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Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri 
Sidang tahunan MPR bersama DPR 
dan DPD RI di Kompleks Parlemen 
Jakarta, Senin (16/8/2021) pagi. 
Dipantau dari YouTube DPR RI, 
Presiden tiba di Kompleks Parlemen 
Senayan sekitar pukul 08.05 WIB. 
Jokowi tampak berjalan keluar dari 
mobil dengan mengenakan pakaian 
adat urang Kanekes, yang dikenal juga 
sebagai suku Baduy.  Ia memakai 
setelan atasan dan celana hitam 
dengan lencana merah putih di dada 
sebelah kiri. Presiden juga mengenakan 
udeng kepala berwarna biru, sandal 
berwarna hitam ala orang Kanekes atau 

Baduy, lengkap dengan tas rajut berwarna 
coklat. Presiden juga terlihat mengenakan 
masker berwarna hitam. Jokowi berjalan 
memasuki gedung Parlemen dengan 
disambut Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan 
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua 
DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD 
RI La Nyalla Mattalitti. Sementara itu Wakil 
Presiden Ma'ruf Amin tampak 
mengenakan pakaian adat Suku Mandar 
asal Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini 
Kepala Negara menyampaikan pidato 
sebanyak dua kali. Pertama, Jokowi akan 
menyampaikan Pidato Presiden RI dalam 
rangka Sidang Tahunan MPR RI dan 
Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 
2021, pukul 08.30 WIB. Kemudian, Jokowi 
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juga akan menyampaikan Pidato 
Presiden RI dalam rangka 
Penyampaian RUU APBN Tahun 
Anggaran 2022 disertai Nota 
Keuangan dan Dokumen 
Pendukungnya pada pukul 10.30 WIB. 
Selain Jokowi, Bamsoet selaku ketua 
MPR juga akan menyampaikan pidato 
pengantar Sidang Tahunan MPR 
Tahun 2021 sedangkan Ketua DPD La 
Nyalla Mattalitti akan menyampaikan 
pidato pengantar Sidang Bersama 
DPR dan DPD. Adapun pada sidang-
sidang sebelumnya, presiden biasanya 
berpidato sebanyak tiga kali, yakni 
pidato tentang kinerja lembaga pada 
sidang tahunan MPR, pidato 
kenegaraan dalam rangka Hari Ulang 
Tahun RI pada sidang bersama DPR-

DPD, serta pidato dalam rangka 
penyampaian RAPBN pada sidang 
pembukaan masa sidang DPR. 
Dikarenakan masih dalam suasana 
Pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR 
Tahun 2021 dihadiri secara fisik 60 orang 
undangan, sementara yang lain akan 
mengikuti sidang secara virtual maupun 
streaming. "Acara akan dihadiri hanya 60 
orang dengan protokol kesehatan yang 
sangat ketat PCR (polymerase chain 
reaction) dan selebihnya 900 sekian itu 
melalui virtual dan streaming," kata 
Bambang, Selasa (10/8/2021). Hal ini 
berbeda dengan pelaksanaan sidang tahun 
lalu yang juga digelar di tengah pandemi 
Covid-19 tetapi masih dihadiri oleh 226 
anggota MPR. Adapun 60 undangan yang 
hadir secara fisik adalah presiden dan wakil 
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presiden, pimpinan MPR (10 orang), 
ketua fraksi/kelompok DPD (10 orang), 
pimpinan DPR (5 orang), ketua fraksi di 
DPR (9 orang), pimpinan DPD (4 
orang), perwakilan subwilayah (4 
orang). Kemudian, para pimpinan 
lembaga negara yakni ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan, ketua Mahkamah 
Agung, ketua Mahkamah Konstitusi, 
Ketua Komisi Yudisial. Selanjutnya dari 
unsur pemerintah akan hadir empat 
menteri koordinator, Menteri Sekretaris 
Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri 
Keuangan, Kepala Bappenas, Panglima 
TNI, dan Kapolri. Sedangkan dua 
undangan lainnya adalah pembaca doa, 
dalam hal ini Ketua Majelis Ulama 
Indonesia, dan pembaca doa dalam 
Sidang RAPBN. Ketua MPR Bambang 

Soesatyo mengatakan, sidang tahunan kali 
ini akan digelar secara sederhana dan 
dengan protokol kesehatan yang ketat. 
"Karena kondisi pandemi Covid-19, 
pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI 
akan kembali digelar secara luring dan 
daring. Selain digelar secara luring dan 
daring, ada sejumlah perbedaan lain 
antara sidang tahunan kali ini dengan 
sidang-sidang tahunan sebelumnya, 
misalnya dari sisi tamu undangan serta 
waktu sidang. “Sementara 975 orang 
undangan akan mengikuti secara virtual, 
dan sebanyak 90 orang mengikuti secara 
streaming,” kata Bamsoet. Undangan yang 
mengikuti secara virtual antara lain mantan 
presiden, mantan wakil presiden, mantan 
ketua MPR, mantan ketua DPR, dan 
mantan ketua DPD. Sebanyak 540 
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anggota DPR dan 124 anggota DPD, 
103 duta besar/perwakilan negara 
sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran 
MA, 7 jajaran MK, 6 jajaran KY, dan 34 
gubernur se-Indonesia juga akan 
mengikuti sidang secara virtual. 
“Masyarakat juga bisa menyaksikan 
Sidang Tahunan MPR melalui saluran 
TV nasional dan live streaming dari 
berbagai media sosial MPR RI. Kita 
manfaatkan teknologi informasi agar 
masyarakat di manapun bisa mengikuti 
jalannya Sidang Tahunan MPR,” kata 
Bamsoet. Situasi pandemi Covid-19 
membuat sidang tahunan kali ini 
digelar secara ringkas dan ditargetkan 
dapat rampung pada Senin siang. 
“Sekitar jam 12 acara dijadwalkan 
sudah selesai. Saya sebagai Ketua 
DPR RI yang akan menutupnya,” kata 

Ketua DPR Puan Maharani, Minggu. Salah 
satu upaya mempersingkat sidang tahunan 
adalah dengan menggabungkan agenda 
Sidang Bersama DPR dan DPD dengan 
Sidang Tahunan MPR yang akan dimulai 
pada pukul 08.30 dan berakhir pukul 
10.00. Setelah sidang tersebut rampung, 
ada jeda selama 20 menit sebelum masuk 
ke sesi kedua yakni penyampaian RUU 
APBN Tahun Anggaran 2022 disertai Nota 
Keuangan dan dokumen pendukungnya 
dalam sidang paripurna DPR. Setiap tahun 
Jokowi dalam menghadiri sidang tahunan 
MPR, DPR dan DPD selalu mengenakan 
pakaian adat. Tahun ini, Jokowi memakai 
pakaian yang menarik perhatian publik 
karena mengenakan baju adat Suku 
Baduy, yang ada di Kabupaten Lebak, 
Provinsi Banten. Jokowi mengenakan baju 
kutung berwarna hitam, telengkung 
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berwarna biru dan tas koja, dan 
memakai sandal bertali yang unik. 
Semua itu memiliki makna tersendiri. 
Baju kutung adalah baju berlengan 
panjang tanpa kerah atau yang biasa 
disebut jamang sangsang. Sedangkan 
telengkung yang dipakai Jokowi sesuai 
dengan ciri khas dengan para lelaki 
Baduy, yang merupakan ikat kepala dari 
hasil tenun masyarakat Baduy. Tas koja 
atau jarong sering digunakan Suku 
Baduy dalam menjalankan aktivitas 
sehari-hari, misalnya berladang, 
bercocok tanam, dan menangkap ikan 
di sungai. Deputi II Kantor Staf Presiden 
(KSP) Bidang Pembangunan Manusia 
Abetnego Tarigan mengatakan, 
presiden tidak hanya berupaya 
mengapresiasi keluhuran nilai-nilai adat 

dan budaya Baduy, tetapi juga menangkal 
stigma negatif. “Presiden mengangkat ke 
tingkat paling tinggi di salah satu acara 
kenegaraan. Hal ini dapat dimaknai 
sebagai cara presiden untuk 
menghentikan stigma dan makna negatif 
dari penyebutan suku Baduy,” kata 
Abetnego dalam keterangan tertulis. 
Menurut dia, langkah Jokowi memakai 
pakaian adat suku Baduy dalam acara 
kenegaraan ini merupakan suatu inisiatif 
yang baik dalam menekankan 
kebhinekaan NKRI. Pakaian adat ini 
bahkan disiapkan secara pribadi oleh 
Tetua Adat Masyarakat Baduy sekaligus 
Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija. Dalam 
sidang tahunan Jokowi pun 
menyampaikan bahwa desain pakaian 
adat Baduy sangat sederhana dan sangat 
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nyaman untuk dikenakan. "Busana 
yang saya pakai ini adalah pakaian 
adat suku Baduy. Saya suka karena 
desainnya yang sederhana, simpel dan 
nyaman dipakai," kata Jokowi saat 
mengakhiri pidato kenegaraannya di 
kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 
Gara gara baju adat suku Badui dipakai 
presiden dalam sidang tahunan. Maka  
"Efek Jokowi" yang berimbas pada 
meroketnya permintaan pesanan 
pakaian suku adat Baduy tersebut 
hingga senilai 20 juta rupiah, dalam 
waktu singkat sejak pakaian tersebut 
dikenakan oleh RI-1. Hal ini diakui oleh 
Kudil, salah seorang pelaku UKMK, 
seperti dilansir Okezone.com belum 
lama ini. Momen acara Sidang Tahunan 
MPR/DPR tersebut membawa berkah 

bagi usahanya, dimana langsung ada 
pesanan 30 konsumen dari Bali, seperti 
pengakuannya berikut ini: ”Kami merasa 
kewalahan melayani pesanan dan di 
antaranya 30 konsumen dari Bali. Kami 
tidak menyangka meningkatnya 
permintaan pesanan itu berkah dipakai 
Presiden Jokowi itu," katanya. Omzet itu 
terbilang cukup besar karena biasanya 
dalam kondisi sepi seperti sekarang, paling 
banter maksimal pendapatan Kudil ada di 
kisaran 3 jutaan rupiah per pekan. Pakaian 
itu sendiri, seperti dilansir dari Antara, 
memang terbilang masih cukup terjangkau 
karena hanya seharga Rp. 240.000, seperti 
yang dikenakan oleh Presiden Joko 
Widodo kemarin. Pengakuan ini datang 
langsung dari Kepala Desa Kanekes, 
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten 
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Lebak, Banten bernama Jaro Saija. 
Masyarakat Baduy diakui menjual 
busana tersebut dengan harga normal, 
seperti juga disampaikan oleh Presiden 
Joko Widodo bahwa pakaian yang 
dikenakannya sederhana, tetapi 
nyaman dipakai. Bukan sekali ini saja 
efek busana yang dikenakan oleh 
Presiden Joko Widodo memiliki side 
effect yang cukup signifikan. Dulu 
pernah ramai pesanan jaket setelah 
Jokowi mengenakan model bomber, 
yang bahkan meningkatkan penjualan 
jaket dengan model serupa di Tanah 
Abang. Memang kerenlah Presiden RI 
kita kali ini. Meskipun tujuan beliau 
sebenarnya bukanlah promosi produk, 
seperti kerap dilakukan oleh para 
endorser di media sosial, tetapi tak bisa 

disangkal bahwa seorang Jokowi memiliki 
pengaruh besar yang dapat memberi 
“efek samping” yang positif bagi apa pun 
pakaian dan aksesoris yang 
dikenakannya, ketika sudah menjadi 
pemberitaan di media. Selain sidang 
MPR, DPR dan DPD Jokowi juga 
mengenakan pakaian adat Lampung pada 
upacara Peringatan Detik-Detik 
Proklamasi Kemerdekaan RI yang 
diadakan tanggal 17 agustus 2021 pagi. 
Selain pakaian adat suku Baduy dan 
pakaian adat asal Lampung itu, kita ingat 
bahwa pakaian adat Suku Sabu, NTT 
dikenakan Jokowi pada Sidang MPR 
2020, lalu setahun sebelumnya lagi beliau 
mengenakan pakaian adat Sasak, Nusa 
Tenggara Barat pada Sidang Bersama 
DPR-DPD. Jujur saja, siapa dari kita yang 
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selama ini hanya mengetahui macam-
macam baju adat dari buku pelajaran, 
lantas baru tahu ketika dikenakan oleh 
Presiden Jokowi. Ternyata banyak 
macam budaya yang ada di Indonesia 
ini. Presiden Jokowi memilih pakai adat 
Sunda Baduy ini mengandung makna 
sangat dalam, apalagi berkaitan dengan 
masa pandemi Corona saat ini. 
Walaupun sedang pandemi Corona 
mungkin pakaian adat Sunda Baduy ini 
bisa menjadi tren di kalangan 
masyarakat Indonesia. Karena biasanya 
pakaian yang digunakan Presiden 
Jokowi selalu menjadi pusat perhatian. 
Apalagi pakaian adat Sunda baduy ini 
lebih simpel dan mudah digunakan 
dibanding pakaian adat lain. Walaupun 

masa pandemi Corona sedang melanda 
dunia dan Indonesia tetapi warga baduy 
sampai saat ini belum ada satupun yang 
positif COVID-19. Presiden Jokowi seolah 
memberikan semangat kepada 
masyarakat Indonesia agar mencontoh 
masyarakat Baduy dalam usahanya 
menjaga diri agar terbebas dari COVID-
19. Masyarakat baduy begitu patuh 
terhadap perintah pimpinannya. Mereka 
dengan segala kesadarannya, 
keikhlasannya tanpa protes dan banyak 
demo menuruti perintah pimpinannya. 
Hasilnya sampai saat ini mereka terbebas 
dari COVID-19. Seperti diberitakan 
merdeka.com, kasus positifCovid-19 
hingga kini tidak ditemui di lingkungan 
masyarakat Badui yang tinggal di 

pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. 
Padahal kabupaten tersebut saat ini 
berstatus zona merah lantaran 
tingginya kasus penyebaran Covid-19. 
Hal tersebut diutarakan oleh Kepala 
Puskesmas Cisimeut Lebak dr Maytri 
Nurmaningsih. Menurutnya, kepastian 
nol kasus Corona di lingkungan adat 
Baduy itu didapatkan setelah pihaknya 
melakukan tes antigen beberapa waktu 
lalu. "Kami tahunya (masih nol kasus 
Covid-19) setelah beberapa waktu lalu 
melakukan tes usap antigen kepada 
beberapa warga Baduy," jelasnya. 
Warga Suku Baduy di pedalaman 
Provinsi Banten, punya cara untuk 
mencegah masuknya virus corona ke 
dalam wilayahnya. Menurut Tetua Adat 
Masyarakat Baduy sekaligus Kepala 

Desa Kanekes Jaro Saija, setahun 
lebih pandemi berlangsung, tidak ada 
satu pun warganya yang terkonfirmasi 
mengidap Covid-19. Pertama, 
mengantisipasi dengan cepat. Sejak 
pemerintah mengumumkan bahwa 
virus corona ada di Indonesia pada 
Maret tahun lalu, pihaknya langsung 
mengambil langkah cepat. Warga 
Baduy yang ada di perantauan 
diperintahkan untuk langsung pulang, 
semua pulang dari Jakarta, 
Tangerang, Bandung. Kemudian 
sebelum sampai di kampung, mereka 
diminta untuk memeriksakan 
kesehatannya di puskesmas setempat 
serta meminum ramuan tradisional 
yang terbuat dari rempah. "Semua 
warga Badui sudah dilakukan 
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pencegahan penularan virus corona 
dengan minum obat tradisional dari 
cikur dan jahe merah," kata Maytri. 
Sedangkan warga Baduy yang sudah 
ada di wilayah Desa Kanekes, tidak 
diperbolehkan bepergian. Kedua, setiap 
orang yang berada di lingkungan Baduy 
wajib mengenakan masker. Sebagai 
Kawasan Adat yang sering dikunjungi 
wisatawan, selama masa pandemi ini 
Baduy melakukan pembatasan 
kunjungan. Setiap yang masuk ke 
wilayah Baduy, wajib mematuhi protokol 
kesehatan. Warga Baduy juga 
diharuskan selalu memakai masker. 
Ketiga, pihak Suku Baduy menggelar 
doa bersama. Setiap saat warga Baduy 
kerap melangsungkan doa bersama 

untuk keselamatan para warga. Di tengah 
pandemi Covid-19, masyarakat adat Badui 
saat ini lebih banyak melakukan aktivitas di 
ladang mereka masing-masing, sehingga 
tidak bertemu dan melakukan kontak erat 
dengan orang dari luar. Terkait vaksinasi, 
rencananya Puskesmas Cisimeut akan 
menggunakan sistem jemput bola. Kegiatan 
vaksinasi ini akan dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Lebak. Sebagai 
upaya mencegah penularan, vaksinasi 
hanya dilakukan di lingkungan Desa Adat 
Badui. "Kita melakukan jemput bola itu 
untuk kemudahan warga Baduy dalam 
melakukan vaksinasi. Kita juga melibatkan 
vaksinator dari Puskesmas Cisimeut," ujar 
Maytri. Pihaknya akan berusaha 
semaksimal mungkin agar warga di sana 

bisa menerima vaksin, dengan 
melakukan sosialisasi terlebih dahulu 
kepada tetua adat. Ia berharap agar 
pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan 
lancar, mengingat tetua adat Jaro Saija 
sudah divaksin Covid-19. "Kami tidak 
ada masalah program vaksinasi itu, 
namun perlu dilakukan sosialisasi agar 
warga mengetahui manfaat vaksin itu," 
katanya. Ternyata warga badui lebih 
pintar menaati prokes ketimbang 
masyarakat lainnya. Misalnya daerah 
pedalaman yang lain, mereka tidak serta 
merta 0 kasus karena terisolasi, karena 
banyak daerah-daerah pelosok lainnya 
yang jarang dimasuki. Namun, nyatanya 
daerah-daerah pedalaman lain pun saat 
ini berganti menjadi zona merah. Bahkan 
di suatu daerah disebutkan tetap 
menggelar hajatan nikah, arisan guru, 
menjenguk perantau yang sakit tanpa 
prokes dan sebagainya. Tak salah jika 
kemudian Jokowi menjadikan suku badui 
sebagai contoh nyata bagaimana kita 
berhadapan dengan korona. Semoga 

saja kita tak hanya menilai baju adat 
yang dikenakan Jokowi dari nilai 
fashionnya saja, tapi lebih pada 
pesan moral di dalamnya. Andai kita 
menaati pesan pemerintah untuk 
mematuhi prokes secara ketat dan 
membatasi bepergian, bisa jadi tak 
perlu ada PPKM berulang apalagi 
peningkatan kasus yang intensif. 
Sementara pemerintah 
mengupayakan program vaksinasi 
secara menyeluruh, menjadi 
kewajiban kita untuk melakukan 
aturan 3M dan menghindari 
kerumunan, apalagi di momen 
perayaan agustusan seperti saat ini. 
Lebih baik diam di rumah sambil 
menikmati acara TV lewat rumah 
digital dari kominfo. Dirgahayu 
republik Indonesia Ke 76. Indonesia 
Tangguh, Indonesia Tumbuh. 
Merayakan kemerdekaan di rumah 
saja seharusnya tak jadi masalah. Itu 
artinya Anda sedang berjuang untuk 
pulihnya Tanah Air Indonesia tercinta.
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Daun kelor berguna untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh karena kandungan 
asam amino dan antioksidan yang ada di 
dalamnya. Tidak hanya itu, daun kelor 
juga berfungsi untuk memperbaiki segala 
kerusakan yang dapat disebabkan oleh 
virus corona covid-19.

Cabe Merah
Dikenal baik sebagai bumbu masakan, 
ternyata cabe merah juga memiliki 
manfaat bagi kesehatan. Salah satunya 
yakni untuk meningkatkan sistem imun 
tubuh guna menangkal virus corona.

Antioksidan dan kalori yang rendah pada 
daun kelor dipercaya sebagai 
penghambat perkembangan 
mikroorganisme atau patogen yang 
mengancam bagi tubuh.

Berikut adalah rangkuman dari beberapa 
tanaman herbal yang dapat memperkuat 
imunitas tubuh:
Daun Kelor

Corona covid-19 diklaim sebagai virus 
yang berbahaya lantaran dapat 
menyebar dengan cepat.Puluhan ribu 
orang di seluruh dunia meninggal akibat 
virus ini. Untuk menghindari virus corona 
covid-19, berbagai tindakan pencegahan 
telah dilakukan oleh masyarakat di 
Indonesia.Berbagai cara tradisional 
dipercaya dapat mengatasi berbagai 
masalah kesehatan. Salah satunya 
adalah dengan mengolah tanaman 
herbal sebagai peningkat daya tahan 
tubuh.

Tanaman herbal pertama yang dapat 
meningkatkan imunitas tubuh adalah 
daun kelor. Selain dikenal untuk 
menangkal kekuatan mistis oleh 
masyarakat Indonesia, daun kelor ini 
juga dikenal memiliki berbagai macam 
manfaat yang baik bagi tubuh.

Tanaman Herbal Penguat Imunitas

Sistem pernapasan juga dapat 
diperkuat dengan kandungan askorbat 
pada cabe merah.

Cabe merah memiliki kandungan 
vitamin C dan zat besi sehingga 
menghasilkan kolagen untuk 
memperkuat sistem imunitas. Selain 
itu, cabe merah juga memiliki sifat 
antioksidan yang berfungsi sebagai 
pelindung dari bahaya radikal bebas.

Jahe Merah
Jahe merupakan andalan masyarakat 
Indonesia untuk melegakan 
tenggorokan dan dapat membantu 
sistem pernapasan. Beberapa 
kandungan yang ada di dalamnya pun 
juga dipercaya dapat membantu 
memperkuat sistem imunitas untuk 
mencegah virus corona covid-19.
Kandungan senyawa aktif gingerol 
diklaim dapat melawan respiratory 
syncytial virus corona covid-19 yang 
dapat memperburuk kondisi orang 
yang terinfeksi.

Dilansir pada Liputan6 kencur mampu 
meningkatkan sel-sel spleen dan 
peritoneal yang berfungsi untuk 
meningkatkan imunitas pada tubuh 

Mengonsumsi jahe merah dapat 
diandalkan untuk mengurangi gejala 
virus corona covid-19 seperti batuk 
dan flu dengan sensasi hangat yang 
dapat dirasakan di tenggorokan.

Kencur adalah salah satu tanaman 
herbal yang berguna untuk 
memperkuat sistem imunitas pada 
tubuh. Tidak jauh berbeda dengan 
jahe, fungsi kencur ini juga dapat 
membantu sistem pernapasan agar 
tetap bekerja dengan baik.

Kencur
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Sekilas, temulawak memiliki tampilan 
yang mirip dengan kunyit. Tidak hanya 
tampilannya, temulawak juga memiliki 
khasiat yang hampir sama dengan 
kunyit 
yakni 
berperan 
sebagai 
penangk
al radikal 
bebas.

Mengkudu

guna mencegah virus corona covid-19.

Kunyit

Tanaman herbal berikutnya yang 
berguna untuk meningkatkan imun 
adalah mengkudu. Dengan rasanya 
yang cukup getir, ternyata mengkudu ini 
justru memiliki kandungan vitamin C dan 
beta karoten yang dapat meningkatkan 
imunitas tubuh

Tanaman ini cocok untuk dikonsumsi 
untuk menangkal virus corona covid-19.

Dengan 
kandung
an 
antioksid
an yang 
tinggi, 
mengons
umsi 
tanaman 
herbal 
yang 
satu ini 
secara 
rutin dapat mencegah masuknya 
sumber penyakit seperti virus corona 
covid-19 ke dalam tubuh.

Dengan tampilan khasnya yang 
berwarna kuning, tanaman ini sering 
juga sering dijumpai sebagai pewarna 
makanan alami. Dengan tingginya 
kandungan antioksidan dan kurkumin 
pada kunyit, membuat tanaman herbal 
satu ini dapat menjadi andalan Anda 
untuk mencegah virus corona covid-19.

Mengkudu juga memiliki kandungan 
scopoletin yang membuatnya berperan 
sebagai antibakteri, anti-inflamasi, dan 
antijamur yang berguna untuk 
menangkal patogen yang berbahaya.

Jinten Hitam

Temulawak

Kuncup bunga yang terdapat pada 
cengkeh disinyalir terkandung senyawa 
yang dapat meningkatkan jumlah sel 
darah dan membersihkan racun yang 
dapat berbahaya bagi tubuh.

Tanaman herbal yang terakhir adalah 
daun meniran. Dengan bentuk daunnya 
yang kecil, tanaman ini sering dijumpai di 
daerah yang beriklim tropis dan subtropis.
Beberapa bagian seperti batang dan akar 
juga berguna sebagai obat herbal. Sebab, 
tanaman ini dipercaya memiliki 
kandungan antioksidan yang cukup tinggi 
untuk melawan radikal bebas dan 
berguna untuk memperkuat imunitas 
tubuh untuk mencegah virus corona 
covid-19.

Jinten hitam digolongkan sebagai 
rempah-rempah sekaligus tanaman 
herbal yang bermanfaat bagi tubuh. 
Memiliki sifat antioksidan dan anti-
inflamasi, jinten hitam dipercaya telah 
digunakan sejak ribuan tahun yang lalu di 

India, 
Pakistan, 
dan 
Timur 
Tengah 
untuk 
mengura
ngi 
peradan
gan 
tubuh.

Daun Meniran

Selain 
itu, sifat 
antioksid
an juga 
bermanf
aat untuk 
meningk
atkan 
imunitas 

tubuh. Sehingga, tanaman ini cocok untuk 
diolah dan dikonsumsi di tengah pandemi 
virus corona covid-19.

Cengkeh dipercaya sebagai tanaman 
herbal yang memiliki sejuta manfaat di 
dalamnya. Sering digunakan untuk 
pelengkap bumbu masakan, cengkeh 
ternyata juga memiliki khasiat untuk 
meningkatkan imunitas tubuh.

Cengkeh

Ada 15 Warga Negara Indonesia (WNI) 
yang masih berada di Afghanistan saat 
negara tersebut diambil alih kelompok 
ekstremis 
bersenjata 
Taliban. 
Ribuan 
orang 
mengerum
uni 
bandara 
Kabul 
untuk 
melarikan 
diri setelah 
pemerinta
han 
Afghanista
n yang 
didukung Amerika Serikat (AS) tumbang. 
Sejumlah negara mulai mengevakuasi 
warganya mulai dari AS hingga yang 
terbaru IndiaJuru bicara kementerian luar 
negeri di New Delhi mengatakan pada 
Selasa (17/8/2021), pejabat kedutaan 
India di Kabul, termasuk duta besar, 
sedang dievakuasi dari ibukota 
Afghanistan. "Mengingat keadaan yang 
ada, telah diputuskan bahwa duta besar 
kami di Kabul dan staf India-nya akan 
segera pindah ke India," kata juru bicara 
Arindam Bagchi di Twitter. Sementara itu 
untuk WNI, Juru Bicara Kementerian Luar 
Negeri Indonesia (Kemlu RI) Teuku 
Faizasyah mengatakan pemerintah masih 
memperhatikan perkembangan di 
lapangan. “Belum bisa dikonfirmasi 
waktunya (evakuasi) ... memperhatikan 
perkembangan di lapangan,” ujar 
Faizasyah kepada Kompas.com pada 
Selasa (17/8/2021). Dalam keterangan 
sebelumnya kepada Kompas.com, 
Faizasyah mengatakan meskipun ada 
evakuasi, nantinya KBRI di Afghanistan 
tetap beroperasi dengan jumlah staf 
terbatas. Lebih lanjut dia menjelaskan 
hanya staf essential yang akan tetap 
menjalankan tugas dalam jumlah minimal. 
“Informasi tersebut (staff essential) 
bersifat terbatas, namun kalau merujuk 

Ada 15 WNI Masih di Afghanistan
penugasannya, minimal yang akan 
bertugas adalah diplomat, pejabat 
Athan (atase pertahanan) dan 

administras
i.” 
“Disaranka
n (WNI) 
untuk tetap 
ditempat,” 
kata 
Faizasyah 
saat 
ditanya 
terkait 
kondisi 
WNI di 
Afghanista
n dan 
apakah ada 

peringatan khusus dari KBRI dalam 
kondisi saat ini. BBC melaporkan, 
setelah Taliban merebut dan menguasai 
ibu kota Afghanistan, Kabul, pada 15 
Agustus lalu atau 20 tahun penjagaan 
oleh pasukannya ada di berbagai titik di 
Kabul, termasuk di pos-pos 
pemeriksaan yang dulunya merupakan 
barikade polisi atau tentara Afganistan. 
Kepanikan tidak begitu terlihat di Kabul, 
Senin (16/8/2021). Ini berbeda dengan 
satu hari sebelumnya. Pada Selasa 
(17/8/2021), jalan-jalan masih kosong, 
sangat sedikit kendaraan di jalan raya. 
Warga takut dan merasa kondisi dapat 
berubah menjadi buruk kapan saja, jadi 
mereka memilih untuk tetap tinggal di 
rumah. Di sejumlah lokasi, pasukan 
Taliban mengatur lalu lintas. Mereka 
menggeledah mobil, terutama 
kendaraan yang dulunya milik polisi dan 
tentara. Mereka telah mengambil 
semua kendaraan itu dan 
menggunakannya. Kepada BBC, 
Pasukan Taliban mengaku ingin 
memastikan para pengendara itu bukan 
penjarah atau pencuri yang menyamar 
sebagai anggota Taliban. Kondisi di 
tengah kota Kabul itu sangat berbeda 
dengan bandar udara, tempat banyak 
orang berbondong-bondong dan 
mencoba meninggalkan Afghanistan.



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Internasional 

Tanah Air

Tanah AirTanah Air

Tanah Air

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

Renungan Rohani

      Hub : Claudia   
     908 - 510 - 6840

Dicari Pekerja 
di Pabrik Plastic

$17 ada overtime
di New Jersey

Sekilas, temulawak memiliki tampilan 
yang mirip dengan kunyit. Tidak hanya 
tampilannya, temulawak juga memiliki 
khasiat yang hampir sama dengan 
kunyit 
yakni 
berperan 
sebagai 
penangk
al radikal 
bebas.

Mengkudu

guna mencegah virus corona covid-19.

Kunyit

Tanaman herbal berikutnya yang 
berguna untuk meningkatkan imun 
adalah mengkudu. Dengan rasanya 
yang cukup getir, ternyata mengkudu ini 
justru memiliki kandungan vitamin C dan 
beta karoten yang dapat meningkatkan 
imunitas tubuh

Tanaman ini cocok untuk dikonsumsi 
untuk menangkal virus corona covid-19.

Dengan 
kandung
an 
antioksid
an yang 
tinggi, 
mengons
umsi 
tanaman 
herbal 
yang 
satu ini 
secara 
rutin dapat mencegah masuknya 
sumber penyakit seperti virus corona 
covid-19 ke dalam tubuh.

Dengan tampilan khasnya yang 
berwarna kuning, tanaman ini sering 
juga sering dijumpai sebagai pewarna 
makanan alami. Dengan tingginya 
kandungan antioksidan dan kurkumin 
pada kunyit, membuat tanaman herbal 
satu ini dapat menjadi andalan Anda 
untuk mencegah virus corona covid-19.

Mengkudu juga memiliki kandungan 
scopoletin yang membuatnya berperan 
sebagai antibakteri, anti-inflamasi, dan 
antijamur yang berguna untuk 
menangkal patogen yang berbahaya.

Jinten Hitam

Temulawak

Kuncup bunga yang terdapat pada 
cengkeh disinyalir terkandung senyawa 
yang dapat meningkatkan jumlah sel 
darah dan membersihkan racun yang 
dapat berbahaya bagi tubuh.

Tanaman herbal yang terakhir adalah 
daun meniran. Dengan bentuk daunnya 
yang kecil, tanaman ini sering dijumpai di 
daerah yang beriklim tropis dan subtropis.
Beberapa bagian seperti batang dan akar 
juga berguna sebagai obat herbal. Sebab, 
tanaman ini dipercaya memiliki 
kandungan antioksidan yang cukup tinggi 
untuk melawan radikal bebas dan 
berguna untuk memperkuat imunitas 
tubuh untuk mencegah virus corona 
covid-19.

Jinten hitam digolongkan sebagai 
rempah-rempah sekaligus tanaman 
herbal yang bermanfaat bagi tubuh. 
Memiliki sifat antioksidan dan anti-
inflamasi, jinten hitam dipercaya telah 
digunakan sejak ribuan tahun yang lalu di 

India, 
Pakistan, 
dan 
Timur 
Tengah 
untuk 
mengura
ngi 
peradan
gan 
tubuh.

Daun Meniran

Selain 
itu, sifat 
antioksid
an juga 
bermanf
aat untuk 
meningk
atkan 
imunitas 

tubuh. Sehingga, tanaman ini cocok untuk 
diolah dan dikonsumsi di tengah pandemi 
virus corona covid-19.

Cengkeh dipercaya sebagai tanaman 
herbal yang memiliki sejuta manfaat di 
dalamnya. Sering digunakan untuk 
pelengkap bumbu masakan, cengkeh 
ternyata juga memiliki khasiat untuk 
meningkatkan imunitas tubuh.

Cengkeh

Ada 15 Warga Negara Indonesia (WNI) 
yang masih berada di Afghanistan saat 
negara tersebut diambil alih kelompok 
ekstremis 
bersenjata 
Taliban. 
Ribuan 
orang 
mengerum
uni 
bandara 
Kabul 
untuk 
melarikan 
diri setelah 
pemerinta
han 
Afghanista
n yang 
didukung Amerika Serikat (AS) tumbang. 
Sejumlah negara mulai mengevakuasi 
warganya mulai dari AS hingga yang 
terbaru IndiaJuru bicara kementerian luar 
negeri di New Delhi mengatakan pada 
Selasa (17/8/2021), pejabat kedutaan 
India di Kabul, termasuk duta besar, 
sedang dievakuasi dari ibukota 
Afghanistan. "Mengingat keadaan yang 
ada, telah diputuskan bahwa duta besar 
kami di Kabul dan staf India-nya akan 
segera pindah ke India," kata juru bicara 
Arindam Bagchi di Twitter. Sementara itu 
untuk WNI, Juru Bicara Kementerian Luar 
Negeri Indonesia (Kemlu RI) Teuku 
Faizasyah mengatakan pemerintah masih 
memperhatikan perkembangan di 
lapangan. “Belum bisa dikonfirmasi 
waktunya (evakuasi) ... memperhatikan 
perkembangan di lapangan,” ujar 
Faizasyah kepada Kompas.com pada 
Selasa (17/8/2021). Dalam keterangan 
sebelumnya kepada Kompas.com, 
Faizasyah mengatakan meskipun ada 
evakuasi, nantinya KBRI di Afghanistan 
tetap beroperasi dengan jumlah staf 
terbatas. Lebih lanjut dia menjelaskan 
hanya staf essential yang akan tetap 
menjalankan tugas dalam jumlah minimal. 
“Informasi tersebut (staff essential) 
bersifat terbatas, namun kalau merujuk 

Ada 15 WNI Masih di Afghanistan
penugasannya, minimal yang akan 
bertugas adalah diplomat, pejabat 
Athan (atase pertahanan) dan 

administras
i.” 
“Disaranka
n (WNI) 
untuk tetap 
ditempat,” 
kata 
Faizasyah 
saat 
ditanya 
terkait 
kondisi 
WNI di 
Afghanista
n dan 
apakah ada 

peringatan khusus dari KBRI dalam 
kondisi saat ini. BBC melaporkan, 
setelah Taliban merebut dan menguasai 
ibu kota Afghanistan, Kabul, pada 15 
Agustus lalu atau 20 tahun penjagaan 
oleh pasukannya ada di berbagai titik di 
Kabul, termasuk di pos-pos 
pemeriksaan yang dulunya merupakan 
barikade polisi atau tentara Afganistan. 
Kepanikan tidak begitu terlihat di Kabul, 
Senin (16/8/2021). Ini berbeda dengan 
satu hari sebelumnya. Pada Selasa 
(17/8/2021), jalan-jalan masih kosong, 
sangat sedikit kendaraan di jalan raya. 
Warga takut dan merasa kondisi dapat 
berubah menjadi buruk kapan saja, jadi 
mereka memilih untuk tetap tinggal di 
rumah. Di sejumlah lokasi, pasukan 
Taliban mengatur lalu lintas. Mereka 
menggeledah mobil, terutama 
kendaraan yang dulunya milik polisi dan 
tentara. Mereka telah mengambil 
semua kendaraan itu dan 
menggunakannya. Kepada BBC, 
Pasukan Taliban mengaku ingin 
memastikan para pengendara itu bukan 
penjarah atau pencuri yang menyamar 
sebagai anggota Taliban. Kondisi di 
tengah kota Kabul itu sangat berbeda 
dengan bandar udara, tempat banyak 
orang berbondong-bondong dan 
mencoba meninggalkan Afghanistan.



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

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Renungan Rohani

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Profil Empat Pemimpin Taliban

Organisasi militan Islam ini dengan 
cepat berhasil menguasai sejumlah 
wilayah ketika AS dan sekutunya 
menarikan pasukan mereka dari 
Afghanistan, berhasil merebut Kabul 
dan memasuki istana presiden pada 
Minggu.

Berikut profil para pemimpin utama 
Taliban dan hal-hal yang perlu Anda 
ketahui tentang mereka, dikutip dari 
The Washington Post, Selasa (17/8):

Dengan jatuhnya Afghanistan ke tangan 
Taliban, dunia sedang menanti 
bagaimana kelompok ini akan 
memerintah setelah disingkirkan dari 
kekuasaan pada 2001 lalu oleh 
pasukan asing yang dipimpin Amerika 
Serikat.

Kekuasaan Taliban dari 1996-2001 
sangat brutal, di mana mereka 
menerapkan hukum agama dengan 
ekstrem, melakukan eksekusi di tempat 
umum, dan sangat membatasi 
kebebasan bagi perempuan dan anak 
perempuan. Beberapa petinggi yang 
pernah berkuasa pada 2001 masih 
hidup dan sampai saat ini masih 
menjadi petinggi kelompok tersebut. 
Sampai saat ini masih belum pasti 
bagaimana kelompok ini akan 
menjalankan negaranya.

Haibatullah Akhundzada adalah pemimpin 
tertinggi Taliban. Dia menjabat pada 2016, 
setelah mantan pemimpin kelompok ini, 
Akhtar Mohammad Mansour, terbunuh 
dalam serangan drone AS di Pakistan.
Seorang ulama yang pernah menjadi 
hakim tertinggi Taliban ini melarikan diri ke 
Pakistan pada 2001, di mana dia mengajar 
di pesantren sebelum bergabung kembali 
dengan Taliban di bawah Akhtar 
Mohammad Mansour.

Mullah Abdul Ghani Baradar

Dia tidak memiliki pengalaman banyak di 
bidang militer, dan sejak menjadi 
pemimpin de facto Taliban, dia bekerja 
untuk meningkatkan keuangan kelompok 
ini, sebagian melalui perdagangan 
narkotik, sembari berupaya menyatukan 
faksi-faksi kelompok ini dan 
mengkonsolidasikan kekuatan. Telah 
bertahun-tahun Akhundzada tidak pernah 
muncul di hadapan publik.

Abdul Ghani Baradar menjabat sebagai 
negosiator perundingan damai di Doha, 
Qatar, dan pemimpin politik tertinggi 
Taliban. Dia juga salah satu pendiri asli 
Taliban.Dia dipenjara pada 2010 di 
Pakistan sebelum dibebaskan pada 2018 
atas permintaan pemerintah AS sehingga 

Mullah Haibatullah Akhundzada
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Baradar 
berbicara 
dengan 
Trump pada 2020, setelah 
menandatangani kesepakatan, menjadi 
pemimpin Taliban pertama yang secara 
langsung berkomunikasi dengan 
Presiden AS. Baradar juga yang 
berpidato pada Minggu di Afghanistan 
setelah Presiden Ashraf Ghani 
melarikan diri.“Kami meraih sebuah 
kemenangan yang tidak diperkirakan. 
Kita harus menunjukkan kerendahhatian 
di hadapan Allah,” kata Baradar dalam 
sebuah pernyataan yang direkam di 
Doha.“Sekarang tentang bagaimana 
kita mengabdi dan menjaga rakyat kita 
dan memastikan masa depan mereka 
dengan kemampuan terbaik kita.”
Mullah Mohammad Yaqoob
Mohammad Yaqoob adalah putra tertua 
pendiri Taliban, Mohammad Omar dan 
kepala organisasi militer Taliban. 
Tergolong wajah baru dalam kelompok 
ini yang dengan cepat menjadi terkenal 
setelah kematian ayahnya pada 2013, 
Yaqoob dinilai beberapa pakar sebagai 
anggota Taliban yang moderat.
Ketika Taliban berhasil menguasai 
sejumlah wilayah dengan cepat pekan 
lalu, Yaqoob mendesak para pejuang 
Taliban tidak menyakiti anggota militer 
dan pemerintah Afghanistan, dan 
menahan diri jangan sampai menjarah 

Baradar menolak upaya pemerintah 
Presiden AS Joe Biden untuk 
memundurkan tenggat waktu penairkan 
pasukan AS. 
AS sepakat 
menarik 
pasukannya 
sebagai 
syarat 
kesepakatan 
damai yang 
dicapai 
dengan 
Taliban di 
bawah 
Presiden 
Donald 
Trump.

dia bisa menjadi pemimpin delegasi 
Taliban dalam perundingan damai.

Pemberan
tasan 

jaringan Haqqani menjadi prioritas utama 
misi koalisi pasukan pimpinan AS di 
Afghanistan. Jaringan ini dikenal dengan 
pemboman mematikannya. Tetapi pada 
2017, kelompok ini kembali 
mengumpulkan 5.000 pejuang di 
Afghanistan yang semuanya dipimpin 
Sirajuddin Haqqani.
Sirajuddin Haqqani memimpin jaringan dan 
menjabat sebagai wakil pemimpin Taliban. 
Dia diburu FBI untuk diinterogasi 
sehubungan dengan serangan tahun 2008 
di sebuah hotel di Kabul yang 
menewaskan enam orang, termasuk satu 
orang Amerika. 

rumah-rumah kosong dan memastikan 
pasar-pasar dan toko tetap berfungsi.
Sirajuddin Haqqani
Sirajuddin Haqqani dinilai tokoh yang 
berpikiran kurang moderat. Dia merupakan 

putra 
Jalaluddin 
Haqqani, 
pendiri 
jaringan 
Haqqani, 
sebuah 
cabang 
dari 
Taliban 
yang 
ditetapkan 
sebagai 
kelompok 
teroris 
oleh AS.

Pada Senin (16/8), Amerika Serikat 
menyatakan hanya akan mengakui 
pemerintahan Taliban di Kabul hanya bila 
mereka menghargai hak perempuan dan 
menjauhi aksi terorisme.

Namun Menteri Luar Negeri Jerman, 
Heiko Maas, menyebut sebelumnya Barat 

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson 
telah meminta pertemuan dengan para 
pemimpin G7 terkait situasi Afghanistan.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau 
mengatakan pihaknya tak berniat 
mengakui pemerintahan Taliban dan 
terus memandang kelompok itu sebagai 
organisasi teroris.
“Kanada tidak memiliki rencana untuk 
mengakui Taliban sebagai pemerintah 
Afghanistan," kata Trudeau, Selasa 
(17/8)."Mereka telah mengambil alih dan 
menggantikan pemerintahan demokratis 
yang terpilih secara paksa. Dan.. mereka 
adalah organisasi teroris menurut hukum 
Kanada," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar 
Negeri Uni Eropa, Josep Borrell 
mengatakan bahwa blok tersebut mesti 
berbicara dengan Taliban.

Kanada Tak Akui Pemerintahan Taliban

Daftar tersebut merujuk pada sejumlah 
serangan Taliban di sekolah 
perempuan, dan penggunaan 
ambulans untuk bom bunuh diri di 
Kabul yang menewaskan setidaknya 
95 orang.
Trudeau mengatakan prioritas 
pemerintahannya saat ini adalah 
mengevakuasi diplomat Kanada dan 
warga Afghanistan yang bekerja 
dengan Kanada dari Kabul.

akan menilai Taliban berdasarkan  aksi 
mereka usai menaklukkan Kabul.

Pada 2013, Ottawa memasukkan 
Taliban dalam daftar entitas teroris 
terlarang. Hal ini menjadikan siapa pun 
yang berurusan dengan organisasi itu 
akan dikategorikan pelanggaran 
pidana.

Kanada tercatat mengirim lebih dari 40 
ribu prajurit untuk berperang melawan 
Taliban selama 12 tahun bersama 
sekutunya. Total, sebanyak 158 tentara 
tewas selama periode tersebut.

Ia juga menyebut Kanada akan 
menerima 20 ribu pengungsi dari 
Afghanistan.
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Baradar 
berbicara 
dengan 
Trump pada 2020, setelah 
menandatangani kesepakatan, menjadi 
pemimpin Taliban pertama yang secara 
langsung berkomunikasi dengan 
Presiden AS. Baradar juga yang 
berpidato pada Minggu di Afghanistan 
setelah Presiden Ashraf Ghani 
melarikan diri.“Kami meraih sebuah 
kemenangan yang tidak diperkirakan. 
Kita harus menunjukkan kerendahhatian 
di hadapan Allah,” kata Baradar dalam 
sebuah pernyataan yang direkam di 
Doha.“Sekarang tentang bagaimana 
kita mengabdi dan menjaga rakyat kita 
dan memastikan masa depan mereka 
dengan kemampuan terbaik kita.”
Mullah Mohammad Yaqoob
Mohammad Yaqoob adalah putra tertua 
pendiri Taliban, Mohammad Omar dan 
kepala organisasi militer Taliban. 
Tergolong wajah baru dalam kelompok 
ini yang dengan cepat menjadi terkenal 
setelah kematian ayahnya pada 2013, 
Yaqoob dinilai beberapa pakar sebagai 
anggota Taliban yang moderat.
Ketika Taliban berhasil menguasai 
sejumlah wilayah dengan cepat pekan 
lalu, Yaqoob mendesak para pejuang 
Taliban tidak menyakiti anggota militer 
dan pemerintah Afghanistan, dan 
menahan diri jangan sampai menjarah 

Baradar menolak upaya pemerintah 
Presiden AS Joe Biden untuk 
memundurkan tenggat waktu penairkan 
pasukan AS. 
AS sepakat 
menarik 
pasukannya 
sebagai 
syarat 
kesepakatan 
damai yang 
dicapai 
dengan 
Taliban di 
bawah 
Presiden 
Donald 
Trump.

dia bisa menjadi pemimpin delegasi 
Taliban dalam perundingan damai.

Pemberan
tasan 

jaringan Haqqani menjadi prioritas utama 
misi koalisi pasukan pimpinan AS di 
Afghanistan. Jaringan ini dikenal dengan 
pemboman mematikannya. Tetapi pada 
2017, kelompok ini kembali 
mengumpulkan 5.000 pejuang di 
Afghanistan yang semuanya dipimpin 
Sirajuddin Haqqani.
Sirajuddin Haqqani memimpin jaringan dan 
menjabat sebagai wakil pemimpin Taliban. 
Dia diburu FBI untuk diinterogasi 
sehubungan dengan serangan tahun 2008 
di sebuah hotel di Kabul yang 
menewaskan enam orang, termasuk satu 
orang Amerika. 

rumah-rumah kosong dan memastikan 
pasar-pasar dan toko tetap berfungsi.
Sirajuddin Haqqani
Sirajuddin Haqqani dinilai tokoh yang 
berpikiran kurang moderat. Dia merupakan 

putra 
Jalaluddin 
Haqqani, 
pendiri 
jaringan 
Haqqani, 
sebuah 
cabang 
dari 
Taliban 
yang 
ditetapkan 
sebagai 
kelompok 
teroris 
oleh AS.

Pada Senin (16/8), Amerika Serikat 
menyatakan hanya akan mengakui 
pemerintahan Taliban di Kabul hanya bila 
mereka menghargai hak perempuan dan 
menjauhi aksi terorisme.

Namun Menteri Luar Negeri Jerman, 
Heiko Maas, menyebut sebelumnya Barat 

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson 
telah meminta pertemuan dengan para 
pemimpin G7 terkait situasi Afghanistan.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau 
mengatakan pihaknya tak berniat 
mengakui pemerintahan Taliban dan 
terus memandang kelompok itu sebagai 
organisasi teroris.
“Kanada tidak memiliki rencana untuk 
mengakui Taliban sebagai pemerintah 
Afghanistan," kata Trudeau, Selasa 
(17/8)."Mereka telah mengambil alih dan 
menggantikan pemerintahan demokratis 
yang terpilih secara paksa. Dan.. mereka 
adalah organisasi teroris menurut hukum 
Kanada," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar 
Negeri Uni Eropa, Josep Borrell 
mengatakan bahwa blok tersebut mesti 
berbicara dengan Taliban.

Kanada Tak Akui Pemerintahan Taliban

Daftar tersebut merujuk pada sejumlah 
serangan Taliban di sekolah 
perempuan, dan penggunaan 
ambulans untuk bom bunuh diri di 
Kabul yang menewaskan setidaknya 
95 orang.
Trudeau mengatakan prioritas 
pemerintahannya saat ini adalah 
mengevakuasi diplomat Kanada dan 
warga Afghanistan yang bekerja 
dengan Kanada dari Kabul.

akan menilai Taliban berdasarkan  aksi 
mereka usai menaklukkan Kabul.

Pada 2013, Ottawa memasukkan 
Taliban dalam daftar entitas teroris 
terlarang. Hal ini menjadikan siapa pun 
yang berurusan dengan organisasi itu 
akan dikategorikan pelanggaran 
pidana.

Kanada tercatat mengirim lebih dari 40 
ribu prajurit untuk berperang melawan 
Taliban selama 12 tahun bersama 
sekutunya. Total, sebanyak 158 tentara 
tewas selama periode tersebut.

Ia juga menyebut Kanada akan 
menerima 20 ribu pengungsi dari 
Afghanistan.
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Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 
menyebutkan bahwa presiden sangat 
terbuka dengan kritik. Namun demikian, 
kritik hendaknya disampaikan dengan 
cara yang beradab. Hal itu Moeldoko 
sampaikan 
merespons 
kritik 
masyarakat 
atas peristiwa 
penghapusan 
mural mirip 
Presiden Joko 
Widodo 
beberapa 
waktu 
belakangan. 
"Jadi kalau 
mengkritik 
sesuatu ya 
beradab, tata 
krama, ukuran-
ukuran kultur 
kita itu supaya 
dikedepankan. 
Bukan hanya 
selalu 
berbicara anti 
kritik, anti kritik. 
Cobalah lihat cara-cara mengkritiknya 
itu," kata Moeldoko di Kantor Staf 
Presiden, Jakarta, Rabu 
(18/8/2021).Moeldoko mengatakan, 
sedari awal sebenarnya presiden selalu 
menyampaikan bahwa dirinya tak 
pernah dipusingkan dengan kritik. 
Namun, Jokowi juga menyatakan 
bahwa kritik harus sesuai dengan adat 
budaya ketimuran. Moeldoko menilai 
bahwa masyarakat Indonesia mudah 
sekali menjustifikasi atau menyamakan 
antara kritik dengan fitnah. "Ini sering 
terjadi kita dan banyak tokoh-tokoh kita 
yang tidak memberi pendidikan kepada 
mereka-mereka itu, justru terlibat di 
dalamnya untuk memperkeruh situasi. 
Janganlah seperti itu," ujarnya. 
Bagaimanapun, lanjut Moeldoko, 
presiden merupakan orang tua bagi 
rakyat. Oleh karenanya, seluruh warga 

Moeldoko : Mengkritik Harus Beradab
negara harus menghormati. Ia meminta 
masyarakat tak lagi bicara sembarangan, 
atau sembarang menyatakan sesuatu 
dalam bentuk kalimat dan gambar. 
Moeldoko tidak ingin ada lagi yang 

bertindak tanpa 
berpikir 
konsekuensinya dan 
setelahnya hanya 
meminta maaf. "Ini 
apa ini bangsa ini. 
Berbuat sesuatu, 
habis itu ada tindakan, 
minta maaf. Ini 
sungguh sangat tidak 
baik. Mestinya, 
bangsa yang pandai 
adalah bangsa yang 
berpikir dulu sebelum 
bertindak sesuatu," 
kata mantan Panglima 
TNI itu. Seandainya 
polisi melakukan 
pemanggilan terhadap 
pelaku, lanjut 
Moeldoko, hal itu 
bukan berarti tindakan 
represif negara. 
Sebab, pemanggilan 

oleh pihak berwajib bisa bermakna 
pembinaan agar pelaku tidak lagi 
melakukan hal-hal yang tidak baik. "Jadi 
jangan terus dijustifikasi represiflah dan 
seterusnya. Ini kadang-kadang kita 
melihat hanya kulitnya, tidak memahami 
dalamnya," tuturnya. Sebelumnya, mural 
bergambar mirip Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) yang bertuliskan "404 Not Found" 
ramai diperbincangkan warganet di media 
sosial bahkan menjadi trending topic di 
Twitter dengan tagar 
#Jokowi404NotFound, Sabtu 
(14/08/2021). Mural dengan visualisasi 
wajah mirip Presiden Jokowi yang terletak 
di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang itu 
dihapus oleh petugas kepolisian pada 
Kamis (12/8/2021). Kepolisian setempat 
juga menyelidiki pembuat mural tersebut, 
dengan alasan melecehkan Presiden yang 
menurutnya adalah lambang negara.

Anggota parlemen terlama Malaysia ini 
adalah keturunan keluarga kerajaan di 

Tengku Razaleigh Hamzah (84 tahun)

Muhyiddin tidak pernah berhasil 
mengkonsolidasikan kekuasaan 
sepenuhnya setelah muncul Maret 2020 
dengan koalisi yang berat setelah 
pengunduran diri pemimpin lama 
Mahathir Mohamad. Siapa pun yang 
mengambil alih kekuasaan sekarang akan 
memiliki waktu kurang dari satu tahun 
sebelum pemilu berikutnya.
Semua tokoh yang bersaing saat ini 
pernah menjadi bagian dari Organisasi 
Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang 
memerintah Malaysia selama beberapa 
dekade sampai para pemilih 
menyingkirkannya dari kekuasaan pada 
2018 menyusul skandal korupsi besar-
besaran. Lima dari tujuh pesaing masih 
menjadi anggota UMNO, meskipun partai 
telah terpecah menjadi faksi-faksi yang 
saling bersaing.

Perlombaan siapa yang akan menjadi 
Perdana Menteri Malaysia selanjutnya 
telah dimulai setelah Muhyiddin Yassin 
mengundurkan diri pada Senin, di mana 
220 anggota parlemen sedang mencari 
sosok yang bisa membangun 
pemerintahan yang stabil setelah setahun 
lebih perpecahan.

Pemimpin Malaysia selanjutnya perlu 
menghentikan lonjakan kasus virus 
corona dan mendorong program 
vaksinasi untuk mendukung perbaikan 
ekonomi. Berikut para pesaing yang 
memperebutkan kursi perdana menteri:
Ismail Sabri Yaakob (61 tahun)
Mantan wakil perdana menteri dalam 
pemerintahan Muhyiddin ini termasuk di 
antara pejabat senior yang mempelopori 
perjuangan Malaysia melawan pandemi 
sejak tahun lalu. Sebagai wakil presiden 
UMNO, Ismail Sabri Yaakob ditunjuk 
sebagai wakil perdana menteri oleh 
Muhyiddin pada awal Juli dalam upaya 
untuk mempertahankan dukungan dari 
partai. Ismail Sabri, di masa lalu, pernah 
menjabat di kementerian pembangunan 
pedesaan dan pertanian.

Nama - Nama Yang Bersaing Jadi PM Malaysia
negara bagian Kelantan, dan menjabat 
sebagai menteri keuangan dan menteri 
perdagangan pada 1970-an dan 1980-
an. Tengku Razaleigh Hamzah adalah 
anggota parlemen UMNO pertama 
yang secara terbuka mengundurkan 
diri dari pemerintahan Muhyiddin tahun 
lalu, dan satu-satunya anggota 
parlemen dari partai yang meminta 
agar tempat duduknya jauh dari blok 
penguasa selama sidang parlemen 
khusus bulan lalu.

Hishammuddin Husein (60 tahun)

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi 
ikut berkontribusi atas runtuhnya 
pemerintahan Muhyiddin dengan 
memerintahkan partainya untuk 
menarik dukungannya. Dia juga 
menyingkirkan beberapa menteri 
UMNO dalam kabinet Muhyiddin. 
Ahmad Zahid dipandang sebagai 
orang buangan karena mendukung 
Anwar Ibrahim selama perebutan 
kekuasaan pada 1990-an. Dia kembali 
ke UMNO, akhirnya menjabat sebagai 
wakil perdana menteri dan menteri 
dalam negeri selama era Najib, dan 
mengambil alih kursi kepresidenan 
UMNO pada 2018. Anggota parlemen 
ini menghadapi banyak tuduhan 
korupsi di pengadilan, dan mengaku 
tidak bersalah.

Najib Razak (68 tahun)

Hishammuddin Hussein adalah menteri 
luar negeri di kabinet Muhyiddin dan 
baru-baru ini menjadi sorotan karena 

Mantan perdana menteri, yang terlibat 
dalam skandal korupsi terbesar di 
dunia yang melibatkan dana negara 
1MDB, sekarang menjadi politisi paling 
populer di media sosial Malaysia 
dengan lebih dari 4 juta pengikut di 
Facebook dan Twitter. Sejak 
kehilangan jabatan pada 2018 di 
tengah kemarahan atas skandal 
1MDB, Najib Razak melakukan 
sejumlah perubahan untuk 
memperbaiki citranya, salah satunya 
melalui media sosial.
Ahmad Zahid Hamidi (68 tahun)
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Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 
menyebutkan bahwa presiden sangat 
terbuka dengan kritik. Namun demikian, 
kritik hendaknya disampaikan dengan 
cara yang beradab. Hal itu Moeldoko 
sampaikan 
merespons 
kritik 
masyarakat 
atas peristiwa 
penghapusan 
mural mirip 
Presiden Joko 
Widodo 
beberapa 
waktu 
belakangan. 
"Jadi kalau 
mengkritik 
sesuatu ya 
beradab, tata 
krama, ukuran-
ukuran kultur 
kita itu supaya 
dikedepankan. 
Bukan hanya 
selalu 
berbicara anti 
kritik, anti kritik. 
Cobalah lihat cara-cara mengkritiknya 
itu," kata Moeldoko di Kantor Staf 
Presiden, Jakarta, Rabu 
(18/8/2021).Moeldoko mengatakan, 
sedari awal sebenarnya presiden selalu 
menyampaikan bahwa dirinya tak 
pernah dipusingkan dengan kritik. 
Namun, Jokowi juga menyatakan 
bahwa kritik harus sesuai dengan adat 
budaya ketimuran. Moeldoko menilai 
bahwa masyarakat Indonesia mudah 
sekali menjustifikasi atau menyamakan 
antara kritik dengan fitnah. "Ini sering 
terjadi kita dan banyak tokoh-tokoh kita 
yang tidak memberi pendidikan kepada 
mereka-mereka itu, justru terlibat di 
dalamnya untuk memperkeruh situasi. 
Janganlah seperti itu," ujarnya. 
Bagaimanapun, lanjut Moeldoko, 
presiden merupakan orang tua bagi 
rakyat. Oleh karenanya, seluruh warga 

Moeldoko : Mengkritik Harus Beradab
negara harus menghormati. Ia meminta 
masyarakat tak lagi bicara sembarangan, 
atau sembarang menyatakan sesuatu 
dalam bentuk kalimat dan gambar. 
Moeldoko tidak ingin ada lagi yang 

bertindak tanpa 
berpikir 
konsekuensinya dan 
setelahnya hanya 
meminta maaf. "Ini 
apa ini bangsa ini. 
Berbuat sesuatu, 
habis itu ada tindakan, 
minta maaf. Ini 
sungguh sangat tidak 
baik. Mestinya, 
bangsa yang pandai 
adalah bangsa yang 
berpikir dulu sebelum 
bertindak sesuatu," 
kata mantan Panglima 
TNI itu. Seandainya 
polisi melakukan 
pemanggilan terhadap 
pelaku, lanjut 
Moeldoko, hal itu 
bukan berarti tindakan 
represif negara. 
Sebab, pemanggilan 

oleh pihak berwajib bisa bermakna 
pembinaan agar pelaku tidak lagi 
melakukan hal-hal yang tidak baik. "Jadi 
jangan terus dijustifikasi represiflah dan 
seterusnya. Ini kadang-kadang kita 
melihat hanya kulitnya, tidak memahami 
dalamnya," tuturnya. Sebelumnya, mural 
bergambar mirip Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) yang bertuliskan "404 Not Found" 
ramai diperbincangkan warganet di media 
sosial bahkan menjadi trending topic di 
Twitter dengan tagar 
#Jokowi404NotFound, Sabtu 
(14/08/2021). Mural dengan visualisasi 
wajah mirip Presiden Jokowi yang terletak 
di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang itu 
dihapus oleh petugas kepolisian pada 
Kamis (12/8/2021). Kepolisian setempat 
juga menyelidiki pembuat mural tersebut, 
dengan alasan melecehkan Presiden yang 
menurutnya adalah lambang negara.

Anggota parlemen terlama Malaysia ini 
adalah keturunan keluarga kerajaan di 

Tengku Razaleigh Hamzah (84 tahun)

Muhyiddin tidak pernah berhasil 
mengkonsolidasikan kekuasaan 
sepenuhnya setelah muncul Maret 2020 
dengan koalisi yang berat setelah 
pengunduran diri pemimpin lama 
Mahathir Mohamad. Siapa pun yang 
mengambil alih kekuasaan sekarang akan 
memiliki waktu kurang dari satu tahun 
sebelum pemilu berikutnya.
Semua tokoh yang bersaing saat ini 
pernah menjadi bagian dari Organisasi 
Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang 
memerintah Malaysia selama beberapa 
dekade sampai para pemilih 
menyingkirkannya dari kekuasaan pada 
2018 menyusul skandal korupsi besar-
besaran. Lima dari tujuh pesaing masih 
menjadi anggota UMNO, meskipun partai 
telah terpecah menjadi faksi-faksi yang 
saling bersaing.

Perlombaan siapa yang akan menjadi 
Perdana Menteri Malaysia selanjutnya 
telah dimulai setelah Muhyiddin Yassin 
mengundurkan diri pada Senin, di mana 
220 anggota parlemen sedang mencari 
sosok yang bisa membangun 
pemerintahan yang stabil setelah setahun 
lebih perpecahan.
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memperbaiki citranya, salah satunya 
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Ahmad Zahid Hamidi (68 tahun)
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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

Pernah menjadi bintang yang sedang 
naik daun di UMNO dan mantan wakil 
perdana menteri, Anwar Ibrahim 
dipandang sebagai penerus Mahathir 
pada 1990-an sebelum dia dipecat 
setelah krisis keuangan Asia dan 
dipenjara karena melakukan sodomi 
dan penyalahgunaan kekuasaan - 
tuduhan yang dia bantah.

Anwar Ibrahim (74 tahun)

Dia dihukum pada 2014 atas tuduhan 
sodomi lainnya dan dipenjara lagi pada 
2015 ketika bandingnya ditolak. Partai 
pimpinan Anwar bergabung dengan 
Mahathir untuk mengalhkan UMNO 
dalam jajak pendapat 2018 untuk 
membentuk pemerintahan, yang 
mengarah pada pengampunannya dan 
pembebasan dari penjara. Namun, 
aliansi dan pemerintah itu bubar tahun 
lalu ketika Mahathir berulang kali 
menunda janjinya untuk mundur Anwar 

memanggil duta besar China untuk 
memprotes penerbangan dengan 
pesawat angkatan udara di atas Laut 
China Selatan yang menurutnya 
melanggar wilayah udara dan 
kedaulatan Malaysia.

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

Mahathir Mohammad (96 tahun)
Negarawan senior Malaysia, Mahathir 
Mohamad, mengatakan dia tidak tertarik 
menjadi perdana menteri untuk ketiga 
kalinya. Sebaliknya, ia telah mengusulkan 
untuk memimpin dewan yang terdiri dari 
anggota parlemen dari seluruh spektrum 
politik yang dapat memerintah negara itu 
sampai pemerintah baru dapat ditunjuk. 
Meskipun Mahathir sekarang memimpin 
sebuah partai yang hanya terdiri dari lima 
anggota parlemen (termasuk dirinya dan 
putranya) di bangku oposisi, ia tetap 
berpengaruh berdasarkan pengalaman 
dan waktu berkuasa -- pertama di UMNO 
dan kemudian di partainya sendiri.
Selama 22 tahun pertamanya menjabat, 
Mahathir memiliki ketertarikan pada 
proyek-proyek ambisius seperti gedung 
perkantoran tertinggi di dunia saat itu dan 
bandara terbesar di Asia Tenggara. Pada 
tahun 2018, Mahathir memimpin 
kampanye pemilihan yang menggulingkan 
koalisi pimpinan UMNO untuk pertama 
kalinya dalam beberapa dekade, dan 
membantu membawa belasan tuntutan 
pidana terhadap Najib dan Ahmad Zahid. 

menjadi perdana menteri.
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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

Dicari pekerja laki - laki untuk kerja
di toko ikan. GAJI menarik.
Bekerja keras. Weekend schedule
Call/ text : 215 - 307 - 7389

Febrio menilai, dalam konteks ini 
mungkin tidak akan ada hal yang terlalu 
baru dibandingkan 2020/2021. Namun, 
ia mengingatkan agar pemerintah dan 
segenap komponen masyarakat benar-
benar siap menghadapi pandemi yang 
berevolusi jadi endemi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
Kementerian Keuangan, Febrio 
Kacaribu, menggarisbawahi pernyataan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa 
pandemi Covid-19 akan bertransformasi 
jadi endemi di 2022.Menurut dia, 
kemungkinan perkiraan tersebut terjadi 
sangat besar lantaran telah disepakati 
oleh 89 persen ilmuwan dan ahli virus 
dari 23 negara. Sehingga masyarakat 
mau tidak mau harus bersiap hidup 
bersama endemi Covid-19 pada tahun 
depan."Inilah kemudian yang harus kita 
antisipasi. Indonesia bersama dengan 
seluruh negara di dunia, kita harus 
melihat kemungkinan bahwa kita akan 
menuju ke kebiasaan baru. Katakanlah 
kita katakannya living with endemic," 
ujar Febrio dalam sesi teleconference, 
Rabu (18/8).

Dengan begitu, Febrio menekankan 
agar proses vaksinasi bisa lebih 
dipercepat. Kemudian disiplin 5M sudah 
harus menjadi budaya yang 
dipertahankan, hingga implementasi 3T 
yang terus dilakukan secara intensif.

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Hiring  cashier for full time. Good
pay.
Please call or text. Mr. Choi
215 - 876 - 7819 / 267 - 357 - 9198

“Dan, karena ini adalah sesuatu yang 
akan berkelanjutan, maka sistem 
kesehatan kita yang akan dites luar biasa 
selama 2 tahun ini kemudian harus 
ditingkatkan menjadi sistem kesehatan 
yang jadi semakin andal dan terus siaga," 
imbuhnya."Ini lah cara berpikir yang 
kemudian akan mewarnai masyarakat 
kita, perekonomian kita, dan juga dalam 
konteks saat ini kita berbicara soal budget, 
soal APBN kita," pungkas Febrio.

Indonesia Harus Siap Hidup Dengan Covid-19
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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

31www.sipbuletin.com

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

Dicari pekerja laki - laki untuk kerja
di toko ikan. GAJI menarik.
Bekerja keras. Weekend schedule
Call/ text : 215 - 307 - 7389

Febrio menilai, dalam konteks ini 
mungkin tidak akan ada hal yang terlalu 
baru dibandingkan 2020/2021. Namun, 
ia mengingatkan agar pemerintah dan 
segenap komponen masyarakat benar-
benar siap menghadapi pandemi yang 
berevolusi jadi endemi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
Kementerian Keuangan, Febrio 
Kacaribu, menggarisbawahi pernyataan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa 
pandemi Covid-19 akan bertransformasi 
jadi endemi di 2022.Menurut dia, 
kemungkinan perkiraan tersebut terjadi 
sangat besar lantaran telah disepakati 
oleh 89 persen ilmuwan dan ahli virus 
dari 23 negara. Sehingga masyarakat 
mau tidak mau harus bersiap hidup 
bersama endemi Covid-19 pada tahun 
depan."Inilah kemudian yang harus kita 
antisipasi. Indonesia bersama dengan 
seluruh negara di dunia, kita harus 
melihat kemungkinan bahwa kita akan 
menuju ke kebiasaan baru. Katakanlah 
kita katakannya living with endemic," 
ujar Febrio dalam sesi teleconference, 
Rabu (18/8).

Dengan begitu, Febrio menekankan 
agar proses vaksinasi bisa lebih 
dipercepat. Kemudian disiplin 5M sudah 
harus menjadi budaya yang 
dipertahankan, hingga implementasi 3T 
yang terus dilakukan secara intensif.

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Hiring  cashier for full time. Good
pay.
Please call or text. Mr. Choi
215 - 876 - 7819 / 267 - 357 - 9198

“Dan, karena ini adalah sesuatu yang 
akan berkelanjutan, maka sistem 
kesehatan kita yang akan dites luar biasa 
selama 2 tahun ini kemudian harus 
ditingkatkan menjadi sistem kesehatan 
yang jadi semakin andal dan terus siaga," 
imbuhnya."Ini lah cara berpikir yang 
kemudian akan mewarnai masyarakat 
kita, perekonomian kita, dan juga dalam 
konteks saat ini kita berbicara soal budget, 
soal APBN kita," pungkas Febrio.

Indonesia Harus Siap Hidup Dengan Covid-19


