersebut 
secara rutin untuk mendapatkan rambut 
yang subur dan sehat.

dimanfaatkan dalam pembuatan kue 
hingga berbagai makanan lezat lainnya.

Tak hanya 
bermanfaat 
bagi 
kesehatan 
organ 
dalam 
manusia, 
teh hijau 
ternyata 
juga 
berkhasiat 
untuk 
membantu 
menyuburka
n serta 
menebalkan 
rambut. 
Kandungan di dalam teh hijau yang 
bermanfaat bagi kesehatan rambut 
antara lain berupa vitamin C, polifenol, 
antioksidan, katekin, dan mangan.

Selain dengan menggunakan berbagai 
bahan alami sebagai sampo secara 
rutin, cara menyuburkan rambut 
berikutnya yakni dengan menerapkan 
pola makan yang sehat. Rambut yang 
tebal dan sehat tentu berasal dari 
asupan makanan sehat pula.

Caranya pun ada dua yakni dengan 
mengonsumsinya secara langsung atau 

menggun
akannya 
sebagai 
sampo. 
Untuk 
mengons
umsinya, 
hal yang 
perlu 
dihindari 
adalah 
penamba
han gula 
dan 
pelengka
p lainnya 
secara 
berlebiha
n.

Selain dapat merusak konstruksi dan 
kesuburan rambut, berbagai perlakuan 
tersebut juga dapat menyebabkan kulit 
kepala bermasalah. Maka dari itu, beri 
jadwal yang tepat bagi rambut untuk 
mendapatkan waktu istirahatnya.

Beri Jeda Waktu untuk Rambut

Selain wortel dan apel, cara 
menyuburkan rambut selanjutnya yaitu 
dengan mengonsumsi asupan makanan 
kaya vitamin A dan C. Kandungan baik 
bagi rambut tersebut tak lain dapat 
diperoleh pada buah pisang dan alpukat.

Cukupi Kebutuhan Air Putih

Alpukat dan Pisang

Cara menyuburkan rambut yang tak 
kalah pentingnya yakni dengan 
mencukupi kebutuhan cairan di dalam 
tubuh. Tubuh yang senantiasa 
mendapatkan cairan dalam jumlah cukup 
akan semakin sehat dan berfungsi 
normal.Cukup konsumsi air putih 
sebanyak 8 gelas per hari dan dapatkan 
manfaatnya yang luar biasa bagi 
kesehatan rambut.

Cara menyuburkan rambut yang 
berikutnya adalah dengan 
memperhatikan kondisi rambut secara 
maksimal. Ada baiknya untuk 
memberikan waktu jeda pada rambut 
untuk bernapas tatkala Anda seringkali 
melakukan berbagai perawatan seperti 
cat, catok, dan lain sebagainya.

Dalam pengetatan atas pedoman yang 
dikeluarkan awal bulan ini, Pusat 
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 
(CDC) AS juga merekomendasikan 
semua siswa, guru, dan staf di sekolah 
untuk taman kanak-kanak hingga kelas 
12 memakai masker meskipun mereka 
telah divaksin.

Presiden AS Joe Biden mengatakan 
bahwa peningkatan vaksinasi dan 
pemakaian masker akan membantu 
Amerika Serikat menghindari penguncian 
pandemi serta penutupan tempat usaha 
dan sekolah seperti yang dialami negara 
itu pada 2020. "Kita tidak akan kembali 
ke situ," kata Biden, seperti dilansir 
Antara mengutip Reuters, Rabu (28/7).

Kasus virus corona AS telah meningkat 
karena varian Delta yang sangat 
menular. Varian yang muncul di India itu 
telah menyebar dengan cepat dan 
sekarang menyumbang lebih dari 80 
persen kasus virus corona di AS.

Penduduk Amerika yang divaksin penuh 
melawan COVID-19 harus kembali 
mengenakan masker di tempat-tempat 
umum dalam ruangan di daerah-daerah 
tempat virus corona menyebar dengan 
cepat, kata otoritas kesehatan Amerika 
Serikat, Selasa (27/7).

CDC : Tetap Pakai Masker

Namun, rekomendasi CDC yang baru 
tidak mengikat. Banyak warga 
Amerika, terutama di negara-negara 
bagian yang condong ke Partai 
Republik, mungkin memilih untuk tidak 
mengikutinya. Setidaknya delapan 

CDC mengatakan bahwa 63,4 persen 
negara-negara bagian AS memiliki 
tingkat penularan yang cukup tinggi 
untuk membenarkan penerapan aturan 
memakai masker dalam ruangan dan 
harus segera melanjutkan kebijakan 
tersebut. Manhattan, Los Angeles, dan 
San Francisco memenuhi kriteria 
penularan seperti halnya seluruh 
negara bagian Florida, tetapi Chicago 
dan Detroit tidak.

Panduan CDC sebelumnya untuk 
sekolah hanya meminta siswa yang 
tidak divaksin untuk memakai masker.

Ketua Federasi Guru Amerika Randi 
Weingarten dalam pernyataan memuji 
panduan baru CDC mengenai 
pemakaian masker. Ia menyebut 
panduan tersebut sebagai "tindakan 
pencegahan yang diperlukan sampai 
anak-anak di bawah 12 tahun dapat 
menerima vaksin COVID dan lebih 
banyak orang Amerika di atas 12 tahun 
mendapatkan vaksinasi."
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negara bagian melarang sekolah 
mewajibkan masker.
Dr Isaac Weisfuse, seorang ahli 
epidemiologi 
medis di Cornell 
University Public 
Health, 
mengatakan 
perubahan itu 
dibenarkan tetapi 
yakin bahwa 
resistensi 
mungkin terjadi 
di antara 
beberapa orang. 
"Saya pikir, kita 
akan mendapat 
pukulan balik 
karena menurut 
saya orang 
mungkin melihatnya sebagai 
kemunduran," katanya.

Dua bulan lalu, ketika CDC 
mengumumkan bahwa orang yang 

Amerika Serikat memimpin dunia 
dalam jumlah rata-rata harian infeksi 
baru, terhitung satu dari setiap 
sembilan kasus yang dilaporkan di 
seluruh dunia muncul setiap hari. Rata-
rata tujuh hari untuk kasus baru telah 
meningkat tajam dan mencapai 57.126, 
masih sekitar seperempat dari puncak 
pandemi.

Pada Senin (26/7), pemerintahan Biden 
mengonfirmasi tidak akan mencabut 
pembatasan perjalanan internasional yang 
ada, dengan alasan meningkatnya jumlah 
kasus COVID-19 dan perkiraan bahwa 
kasus itu akan terus meningkat dalam 
beberapa minggu ke depan.

sudah divaksin lengkap dapat melepas 
masker , COVID-19 sedang menurun. 
Vaksinasi telah melambat secara dramatis 

dan hanya 58 persen 
orang yang memenuhi 
syarat yang telah 
divaksin penuh.
Beberapa studi baru 
menunjukkan bahwa 
orang-orang yang 
sudah divaksin 
dengan dosis lengkap 
dan membawa virus --
seperti orang-orang 
yang belum divaksin-- 
kemungkinan bisa 
menularkan infeksi 
tersebut kepada orang 
lain, Direktur CDC Dr. 
Rochelle Walensky 

mengatakan kepada wartawan pada 
pengarahan lewat telepon.
"Kami rasa penting bagi orang-orang untuk 
memahami bahwa mereka dapat 
menularkan penyakit ini kepada orang lain," 
katanya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati 
akan menyalurkan Banpres Produktif 
Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp3,6 
triliun 
kepada 
tiga juta 
penerima 
mulai Juli-
Septemb
er 2021. 
Dari dana 
tersebut, 
masing-
masing 
pengusah
a mikro 
menerima 
bantuan 
Rp1,2 
juta per 
peserta

Sebelumnya, BPUM telah tersalurkan 
kepada 9,8 juta penerima pada Januari-
Juni 2021 dengan total anggaran 
mencapai Rp11,76 triliun.

"Ini merupakan usaha pemerintah untuk 
terus memperluas jangkauan dukungan 
bagi usaha kecil dan menengah, 
khususnya pada usaha mikro," tulis Sri 
Mulyani dalam akun instagram resmi 
yang dipantau di Jakarta, Senin.

Bendahara Negara itu menyebutkan, 

Bantuan Pengusaha Mikro Cair Bulan Depan

BPUM merupakan dukungan yang 
diberikan untuk menjaga kelompok 
masyarakat yang usahanya terdampak 

akibat 
pandemi 
COVID-19.

Ia menilai 
berbagai bentuk dukungan akan terus 
dievaluasi dan dikembangkan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat agar 
setiap rupiah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) dapat 
benar-benar dirasakan manfaatnya.

Bagi pelaku 
usaha yang 
ingin 
mendaftar 
sebagai 
penerima 
BPUM, 
prosedur 
pengajuannya 
bisa dilakukan 
melalui 
website 
www.kemenko
pukm.go.id.

"APBN akan terus hadir untuk seluruh 
lapisan masyarakat di Tanah Air. Ayo 
jangan lelah patuhi protokol kesehatan, 
terus ikhtiar usaha dan doa baik 
bersama-sama," tutup Sri Mulyani.
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Hal tersebut terungkap dalam surat 
yang diterbitkan Setjen DPR 
tertanggal 26 Juli 2021. Dalam surat 
dengan tertanggal 26 Juli 2021 yang 
diteken Sekretaris Jenderal Indra 
Iskandar, tertulis bahwa Setjen telah 
kerja sama dengan beberapa hotel 
untuk menyediakan fasilitas isolasi 
dan karantina bagi anggota legislator.

Negara lewat Sekretariat Jenderal 
(Setjen) DPR memberikan fasilitas 
hotel bintang 3 bagi anggota dewan 
legislatif hingga staf yang tengah 
menjalani isolasi mandiri setelah 
terpapar virus corona (Covid-19).

Anggota DPR Isoman di Hotel Bintang 3

Indra menerangkan, fasilitas isoman itu 
diberikan karena para anggota DPR 
memiliki mobilitas tinggi di daerah 
pemilihan mereka. Selain itu, fasilitas 

Bukan hanya anggota dewan, kata Indra 
kepada wartawan pada Selasa (27/7), 
fasilitas isoman itu juga, "Termasuk staf, 
PNS, tanpa keluarga tapi ya, yang 
ditanggung negara. Di hotel bintang 3," 
kata dia.Fasilitas itu diberikan kepada 
anggota dewan maupun staf yang harus 
menjalani isolasi mandiri atau karantina 
karena positif terpapar Covid, baik 
bergejala ringan, sedang, atau tanpa 
gejala.
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Sebelum fasilitas hotel untuk isolasi 
mandiri, DPR juga sempat menjadi 

"Beberapa minggu lalu yang positif 
tinggal di rumah kompleks Kalibata itu 
juga dikomplain oleh anggota lain 
karena berisiko menularkan bagi 
lingkungan," 
tuturnya.

"Belum, belum ada, mudah-mudahan 
kita doakan jangan ada," kata dia.

isolasi sebelumnya di wilayah Kalibata, 
Jakarta Selatan sempat mendapat 
komplain karena berpotensi 
menularkan ke penghuni kompleks 
parlemen lainnya.

Meski demikian, ia menyebut bahwa 
hingga saat ini belum ada dari anggota 
maupun staf, yang telah menggunakan 
fasilitas tersebut.

"Jadi kami 
menggeser 
dari dana-
dana itu, 
sifatnya 
kontingensi, 
nggak 
dianggarkan 
secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami 
revisi," kata dia.

Ia 
memastikan, 
pemberian 
fasilitas 
isoman dan 
karantina 
diambil dari 
anggaran 
yang tidak 
terpakai. 
Seperti 
kunjungan 
keluar negeri 
atau 
anggaran 
kegiatan 
seminar.

Dalam surat Setjen DPR yang 
ditembuskan ke Pimpinan DPR, BURT 
DPR, hingga Inspektur Utama itu, para 
anggota yang membutuhkan fasilitas 
Isoman harus melampirkan salinan 
KTP, hasil pemeriksaan swab, alamat 
domisili saat ini, dan nomor telepon 
yang bersangkutan.

sorotan karena permintaan membuat 
rumah sakit Covid-19 khusus pasien dari 
kalangan pejabat negara. Usulan ini 
dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal 
Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline 
Irene Rumaseuw.

Sejak Juni, Setjen DPR mencatat 523 
orang di lingkungan DPR dinyatakan 
positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, 
tersisa 83 orang yang masih positif, 30 
merupakan anggota legislator sisanya staf, 
PNS, petugas kebersihan, hingga pamdal.

Rosaline mengaku heran dengan sikap 
pemerintah yang tidak memikirkan 
masalah kesehatan pejabat negara.

"Saya minta 
perhatian 
kepada 
pemerintah, 
bagaimana 
caranya harus 
ada rumah 
sakit khusus 
buat pejabat 
negara. Segitu 
banyak orang 
dewan kok 
tidak 
memikirkan 
masalah 
kesehatannya," 
kata Rosaline 
beberapa 
waktu lalu.
Selain 
Rosaline, 
Ketua Fraksi 
PAN DPR RI 
Saleh Daulay 
juga meminta 
Menteri 

Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
memastikan bahwa anggota dewan bisa 
mendapatkan perawatan ICU ketika 
terpapar Covid. Hal tersebut disampaikan 
ketika Komisi IX menggelar Rapat Kerja 
bersama Menkes pada pertengahan Juli.
"Saya tidak mau lagi misalnya mendengar 
anggota DPR yang tidak dapat tempat 
ICU, seperti yang dialami anggota fraksi 
PAN, saudaraku John Siffy Mirin, tidak 
mendapat ICU," ujar Saleh saat itu. 
Pernyataan itu kemudian diklarifikasi oleh 
Saleh.
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Sebelum fasilitas hotel untuk isolasi 
mandiri, DPR juga sempat menjadi 

"Beberapa minggu lalu yang positif 
tinggal di rumah kompleks Kalibata itu 
juga dikomplain oleh anggota lain 
karena berisiko menularkan bagi 
lingkungan," 
tuturnya.

"Belum, belum ada, mudah-mudahan 
kita doakan jangan ada," kata dia.

isolasi sebelumnya di wilayah Kalibata, 
Jakarta Selatan sempat mendapat 
komplain karena berpotensi 
menularkan ke penghuni kompleks 
parlemen lainnya.

Meski demikian, ia menyebut bahwa 
hingga saat ini belum ada dari anggota 
maupun staf, yang telah menggunakan 
fasilitas tersebut.

"Jadi kami 
menggeser 
dari dana-
dana itu, 
sifatnya 
kontingensi, 
nggak 
dianggarkan 
secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami 
revisi," kata dia.

Ia 
memastikan, 
pemberian 
fasilitas 
isoman dan 
karantina 
diambil dari 
anggaran 
yang tidak 
terpakai. 
Seperti 
kunjungan 
keluar negeri 
atau 
anggaran 
kegiatan 
seminar.

Dalam surat Setjen DPR yang 
ditembuskan ke Pimpinan DPR, BURT 
DPR, hingga Inspektur Utama itu, para 
anggota yang membutuhkan fasilitas 
Isoman harus melampirkan salinan 
KTP, hasil pemeriksaan swab, alamat 
domisili saat ini, dan nomor telepon 
yang bersangkutan.

sorotan karena permintaan membuat 
rumah sakit Covid-19 khusus pasien dari 
kalangan pejabat negara. Usulan ini 
dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal 
Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline 
Irene Rumaseuw.

Sejak Juni, Setjen DPR mencatat 523 
orang di lingkungan DPR dinyatakan 
positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, 
tersisa 83 orang yang masih positif, 30 
merupakan anggota legislator sisanya staf, 
PNS, petugas kebersihan, hingga pamdal.

Rosaline mengaku heran dengan sikap 
pemerintah yang tidak memikirkan 
masalah kesehatan pejabat negara.

"Saya minta 
perhatian 
kepada 
pemerintah, 
bagaimana 
caranya harus 
ada rumah 
sakit khusus 
buat pejabat 
negara. Segitu 
banyak orang 
dewan kok 
tidak 
memikirkan 
masalah 
kesehatannya," 
kata Rosaline 
beberapa 
waktu lalu.
Selain 
Rosaline, 
Ketua Fraksi 
PAN DPR RI 
Saleh Daulay 
juga meminta 
Menteri 

Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
memastikan bahwa anggota dewan bisa 
mendapatkan perawatan ICU ketika 
terpapar Covid. Hal tersebut disampaikan 
ketika Komisi IX menggelar Rapat Kerja 
bersama Menkes pada pertengahan Juli.
"Saya tidak mau lagi misalnya mendengar 
anggota DPR yang tidak dapat tempat 
ICU, seperti yang dialami anggota fraksi 
PAN, saudaraku John Siffy Mirin, tidak 
mendapat ICU," ujar Saleh saat itu. 
Pernyataan itu kemudian diklarifikasi oleh 
Saleh.
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Politikus Partai Solidaritas Indonesia 
(PSI) Faldo Maldini ditunjuk menjadi 
sebagai Staf 
Khusus 
Bidang 
Komunikasi 
dan Media 
Menteri 
Sekretaris 
Negara 
(Mensesneg) 
Pratikno. 
Faldo yang 
merupakan 
mantan 
politikus PAN 
ini disorot 
karena 
penah jadi 
lawan politik 
sebagai Juru 
Bicara 
Prabowo-
Sandi di 
Pilpres 2019.
Politikus PKB 
yang juga 
mantan wakil 
ketua timses 
Jokowi-
Ma'ruf di 
Pilpres 2019, Abdul Kadir Karding 
mengatakan, Faldo dulu rajin mengkritik 
Presiden Joko Widodo secara pribadi, 
bukan kebijakan."Dulu mungkin dia 
mengkritik Jokowi karena dia ada di PAN 
yang berbeda dengan koalisi 01. Tapi 
apapun itu kalau menurut saya sih, 
sebagai aktivis ini, kalau misal saya 
agak berat ya, karena dulu yang dikritik 
itu orangnya, bukan kebijakan saja tapi 
kepada orangnya," ujar Karding, Selasa 
(27/7).Karding bilang, jika dia ada di 
posisi Faldo saat ini akan berat karena 
harus mengabdi kepada orang yang 
dulu dikritik habis-habisan.
"Jadi kalau saya pribadi melakukan hal 
seperti itu mungkin berat ya karena 
mengabdi pada orang yang saya hajar 
dan itu seluruh Indonesia tahu. Saya 

PKB Sindir Faldo Maldini

"Itu kalau 
saya, kalau 
Faldo saya 
enggak 
tahu ya," 
imbuh 
Karding.
Karding 
menduga, 
pengangka
tan Faldo 
karena 
koneksinya 
sebagai 
politikus 
PSI saat 
ini. Faldo 
diketahui 
menjabat 
sebagai 
Ketua 
DPW PSI 
Sumatera 
Barat. 
Sejak akhir 
2019 lalu, 
ia 
mengundur
kan diri 

dari PAN."Mungkin itu dia masuk ke sana 
rekomendasi PSI," katanya.Diberitakan, 
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 
Faldo Maldini ditunjuk sebagai Staf Khusus 
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) 
Pratikno. Faldo mengaku, penunjukan ini 
adalah sebuah panggilan negara."Ini 
panggilan merah putih. Kami siap sparing 
dan datang kalau diminta oleh negara," 
ujar Faldo kepada wartawan, Selasa 
(27/7).Faldo ditunjuk sebagai Stafsus 
Bidang Komunikasi dan Media. Ia diangkat 
terhitung sejak 14 Juli 2021."Penugasan 
kami per 14 Juli 2021 sebagai Staf Khusus 
Mensesneg bidang komunikasi dan media. 
Kalau teman-teman media ingin diskusi, 
silakan jangan ragu-ragu kontak kami. 
Saya sudah beli tiga power bank baru. 
Mudah-mudahan cukup," ujar Faldo.

punya rasa enggak mungkin sampai, agak 
sulit bagi saya," katanya.

"Saya akan lakukan pembelaan, Yang 
Mulia," ujar Juliari usai mendengarkan 
tuntutan jaksa penuntut umum, Rabu 
(28/7).Senada, tim penasihat hukum 
Juliari juga akan mengajukan nota 
pembelaan. Pengacara Juliari, Maqdir 
Ismail, mengatakan tuntutan jaksa 
penuntut umum KPK lebih banyak 
mengakomodasi keterangan terdakwa 
Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.
Padahal, menurut dia, banyak keterangan 
sejumlah saksi lain yang menerangkan 
bahwa penerimaan uang oleh Matheus 
selaku anak buah Juliari tak pernah 
mencapai Rp32 miliar.
"Kami akan siapkan bahan pembelaan 
dalam persidangan ini. Terutama 
berkaitan dengan salah satu contoh di 
hadapan persidangan yang tidak pernah 
kita dengar adanya uang yang diterima 
dari PT Bumi Pangan Digdaya. Hal-hal 
seperti inilah yang kami akan coba dalam 
pembelaan," kata Maqdir dalam 
persidangan.

Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter 
Batubara, akan mengajukan pembelaan 
setelah dituntut 11 tahun penjara terkait 
kasus dugaan korupsi bantuan sosial 
(bansos) Covid-19. Persidangan dengan 
pembacaan nota pembelaan atau pleidoi 
tersebut akan digelar pada Senin, 9 
Agustus 2021.

Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara

Sebelumnya, jaksa menuntut majelis 
hakim Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat agar 
menghukum Juliari dengan pidana 11 
tahun penjara dan denda Rp500 juta 
subsider enam bulan kurungan.
Tak hanya itu, Juliari juga dituntut 
membayar uang pengganti sebesar 
Rp14.597.450.000,00 subsider dua 
tahun penjara, serta pencabutan hak 
dipilih dalam jabatan publik selama 
empat tahun.Mantan Menteri Sosial itu 
dinilai jaksa telah terbukti menerima 
uang sebesar Rp32,4 miliar dari para 
rekanan penyedia bansos Covid-19 di 
Kementerian Sosial.
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Bicara 
Prabowo-
Sandi di 
Pilpres 2019.
Politikus PKB 
yang juga 
mantan wakil 
ketua timses 
Jokowi-
Ma'ruf di 
Pilpres 2019, Abdul Kadir Karding 
mengatakan, Faldo dulu rajin mengkritik 
Presiden Joko Widodo secara pribadi, 
bukan kebijakan."Dulu mungkin dia 
mengkritik Jokowi karena dia ada di PAN 
yang berbeda dengan koalisi 01. Tapi 
apapun itu kalau menurut saya sih, 
sebagai aktivis ini, kalau misal saya 
agak berat ya, karena dulu yang dikritik 
itu orangnya, bukan kebijakan saja tapi 
kepada orangnya," ujar Karding, Selasa 
(27/7).Karding bilang, jika dia ada di 
posisi Faldo saat ini akan berat karena 
harus mengabdi kepada orang yang 
dulu dikritik habis-habisan.
"Jadi kalau saya pribadi melakukan hal 
seperti itu mungkin berat ya karena 
mengabdi pada orang yang saya hajar 
dan itu seluruh Indonesia tahu. Saya 

PKB Sindir Faldo Maldini

"Itu kalau 
saya, kalau 
Faldo saya 
enggak 
tahu ya," 
imbuh 
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dari PAN."Mungkin itu dia masuk ke sana 
rekomendasi PSI," katanya.Diberitakan, 
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 
Faldo Maldini ditunjuk sebagai Staf Khusus 
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) 
Pratikno. Faldo mengaku, penunjukan ini 
adalah sebuah panggilan negara."Ini 
panggilan merah putih. Kami siap sparing 
dan datang kalau diminta oleh negara," 
ujar Faldo kepada wartawan, Selasa 
(27/7).Faldo ditunjuk sebagai Stafsus 
Bidang Komunikasi dan Media. Ia diangkat 
terhitung sejak 14 Juli 2021."Penugasan 
kami per 14 Juli 2021 sebagai Staf Khusus 
Mensesneg bidang komunikasi dan media. 
Kalau teman-teman media ingin diskusi, 
silakan jangan ragu-ragu kontak kami. 
Saya sudah beli tiga power bank baru. 
Mudah-mudahan cukup," ujar Faldo.

punya rasa enggak mungkin sampai, agak 
sulit bagi saya," katanya.

"Saya akan lakukan pembelaan, Yang 
Mulia," ujar Juliari usai mendengarkan 
tuntutan jaksa penuntut umum, Rabu 
(28/7).Senada, tim penasihat hukum 
Juliari juga akan mengajukan nota 
pembelaan. Pengacara Juliari, Maqdir 
Ismail, mengatakan tuntutan jaksa 
penuntut umum KPK lebih banyak 
mengakomodasi keterangan terdakwa 
Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.
Padahal, menurut dia, banyak keterangan 
sejumlah saksi lain yang menerangkan 
bahwa penerimaan uang oleh Matheus 
selaku anak buah Juliari tak pernah 
mencapai Rp32 miliar.
"Kami akan siapkan bahan pembelaan 
dalam persidangan ini. Terutama 
berkaitan dengan salah satu contoh di 
hadapan persidangan yang tidak pernah 
kita dengar adanya uang yang diterima 
dari PT Bumi Pangan Digdaya. Hal-hal 
seperti inilah yang kami akan coba dalam 
pembelaan," kata Maqdir dalam 
persidangan.

Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter 
Batubara, akan mengajukan pembelaan 
setelah dituntut 11 tahun penjara terkait 
kasus dugaan korupsi bantuan sosial 
(bansos) Covid-19. Persidangan dengan 
pembacaan nota pembelaan atau pleidoi 
tersebut akan digelar pada Senin, 9 
Agustus 2021.

Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara

Sebelumnya, jaksa menuntut majelis 
hakim Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat agar 
menghukum Juliari dengan pidana 11 
tahun penjara dan denda Rp500 juta 
subsider enam bulan kurungan.
Tak hanya itu, Juliari juga dituntut 
membayar uang pengganti sebesar 
Rp14.597.450.000,00 subsider dua 
tahun penjara, serta pencabutan hak 
dipilih dalam jabatan publik selama 
empat tahun.Mantan Menteri Sosial itu 
dinilai jaksa telah terbukti menerima 
uang sebesar Rp32,4 miliar dari para 
rekanan penyedia bansos Covid-19 di 
Kementerian Sosial.
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Kunjungan yang dilakukan Presiden 
China Xi Jinping ke Tibet pada pekan lalu 
disebut sebagai ancaman bagi India. 
Pernyataan tersebut disampaikan oleh 
anggota Kongres Amerika Serikat (AS) 
dari Partai Republik Devin Nunes 
mengatakan. Pekan lalu, tepatnya pada 
Rabu (21/7/2021), Xi memulai kunjungan 
tiga harinya 
tanpa 
pemberitahuan 
sebelumnya ke 
Nyingchi di 
Tibet, dekat 
perbatasan 
dengan 
Arunachal 
Pradesh. 
Dalam 
kunjungannya 
tersebut, Xi 
bertemu 
dengan para 
pejabat tinggi 
Komando 
Militer Tibet 
sekaligus 
meninjau proyek-proyek pembangunan di 
wilayah tersebut. Selama kunjungannya 
ke Nyingchi, Xi juga mengunjungi 
Jembatan Sungai Nyang untuk 
memeriksa kelestarian ekologi di lembah 
sungai Brahmaputra. Tahun ini, China 
menyetujui rencana untuk membangun 
bendungan besar di atas sungai 
Brahmaputra sebagai salah satu proyek 
rencana lima tahunannya. The Week 
melaporkan, rencana pembangunan 
bendungan tersebut menimbulkan 
kekhawatiran bagi India dan 
Bangladesh.Dalam sebuah sesi 
wawancara dengan Fox News, Nunes 
mengatakan bahwa kunjungan tersebut 
merupakan pertama kalinya dalam 30 
tahun terakhir seorang pemimpin China 
mengunjungi Tibet. “Dan juga 
mengancam India. Mengancam India 
bahwa dia akan membangun proyek air 
besar, mungkin memutus aliran air ke 
India,” kata Nunes sebagaimana dilansir 

Xi Jinping Kunjungi Tibet
The Week, Selasa (27/7/2021). 
Sembari mengumumkan bahwa India 
terancam setelah kehadiran Xi di Tibet, 
Nunes turut menyinggung 
kepemimpinan Presiden AS Joe Biden. 
“Kenyataannya adalah bahwa orang 
China sedang berbaris, dan 
pemerintahan Biden membiarkan 

mereka 
melakukan 
apa pun yang 
mereka 
inginkan," 
tutur Nunes. 
Nunes 
merupakan 
anggota 
senior Partai 
Republik di 
DPR AS. 
Selain itu, dia 
sempat 
menjabat 
sebagai ketua 
Komite 
Intelijen DPR 
AS sejak 

2015 hingga 2019. Kunjungan Xi ke 
Tibet terjadi di tengah ketegangan 
militer antara India dengan China 
mengenai perbatasan di Ladakh timur. 
“Negeri Anak Benua” dan “Negeri 
Panda” terjerembab ke dalam 
kebuntuan militer di beberapa titik 
sengketa di Ladakh timur sejak awal 
Mei 2020. China mengeklaim Arunachal 
Pradesh sebagai bagian dari Tibet 
Selatan. Namun klaim tersebut dengan 
tegas ditolak oleh India. Sengketa 
perbatasan India-China mencakup 
Garis Kontrol Aktual (LAC) sepanjang 
3.488 kilometer. Sejak menjadi 
Presiden China pada 2013, Xi telah 
menerapkan kebijakan tegas untuk 
meningkatkan kontrol keamanan di 
Tibet. Beijing telah menindak para 
biksu Buddha dan pengikut Dalai Lama, 
yang meski diasingkan tetap menjadi 
pemimpin spiritual yang dikagumi 
secara luas di sana.
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bendungan tersebut menimbulkan 
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wawancara dengan Fox News, Nunes 
mengatakan bahwa kunjungan tersebut 
merupakan pertama kalinya dalam 30 
tahun terakhir seorang pemimpin China 
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mengancam India. Mengancam India 
bahwa dia akan membangun proyek air 
besar, mungkin memutus aliran air ke 
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Jeti Sokay : 215 - 403 - 5966

Tanah Air

Renungan Rohani

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Annisa Pohan dikritik salah kutip ayat 
Al Quran. Tepatnya salah kutip nomor 
ayat Al Quran. Hal ini membuat netizen 
serang Annisa Pohan.

“Hai orang-orang yang beriman, jika 
datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

Hal ini diketahui dalam cuitannya, yang 
mengutip dua ayat Al Quran yakni Al 
Hujurat ayat 6 dan sebuah ayat di 
surah Al Baqarah.

Annisa Pohan Dikritik Nitizen 

Cuitan Annisa Pohan salah kutip ayat. 
[Twitter/AnnisaPohan]
Ayat tersebut berisi tentang peringatan 
terhadap orang orang beriman untuk 
memastikan kebenaran sebuah kabar 
sebelum mempercayai dan 
menyebarkannya.

menimpakan suatu musibah kepada suatu 
kaum tanpa mengetahui keadaannya 
yang menyebabkan kamu menyesal atas 
perbuatanmu itu.” (QS. Al Hujurat: 6),” 
tulis Annisa Pohan.
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Demokrat 
dibuat berang 
dengan 
pegiat media 
sosial, Denny 

iklan JK

s5/14

 p5/17

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)

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

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Central Agency
*F&S ( Vegetable in Vineland, NJ. Work 12 hours a day
 6 days a week. Pay over time.
*Loading in Swedesboro $16 ( 35 menit from Phila )
 need strong guy
*Electro Company $13 - $14 di NJ
Lopez Claudia : 908 - 510 - 6840

Johny : 432 - 305 - 5585
267 - 243 - 4559

Tanah Air

Tanah Air

Padahal jumlah ayat Albaqarah hanya 
286 ayat.Annisa Pohan menulis ayat 
Albaqarah ayat 291 [Twiiter]

Namun, Annisa menuliskan bahwa 
firman tersebut adalah ayat ke-291 
Surah Al Baqarah.

Namun pada ayat kedua yang 
membuat netizen mengkritik.
Annisa Pohan mengutip surat Al 
Baqarah dengan menulis kalimat "Jika 
fitnah lebih besar dari pembunuhan".

Netizen pun ramai mengkritik dengan 
menulis agar Annisa Pohan mengaji di 
pondok dan majelis taklim, bukan di 
media sosial apalagi tak mengetahui 

“Ngutip surah Al Baqoroh, jumlah ayatnya 
di mark up…,” tulis akun 
@mmbah_kakung.

Sampai dengan Senin (26/7/2021), cuitan 
tersebut sudah dihapus, dan beberapa 
netizen mengaku dihapus pertemanan 
oleh Annisa Pohan.

jumlah surat Al Baqarah.

“Pelajaran yg didapat : Jangan perna 
besarin anakmu dari hasil korupsi, ini 
contohnya. Ketauan belangnya mendadak 
jadi relijius banget." tulis netizen lainnya.

“Ngaji tuh di masjid, di pondok, di majlis 
ta’lim. BUKAN DI SOSMED 
@AnnisaPohan,” tulis akun @Ari3Pras.
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bersambung minggu depan

Disewakan 1 kamar  di 1753s 
Mole street.
sms : 267 - 266 - 0175.           

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

pendowo dek HP

Hiring 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  

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

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  kamar besar dan sedang
di daerah stategis. Antara 19 street
dan McKean 20xx South.
Hubungi : Mr. Ming 267 - 506 - 1410

Hiring  ! Laundromart full time
or part time.
Good pay. 
Call : 215- 554 - 1643
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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

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

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

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

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

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartment (di 44 & Chesnut ).
Harus bisa pergi ke Apartment 
sendiri.
SMS 267 - 405 - 3137

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin.
Gaji $100/hari. Tinggal dalam.
Call : 267 - 255 - 8191

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Hiring Laundromat di
Northeast Philadelphia
Call : 267 - 886 - 6806

Hiring  for Bubble  Tea Store 
6th  & Washington Ave.
Call : 267 - 886 - 6806

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

iklan jimmy

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Disewakan rumah di
(25xx Rosewood $1400) dan
kamar di Morris, $335/1 orang. 
$390/ 2 orang. Ada WIFI, 
dekat Septa
Hub : 215 - 398- 8181 (SMS) 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Dicari pekerja 
di F&S

$13 ada overtime
Dan di Warehouse

$14 ada OT
Hub : Hengky ( Johny)

432 - 305 - 5585

Dicari pekerja untuk 

Gaji $13

 Hub : Claudia   
 908 - 510 - 6840

di APEC 2nd shift

Laundromat Hiring, good pay with 
room.
 Call Sam 267 - 324 - 2761
Hub : 347 - 761 - 2015

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

Seperti gim pertama, Kean Yew pantang 
menyerah. Poin Jonatan pun disalip dan 
pebulutangkis peringkat tujuh dunia itu 
tertinggal 8-11 pada interval gim kedua.
Jonatan terkunci di angka 8, sementara 
Kean Yew terus menjauh. Setelah 
mampu memecah kebuntuan dan 
menambah angka, Jonatan belum juga 

Jonatan lantas 
berbalik 
memimpin, tetapi 
tak bisa begitu 
saja mendominasi 
karena Kean Yew 
bisa memberi 
perlawanan yang 
ulet.Tak hanya 
memperoleh poin, 
Kean Yew juga 
sempat menyamakan kedudukan berkat 
permainan yang cukup rapi dalam 
bertahan dan menyerang. Jonatan 
kemudian sempat memimpin 10-7 
sebelum memastikan interval di angka 
11-8.Jonatan kemudian mampu 
membukukan keunggulan 15-10. 
Sementara Kean Yew terus berupaya 
mengejar ketertinggalan dan 
menyamakan kedudukan menjadi 18-
18.Jonatan sempat tertinggal 18-19 dan 
19-20. Di poin kritis, Jonatan berhasil 
membalikkan keadaan dan menang 22-
20.Laga ketat kembali mengawali gim 
kedua. Jonatan yang sempat tertinggal 
kemudian berbalik memimpin 6-2.

Jonatan Christie menang 22-20, 13-21, 
dan 21-18 atas Loh Kean Yew asal 
Singapura dalam laga terakhir fase grup 
Olimpiade Tokyo 2020 di Musashino 
Forest Sport 
Plaza, Rabu 
(28/7) petang 
WIB.Smes 
melebar Jonatan 
yang berbuah 
angka bagi Kean 
Yew menandai 
poin pertama di 
pertandingan kali 
ini.

Jonatan Christie Masuk 16 Besar Olimpiade
bisa tampil konsisten dan tertinggal makin 
jauh.Pemain jebolan PB Djarum ini tak 
mampu membendung angka demi angka 
yang diperoleh Kean Yew dan harus 
mengakui keunggulan Kean Yew 13-21.

Pada awal gim ketiga 
Jonatan tertinggal 1-4. 
Dalam kondisi 
tertinggal dari tunggal 
putra peringkat 42 
dunia, Jonatan tetap 
mencoba bermain 
sabar dan menerapkan 
permainan reli.

Setelah bertukar 
tempat, Jonatan masih 
mampu 
mempertahankan 
keunggulan. Kean Yew 
lantas mencoba 

kembali bermain cepat yang berbuah poin 
untuk mendekati Jonatan.Jonatan 
merespons keadaan dan kembali 
menjauh dengan membukukan 
keunggulan 14-12 dan menjauh ke angka 
17-13.Kean Yew kembali merapatkan 
jarak dan hanya berjarak satu poin dari 
Jonatan sebelum juara Asian Games 
2018 itu meraih tiga poin beruntun dan 
membukukan poin 20-16. Jonatan gagal 
memaksimalkan match point pertama dan 
kedua. Sebuah serangan yang diakhiri 
smes menghujam ke daerah pertahanan 
lawan memastikan Jonatan menang 21-
18 dan melangkah ke babak 16 besar.
Pada babak 16 besar, akan menghadapi 
Shi Yuqi yang menjadi juara Grup H. Yuqi 
menempati unggulan ke-11 dalam 
Olimpiade Tokyo 2020.

Jonatan kemudian 
berbalik unggul 6-5. 
Keunggulan terus 
bertambah hingga jeda 
tengah gim pada skor 
11-7.

Wakil lain dari Indonesia, Anthony 
Sinisuka Ginting, sudah memastikan 
tempat di babak 16 besar usai 
mengalahkan Sergey Sirant 21-12 dan 
21-10 dalam laga terakhir fase grup.
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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

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

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

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartment (di 44 & Chesnut ).
Harus bisa pergi ke Apartment 
sendiri.
SMS 267 - 405 - 3137

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin.
Gaji $100/hari. Tinggal dalam.
Call : 267 - 255 - 8191

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Hiring Laundromat di
Northeast Philadelphia
Call : 267 - 886 - 6806

Hiring  for Bubble  Tea Store 
6th  & Washington Ave.
Call : 267 - 886 - 6806

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

iklan jimmy

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Disewakan rumah di
(25xx Rosewood $1400) dan
kamar di Morris, $335/1 orang. 
$390/ 2 orang. Ada WIFI, 
dekat Septa
Hub : 215 - 398- 8181 (SMS) 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Dicari pekerja 
di F&S

$13 ada overtime
Dan di Warehouse

$14 ada OT
Hub : Hengky ( Johny)

432 - 305 - 5585

Dicari pekerja untuk 

Gaji $13

 Hub : Claudia   
 908 - 510 - 6840

di APEC 2nd shift

Laundromat Hiring, good pay with 
room.
 Call Sam 267 - 324 - 2761
Hub : 347 - 761 - 2015

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

Seperti gim pertama, Kean Yew pantang 
menyerah. Poin Jonatan pun disalip dan 
pebulutangkis peringkat tujuh dunia itu 
tertinggal 8-11 pada interval gim kedua.
Jonatan terkunci di angka 8, sementara 
Kean Yew terus menjauh. Setelah 
mampu memecah kebuntuan dan 
menambah angka, Jonatan belum juga 

Jonatan lantas 
berbalik 
memimpin, tetapi 
tak bisa begitu 
saja mendominasi 
karena Kean Yew 
bisa memberi 
perlawanan yang 
ulet.Tak hanya 
memperoleh poin, 
Kean Yew juga 
sempat menyamakan kedudukan berkat 
permainan yang cukup rapi dalam 
bertahan dan menyerang. Jonatan 
kemudian sempat memimpin 10-7 
sebelum memastikan interval di angka 
11-8.Jonatan kemudian mampu 
membukukan keunggulan 15-10. 
Sementara Kean Yew terus berupaya 
mengejar ketertinggalan dan 
menyamakan kedudukan menjadi 18-
18.Jonatan sempat tertinggal 18-19 dan 
19-20. Di poin kritis, Jonatan berhasil 
membalikkan keadaan dan menang 22-
20.Laga ketat kembali mengawali gim 
kedua. Jonatan yang sempat tertinggal 
kemudian berbalik memimpin 6-2.

Jonatan Christie menang 22-20, 13-21, 
dan 21-18 atas Loh Kean Yew asal 
Singapura dalam laga terakhir fase grup 
Olimpiade Tokyo 2020 di Musashino 
Forest Sport 
Plaza, Rabu 
(28/7) petang 
WIB.Smes 
melebar Jonatan 
yang berbuah 
angka bagi Kean 
Yew menandai 
poin pertama di 
pertandingan kali 
ini.

Jonatan Christie Masuk 16 Besar Olimpiade
bisa tampil konsisten dan tertinggal makin 
jauh.Pemain jebolan PB Djarum ini tak 
mampu membendung angka demi angka 
yang diperoleh Kean Yew dan harus 
mengakui keunggulan Kean Yew 13-21.

Pada awal gim ketiga 
Jonatan tertinggal 1-4. 
Dalam kondisi 
tertinggal dari tunggal 
putra peringkat 42 
dunia, Jonatan tetap 
mencoba bermain 
sabar dan menerapkan 
permainan reli.

Setelah bertukar 
tempat, Jonatan masih 
mampu 
mempertahankan 
keunggulan. Kean Yew 
lantas mencoba 

kembali bermain cepat yang berbuah poin 
untuk mendekati Jonatan.Jonatan 
merespons keadaan dan kembali 
menjauh dengan membukukan 
keunggulan 14-12 dan menjauh ke angka 
17-13.Kean Yew kembali merapatkan 
jarak dan hanya berjarak satu poin dari 
Jonatan sebelum juara Asian Games 
2018 itu meraih tiga poin beruntun dan 
membukukan poin 20-16. Jonatan gagal 
memaksimalkan match point pertama dan 
kedua. Sebuah serangan yang diakhiri 
smes menghujam ke daerah pertahanan 
lawan memastikan Jonatan menang 21-
18 dan melangkah ke babak 16 besar.
Pada babak 16 besar, akan menghadapi 
Shi Yuqi yang menjadi juara Grup H. Yuqi 
menempati unggulan ke-11 dalam 
Olimpiade Tokyo 2020.

Jonatan kemudian 
berbalik unggul 6-5. 
Keunggulan terus 
bertambah hingga jeda 
tengah gim pada skor 
11-7.

Wakil lain dari Indonesia, Anthony 
Sinisuka Ginting, sudah memastikan 
tempat di babak 16 besar usai 
mengalahkan Sergey Sirant 21-12 dan 
21-10 dalam laga terakhir fase grup.


