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Money Grams $1 = Rp 14.023,- Kurs BI $1 = Rp 14.318-

bersambung ke hal 3

Rabu
09/01/2021 Edisi 1512

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Pada Juni 2021, pemerintah resmi 
membentuk Satuan Tugas Penanganan 
Hak Tagih Negara Dana Bantuan 
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ini 
buntut dari BLBI yang menyebabkan 
kerugian negara. Pembentukan Satgas 
ini adalah tindak lanjut dari Keputusan 
Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Satgas Penanganan Hak 
Tagih Negara Dana BLBI. Satgas ini 
dibentuk untuk menagih utang sebesar 
Rp 110,4 triliun dari para obligor atau 
debitur yang terlibat dalam kasus BLBI 
pada tahun 1997-1998. Tidak butuh 

waktu lama, Satgas BLBI mulai menyita 
aset-aset para obligor dan debitur 
penerima BLBI. Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati mengatakan, aset-aset 
yang disita adalah aset tanah dan 
bangunan di empat tempat berbeda. 
Dengan demikian, aset tersebut sudah 
dikuasai negara. "Untuk penguasaan fisik 
yang dilakukan tim, bahwa (sekarang) 
aset dimiliki oleh negara. Saya senang 
plang (tanda aset dikuasai negara) tertera 
banyak institusi di situ, sehingga semoga 
memberikan deterrent (efek jera) bagi 

     Kasus BLBI Dari 
Perdata Bisa Ke Pidana

Mahfud MD : 
Mahfud MD : 

Kasus BLBI Dari

Perdata Bisa Ke Pidana
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mereka yang menggunakan secara 
tidak sah aset tersebut," kata Sri 
Mulyani dalam konferensi pers 
Pengamanan Aset Tanah dan 
Bangunan BLBI, Jumat (27/8/2021). Sri 
Mulyani memerinci, negara menyita 49 
bidang tanah eks BLBI dengan luasan 
mencapai 5,29 juta meter persegi atau 
5.291.200 meter persegi. Empat bidang 
tanah tersebut terletak di Medan, 
Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci, 
Tangerang. Pemerintah juga menyita 
aset properti yang berada di lingkungan 
Lippo Karawaci dengan luasan sekitar 
25 hektar. "Menurut Pak Bupati, 
sekarang (harga tanah) 1 meter 
persegi Rp 20 juta, ya, Pak? Kalau 25 

hektar ini berarti nilainya triliunan," ucap 
Sri Mulyani. Berdasarkan rilis resmi 
Fabregas BLBI, lebih rinci lagi 44 bidang 
tanah itu nilainya 1.332.980.510.000. Nilai 
ini adalah nilai yang sangat fantastis dan 
sebenarnya bisa dibayar kok. Lebih lanjut 
Sri Mulyani mengungkapkan, sampai saat 
ini negara masih menanggung utang 
pokok dan beban bunga dari BLBI tahun 
1998 silam. Untuk itu, pemerintah saat ini 
mengejar obligor dan debitur pemilik bank 
penerima BLBI atau debitur bank 
tersebut, mengingat kejadiannya sudah 
22 tahun lalu. "Jadi ini persoalan sudah 
lama, namun kita harus masih 
menanggung biaya tersebut. Dan biaya 
tersebut yang sekarang ini kita coba 
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melalui satgas BLBI untuk 
diminimalkan atau dikurangi atau 
dikompensasi, caranya adalah dengan 
melakukan negoisasi dengan para 
obligor dan debitur untuk membayar 
kembali," pungkas Sri Mulyani. Lebih 
lanjut Sri Mulyani Indrawati akan 
mengejar tagihan utang obligator dan 
debitur Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia (BLBI) hingga anak cucu. 
Sebab, ada kemungkinan peminjam 
utang BLBI itu sudah menurunkan 
usahanya ke penerusnya. "Saya minta 
tim untuk menghubungi semua 
obligator ini, termasuk para 
keturunannya. Karenanya barangkali 

ada mereka yang usahanya diteruskan ke 
para keturunannya. Jadi kita akan 
bernegosiasi dan berhubungan dengan 
mereka untuk mendapatkan hak negara," 
kata Sri Mulyani. Sebagai informasi, 
pemerintah mulai memanggil nama-nama 
obligor dan debitur untuk menagih piutang 
BLBI seiring dengan dibentuknya Satgas 
BLBI hingga tahun 2023. Secara 
keseluruhan, besaran utang yang ditagih 
kepada para obligor dan debitur BLBI 
adalah senilai Rp 110,45 triliun. Bahkan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
menyatakan, dia mengaku tak ingin lagi 
melihat niat baik para debitur dan obligor 
dalam mengembalikan dana. Dia hanya 
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Apply Individual Taxpayer Identification
ingin dana itu segera dibayar karena 
kasus sudah berlangsung lebih dari 20 
tahun. Jika obligor/debitur tidak 
menunjukkan niat baik dan enggan 
menemui Satgas BLBI, pemerintah 
akan mengumumkan nama obligor 
tersebut kepada publik. Salah satu 
nama yang beredar di publik adalah 
Putra Presiden Soeharto, Tommy 
Soeharto. Tommy diketahui tidak 
memenuhi panggilan Satgas BLBI 
secara tertulis dua kali. Kali ketiga 
ketika pemanggilan dilakukan lewat 
koran, Tommy menemui Satgas BLBI 
diwakili oleh kuasa hukumnya. "Oleh 
karena itu, karena waktunya sudah 
sangat panjang lebih dari 20 tahun, 
tentu kita tidak lagi mempertanyakan 
niat baik atau tidak, tapi mau bayar 
atau tidak," kata Sri Mulyani beberapa 
waktu lalu. Kemenkeu menyiapkan 
segala berkas yang mendukung 
langkah penagihan. Karena kasus 
sudah berlangsung 20 tahun lalu, ada 
112.000 berkas lebih yang perlu diteliti. 
Menko Polhukam Mahfud MD 

mengatakan, saat ini kasus berbentuk 
perdata. Namun, jika terjadi 
pembangkangan, pemerintah tak segan-
segan menjadikannya kasus pidana. 
"Kalau akan terjadi pembangkangan, 
meskipun ini perdata, supaya diingat 
bahwa kalau sengaja melanggar gugatan 
perdata ini bisa saja berbelok ke pidana," 
kata Mahfud. Beberapa pembangkangan 
yang dimaksud Mahfud adalah ingkar 
dalam pembayaran utang maupun 
memberikan bukti palsu. Sanksi pidana 
bisa saja diberikan mengingat perilaku 
para obligor sudah merugikan negara, 
memperkaya diri-sendiri dan orang lain, 
serta melanggar hukum. "Karena tidak 
mengakui terhadap apa secara hukum 
sudah disahkan sebagai hutang. Semua 
(hakim) menyatakan ada kerugian negara 
(dalam kasus BLBI)," sebut Mahfud. 
Menurut Mahfud, kasus ini dapat menjadi 
kasus korupsi. Karena ada beberapa 
obligor di luar negeri,Satgas BLBI bakal 
melibatkan lembaga anti korupsi 
internasional, The United Nations 
Convention against Corruption (UNCAC). 
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"Dan dari informasi sementara dari data 
yang dipunya memang ada beberapa 
aset obligor yang sekarang ada di luar 
negeri. Mohon kerja samanya," pungkas 
Mahfud. Dari hal ini kita melihat bahwa 
sebenarnya kasus BLBI ini sudah 
harusnya diselesaikan di era 
sebelumnya. Namun kenapa di era 
Jokowi lah kasus ini bisa diinisiasi dan 
dibuka lagi? Karena kalau melihat 
mantan presiden terdahulu, khususnya 
SBY masih kelihatannya kurang tegas 
dalam hal ini. Karena SBY waktu 
berkuasa, waktunya 60% buat partai, 
40% bikin lagu... negara dibiarin auto-
pilot. Presiden Jokowi justru lebih tegas, 
dia lakukan gerakan catur mantul dan 
bikin orang kejang-kejang. Kalau ada 
yang mau membandingkan kenapa di 
era Megawati tidak diambil ataupun di 
era Habibie dan juga Gus Dur tidak 
dijalankan, langsung saja dijawab 
dengan sangat mudah. Karena mereka 
tidak pernah memimpin dua periode dan 
bahkan beberapa di antara mereka, satu 
periode penuh pun belum. Harusnya 

SBY yang berkuasa dua periode penuh 
yang boleh dituntut untuk menyelesaikan 
masalah ini dan dituding kalau mereka 
tidak selesai. Ya partai Demokrat lah yang 
harusnya menjawab kenapa BLBI tidak 
selesai di era SBY? Alasan pemerintah 
mengejar para obligor dan debitur BLBI 
adalah karena sampai saat ini, negara 
masih menanggung utang pokok dan 
beban bunga dari BLBI tahun 1998 silam. 
Kejadian ini sudah lama, lebih dari 20 
tahun yang lalu, tapi negara harus masih 
menanggung biaya tersebut. Biaya 
tersebut yang kemudian berusaha diatasi 
pemerintah untuk diminimalkan atau 
dikurangi, yaitu dengan melakukan 
negoisasi dengan para obligor dan debitur 
untuk membayar kembali. Dengan 
dibentuknya Satgas BLBI, maka langkah 
awal pemerintah adalah mulai memanggil 
nama-nama obligor dan debitur untuk 
menyelesaikan masalah utang tersebut. 
Secara keseluruhan, besar utang yang 
ditagih kepada adalah senilai Rp 110,45 
triliun. Soal kepatuhan, para obligor juga 
sekarang tak bisa main-main dengan 
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pemerintah. Mangkir dua kali tak 
memenuhi panggilan berakibat 
pengumuman terbuka lewat koran. 
Dampak dari ketegasan Kemenkeu dan 
Satgas BLBI sejauh ini sudah 
menampakkan hasil. Media baru saja 
melaporkan aset sitaan berupa tanah 
yang luasnya 5.291.200 meter persegi. 
Setara dengan 232 luas Gelora Bung 
Karno. Empat bulan lalu pemerintah 
juga mengambil alih penguasaan TMII. 
Lahan seluas 146,7 hektar yang 
selama 44 tahun dikelola swasta 
sekarang sudah milik negara. Tentang 
TMII itu cukup mengagetkan karena 
kabar itu muncul begitu saja meski di 
baliknya ada duel kesaktian kuasa dua 
presiden. Keppres Soeharto 1977 

tumbang di tangan Perpres Jokowi 2021. 
Apakah akan ada lagi kabar-kabar 
gembira seperti itu? Mudah-mudahan. 
Lumayan untuk mengobati pedih hati 
rakyat menyaksikan kepala daerah dan 
DPRD yang beramai-ramai menikmati 
ratusan juta uang fasilitas negara. Di 
Jember jajaran Bupati dan koleganya 
menerima jatah masing-masing sekitar 
Rp 70 juta dari anggaran pemakaman 
korban Covid-19. Apakah bupati ikut 
mencangkul tanah kuburan juga? Di 
Sumbar mobil dinas baru Rp 2 milyar 
diserahkan kepada Satgas Covid-19 
setelah panen hujatan. Dari Tangerang 
ada pula kabar, Rp 675 juta anggaran 
baju dewan dibatalkan. Terpaksa, setelah 
publik menilai kepantasannya. Dari 
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kasus-kasus di atas polanya sangat 
jelas terlihat. Uang dan atau aset negara 
itu selalu dalam kondisi rawan dicuri 
terutama pejabat dan kroninya. Sebelum 
dibocorkan terlebih dahulu diulik dasar 
hukumnya supaya legal. Jika ketahuan 
publik tidak masalah, tinggal kembalikan 
saja lalu minta maaf. Bagaimana kalau 
tidak ketahuan? Berarti harus menunggu 
ada yang ngasih tahu. Seperti kasus 
TMII setelah 44 tahun dan dana BLBI 
setelah 22 tahun itu. Jokowi memang 
diakui cukup berani melakukan ini 
karena BLBI ini melibatkan orang-orang 
besar, bukan kasus kelas teri. Tapi 
pemerintah saat ini kembali membuat 
kejutan yang penuh keberanian. Pantas 
saja, pemerintahan Jokowi selama 
beberapa tahun belakangan ini terus 
dirongrong dan diganggu. Bukan hanya 

 

yang terlibat BLBI, tapi banyak pihak yang 
merasa gerah dengan manuver 
pemerintah yang dianggap sangat berani. 
Jika berkaca pada pemerintah era 
sebelumnya, maka pemerintah era Jokowi 
cukup membuat mereka tidak nyaman, 
tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan 
Jokowi tidak main-main soal ini. Jokowi 
bahkan memberikan tenggat waktu hingga 
Desember 2023 untuk menyelesaikan 
masalah ini. Dua tahun lebih. Ini buktikan 
nyali Jokowi sangat besar. Langkah & 
Kebijakan dengan resiko yang sangat 
sangat sangat besar. Betapa sangat berat 
Pak Jokowi berusaha memperbaiki kondisi 
yang terlanjur sangat rusak ini. Semoga 
Tuhan memberkahi setiap kebijakan, 
langkah & tindakan Pak Jokowi untuk 
memperbaiki & memakmurkan negeri ini. 
Amin.
 

Tim Kuasa Hukum Indonesia Corruption 
Watch (ICW) mempersilakan Kepala Staf 
Kepresidenan (KSP) Moeldoko 
melaporkan ICW ke polisi. Moeldoko 
berniat melaporkan ICW setelah namanya 
dikait-kaitkan dengan produsen obat 
Ivermectin 
yaitu PT 
Harsen 
Laboratorie
s. “Silakan 
saja jika 
Moeldoko 
ingin 
meneruska
n persoalan 
ini ke 
penegak 
hukum. 
Namun, 
kami 
menyayang
kan langkah 
itu,” kata 
anggota tim kuasa hukum ICW, 
Muhammad Isnur dalam keterangan 
tertulis, Selasa (31/8/2021).  Sebab, 
menurut Isnur penelitian ICW dilakukan 
untuk menjamin pemerintahan yang 
bersih di tengah pandemi Covid-19. Ia 
menyebut, mestinya Moeldoko yang 
berada di lingkar dalam Istana Negara 
bijak dalam menanggapi kritik. “Bukan 
justru langsung menempuh jalur hukum 
tanpa ada argumentasi ilmiah tentang 
indikasi konflik kepentingan dalam 
penelitian ICW,” kata dia.Isnur 
mengatakan, ICW sudah menjelaskan 
berulang kali bahwa pihaknya tidak 
menuding pihak tertentu, terutama 
Moeldoko terkait peredaran Ivermectin. 
Dalam penelitian berjudul "Polemik 
Ivermectin: Berburu Rente di Tengah 
Krisis", menurut Isnur, ICW selalu 
menggunakan kata "indikasi" dan 
"dugaan". Hal itu pun sudah dijelaskan 
pada pihak Moeldoko melalui tiga kali 
surat balasan atas surat somasi yang 
dilayangkan pada kliennya. “Lagi pula 
Moeldoko salah melihat konteks 

Moeldoko Laporkan ICW Ke Polisi
penelitian tersebut, karena yang 
digambarkan ICW adalah indikasi 
konflik konflik kepentingan antara 
pejabat publik dengan pihak swasta, 
bukan sebagai personal atau individu,” 
kata Isnur.Isnur juga menegaskan 

bahwa ICW 
telah 
menyampaika
n bahwa 
informasi 
tentang kerja 
sama antara 
Himpunan 
Kerukunan 
Tani Indonesia 
(HKTI) dan PT 
Noorpay 
Perkasa 
terkait ekspor 
beras itu 
merupakan 
mis-informasi. 
“Selain itu 

khusus untuk ekspor beras ini, ICW 
juga telah meminta maaf atas 
kekeliruan pernyataan tersebut,” kata 
dia. Dalam konferensi pers daring sore 
ini KSP Moeldoko mengatakan akan 
melaporkan ICW ke pihak kepolisian. 
Moeldoko mengatakan, jika ia diam, 
tudingan-tudingan itu akan menjadi 
fitnah. “Anda minta maaf, klarifikasi, 
cabut pernyataan, selesai, tetapi kalau 
itu tidak anda lakukan, maka saya 
harus lapor polisi. Itu sikap saya,” ucap 
dia.  Kuasa hukum Moeldoko, Otto 
Hasibuan mengatakan bahwa yang 
akan dilaporkan ke pihak kepolisian 
adalah dua peneliti ICW yaitu Egi 
Primayogha dan Miftah.Otto 
menyampaikan, keduanya akan 
dilaporkan atas tuduhan telah 
melakukan pencemaran nama baik 
melalui media elektronik. “Karena 
bagaimana pun jelas tuduhan kepada 
Pak Moeldoko ini dilakukan adalah 
melalui elektronik baik melalui YouTube, 
baik melalui website,” ujar Otto.
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Militer AS memiliki perjanjian rahasia 
dengan Taliban, salah satunya terkait 
rencana pengaturan pengamanan 
evakuasi warga Amerika. Anggota 
kelompok militan mengawal sekelompok 
orang Amerika ke gerbang bandara 
Kabul saat mereka berusaha melarikan 
diri dari Afghanistan, menurut dua 
pejabat pertahanan kepada CNN.

Kedua pejabat pertahanan AS 
mengatakan orang Amerika diminta 
berkumpul di "titik pengumpulan" yang 
telah ditentukan sebelumnya di dekat 
bandara tempat Taliban akan memeriksa 

Salah satu pejabat juga mengungkapkan 
pasukan operasi khusus AS mendirikan 
"gerbang rahasia" di bandara dan 
mendirikan "pusat panggilan" untuk 
memandu orang Amerika melalui proses 
evakuasi.Sementara salah satu pejabat 
militer mengatakan perencanaan dengan 
Taliban berjalan dengan baik, walaupun 
pada awalnya ada masalah.

Perjanjian Antara Militer AS Dan Taliban

kredensial mereka dan membawa 
mereka tidak jauh ke gerbang yang 
dijaga oleh pasukan Amerika.
Pasukan AS dapat melihat sekelompok 
orang Amerika mendekat dengan 
pengawalan Taliban mereka saat 
mereka maju melewati kerumunan.
Berbagai sumber di AS yang 
melakukan kontak dengan orang-orang 
yang mencoba melarikan diri 
melaporkan bahwa warga Amerika dan 
pemegang paspor di Kabul tidak 
percaya ketika mereka diberitahu 
bahwa Taliban akan memberikan 
mereka jalur aman. Banyak yang 
mengira mereka salah arah dan 
meminta klarifikasi.Sejumlah sumber 
mengatakan mereka harus meyakinkan 
mereka Taliban memang akan 
mengizinkan mereka lewat.
Kedua pejabat pertahanan AS 
berbicara dengan syarat anonim. 
Mereka khawatir dengan reaksi Taliban 
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terhadap publisitas apa pun, serta 
ancaman serangan dari ISIS-K.AS telah 
memiliki kontak militer dan diplomatik 
dengan Taliban selama bertahun-tahun 
melalui pembicaraan politik dan upaya 
dekonfliksi, tetapi pengaturan evakuasi 
rahasia antara kelompok militan dan 
militer AS mencerminkan tingkat 
koordinasi taktis yang belum pernah 
terjadi sebelumnya. Meskipun tidak 
diketahui apakah ada hubungan, 
Direktur CIA William Burns melakukan 
kunjungan yang sangat tidak biasa 
minggu lalu ke Kabul, di mana ia 
bertemu dengan pemimpin Taliban 
Abdul Ghani Baradar ketika 
pemerintahan Biden berjuang untuk 
menjalankan operasi evakuasi udara 
dengan lancar.
Sepanjang evakuasi, pejabat 
pemerintahan Biden menekankan 
Taliban bekerja sama dan pejabat senior 
berulang kali menekankan Taliban 
berkomitmen untuk menyediakan "jalan 
yang aman" bagi orang Amerika.
Misi pengawalan Taliban terjadi 
"beberapa kali sehari," menurut salah 
satu pejabat. Salah satu poin penting 

"Itu berhasil, itu berjalan dengan baik," 
kata seorang pejabat tentang pengaturan 
itu, dikutip dari CNN, Rabu (1/9).
Namun dalam beberapa kasus, orang 
Amerika dan pemegang kartu hijau ditolak 
di titik pengumpulan Kementerian Dalam 
Negeri selama evakuasi, menurut 
sejumlah orang di jaringan yang 
berhubungan dengan beberapa warga 
Afghanistan yang mencoba melewati rute 
rahasia. Beberapa warga negara AS dan 
penduduk tetap yang sah, atau pemegang 
kartu hijau, ditolak aksesnya oleh Taliban 
di titik pertemuan Kementerian Dalam 
Negeri.
Tidak jelas apakah orang Amerika dan 
pemegang kartu hijau yang ditolak di 
Kementerian Dalam Negeri akhirnya 
berhasil sampai di bandara selama upaya 
berikutnya melewati kementerian atau 
melalui rute lain ke bandara.

adalah gedung Kementerian Dalam 
Negeri tepat di luar gerbang bandara di 
mana pasukan AS di dekatnya dapat 
dengan mudah mengamati kedatangan 
orang Amerika. Orang Amerika 
diinformasikan melalui berbagai pesan 
terkait tempat berkumpul yang aman.

Keluarga lain yang terdiri dari enam 

Warga Amerika, bersama dengan 
anggota keluarga, termasuk setidaknya 
satu warga negara AS, menunggu 
selama beberapa jam dengan Taliban di 
titik berkumpul bersama dengan lebih 
dari 20 keluarga lainnya.

Keluarga itu terbang dari Kabul ke 
pangkalan AS di luar negeri dalam 
penerbangan yang difasilitasi oleh 
militer AS dan sedang menunggu 
kembali ke Amerika Serikat.

Ada kebingungan malam itu ketika 
anggota Taliban bersenjata mengambil 
paspor warga Amerika, kartu hijau dan 
telepon seluler, dan lebih dari 100 orang 
Amerika dan pemegang paspor dan 
anggota keluarga mereka berkerumun 
selama beberapa jam di titik 
pengumpulan. Akhirnya dokumen 

pemegang kartu hijau, termasuk anak-
anak kecil, ditolak di titik pengumpulan 
tetapi bisa masuk di titik pengumpulan 
Kementerian Dalam Negeri. Anggota 
keluarga mereka di AS melaporkan 
begitu mereka tiba di bandara, mereka 
berbaris secara terorganisir untuk 
menunjukkan dokumen mereka dan 
diproses secara tertib.

dikembalikan dan rombongan 
berangkat ke bandara.Prosesnya 
menjadi lebih lancar ketika koordinasi 
antara AS dan Taliban berlangsung 
selama beberapa malam, kata orang-
orang di jaringan tidak resmi itu.Dalam 
pengaturan rahasia terpisah lainnya 
yang tidak diungkapkan sampai 
operasi selesai, pasukan dari 
Komando Operasi Khusus Gabungan 
elit dan unit operasi khusus lainnya 
juga berada di lapangan membantu 
orang Amerika melarikan diri dengan 
menghubungi mereka melalui "pusat 
panggilan", kata salah satu pejabat.
Pasukan operasi khusus mendirikan 
gerbang rahasia mereka sendiri di 
bandara dan kadang-kadang 
berkomunikasi langsung dengan orang 
Amerika yang memberi tahu mereka 
dengan tepat ke mana harus berjalan 
untuk menemukan gerbang dan bisa 
masuk ke dalam bandara.
Gerbang rahasia memungkinkan 
militer AS memberikan beberapa 
perlindungan kepada orang Amerika 
dengan menghindari gerbang umum 
dan rentan.
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Abdul Ghani Baradar ketika 
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dengan lancar.
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berulang kali menekankan Taliban 
berkomitmen untuk menyediakan "jalan 
yang aman" bagi orang Amerika.
Misi pengawalan Taliban terjadi 
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satu pejabat. Salah satu poin penting 

"Itu berhasil, itu berjalan dengan baik," 
kata seorang pejabat tentang pengaturan 
itu, dikutip dari CNN, Rabu (1/9).
Namun dalam beberapa kasus, orang 
Amerika dan pemegang kartu hijau ditolak 
di titik pengumpulan Kementerian Dalam 
Negeri selama evakuasi, menurut 
sejumlah orang di jaringan yang 
berhubungan dengan beberapa warga 
Afghanistan yang mencoba melewati rute 
rahasia. Beberapa warga negara AS dan 
penduduk tetap yang sah, atau pemegang 
kartu hijau, ditolak aksesnya oleh Taliban 
di titik pertemuan Kementerian Dalam 
Negeri.
Tidak jelas apakah orang Amerika dan 
pemegang kartu hijau yang ditolak di 
Kementerian Dalam Negeri akhirnya 
berhasil sampai di bandara selama upaya 
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melalui rute lain ke bandara.
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dengan mudah mengamati kedatangan 
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Warga Amerika, bersama dengan 
anggota keluarga, termasuk setidaknya 
satu warga negara AS, menunggu 
selama beberapa jam dengan Taliban di 
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dari 20 keluarga lainnya.

Keluarga itu terbang dari Kabul ke 
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penerbangan yang difasilitasi oleh 
militer AS dan sedang menunggu 
kembali ke Amerika Serikat.

Ada kebingungan malam itu ketika 
anggota Taliban bersenjata mengambil 
paspor warga Amerika, kartu hijau dan 
telepon seluler, dan lebih dari 100 orang 
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Penelitian dari Pusat Pengendalian 
Penyakit di Amerika Serikat (CDC) dan 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
bahkan menyebut jika anosmia sebagai 
salah satu gejala inti (the key marker) 
pada kasus paparan Covid-19. Meski, 
untuk memastikannya, Anda harus tetap 
melakukan test swab ataupun PCR.

Beberapa ciri-ciri anosmia pada 
pasien COVID-19

Anosmia pada pasien COVID-19 dapat 
timbul karena rusaknya sel-sel 
penyangga saraf penciuman, serta sel-
sel saraf itu sendiri.

Salah satu gejala yang muncul efek dari 
terpapar Covid-19 adalah anosmia. 
Anosmia merupakan keadaan di mana 
tubuh Anda mengelami hilang daya 
penciuman dan pengecap.

Seiring dengan sembuhnya pasien dari 
paparan virus Corona, indera penciuman 
juga akan berangsur membaik dalam 
kurun 10 sampai 14 hari. Ini pun sangat 
terkait dengan respons tubuh masing-
masing pasien.

Anosmia sendiri bisa muncul tak hanya 
karena terpapar Covid-19. Hilangnya 
daya penciuman juga dapat disebabkan 
flu, cidera kepala, rinosinusistis, rhinitis, 
alergi, serta gangguan lain yang 
berhubungan dengan saraf penciuman. 
Akan tetapi, penderita Covid-19 biasanya 
mengalami anosmia dengan kondisi 
pemulihan yang cukup lama.

1. Gejala lebih khas dibanding batuk, 
demam, nyeri kepala, dan diare.
2. Waktu penyembuhan antara tujuh 
hingga delapan hari. Namun, pada 
kondisi Persisten Anosmia, diperkirakan 
sembuh dalam 30 hari (durasi lebih lama 
pada penderita usia dewasa 20 hingga 
39).

Mengenal Anosmia Karena Covid-19

Cara memulihkan diri dari anosmia

4. Merasa tidak aman dan kesepian. 
Sebab, penciuman berperan dalam 
perlindungan diri dari bahasa asap atau 
api, gas atau bahan kimia berbahaya 
lainnya.

3. Regresi Epitel Olkaftorius berkisar 
antara enam hingga delapan minggu.

Hal ini disebabkan karena beberapa 
hal:

3. Masalah psikologis dan emosi.

1. Kesulitan saat memasak atau 
mencicipi makanan (terutama pada 
kondisi yang disertai hilangnya 
gangguan pengecapan).

Sebab, tidak bisa melakukan kegiatan, 
profesi, dan fungsi sosial seperti 
sebelumnya. Seperti mereka yang 
berkerja di bagian makan dan 
minuman, pramugari yang harus peka 
dengan kondisi penumpang dan area 
kabin pesawat, peracik parfum, barista, 
dan lainnya yang terkait langsung 
dengan indera penciuman dan 
pengecap.

1. Penyembuhan COVID-19

2. Latihan Fungsi Penciuman (Olfactory 
Functional Training)

Masalah yang mungkin ditimbulkan 
akibat persisten anosmia

2. Menurunnya nafsu makan. Ini bisa 
menyebabkan gangguan gizi.

Persisten Anosmia (Anosmia yang lebih 
lama > satu bulan) seringkali 
menimbulkan ketakutan bagi 
penderitanya. 

Serangan virus Corona melumpuhkan 
dan melemahkan saraf-saraf dalam 
tubuh. Saat virus teratasi, anosmia juga 
berangsur pulih.

Kanada menyatakan pada Selasa 
(31/8/2021) akan memukimkan kembali 
sekitar 5.000 pengungsi Afghanistan 
yang dievakuasi oleh Amerika Serikat 
(AS).Seperti dilaporkan Reuters, 
pernyataan itu muncul ketika 
pemerintah 
Perdana 
Menteri 
Justin 
Trudeau 
menangani 
masalah 
yang 
menurut 
para kritikus 
telah 
diabaikan 
selama 
kampanye 
untuk 
pemilihan 
kembali."Ka
mi tahu ada lebih banyak hubungannya 
dengan berakhirnya operasi evakuasi 
sekutu. Kami berusaha sekuat tenaga 
untuk membantu sebanyak mungkin 
warga Afghanistan yang ingin menetap 
di Kanada," kata Menteri Imigrasi Marco 
Mendicino.Kanada mengevakuasi 
3.700 orang dari Kabul dalam beberapa 
pekan terakhir, di mana sekitar 2.000 
adalah warga Afghanistan - dan 
keluarganya. Mereka telah membantu 
tentara dan diplomat Kanada di masa 
lalu. Kanada mengakhiri misinya ke 
Afghanistan pada tahun 2011, tetapi 
pelatih militer tetap bekerja sampai 
tahun 2014.Trudeau menyerukan 
pemilihan cepat 20 September pada 
hari Kabul jatuh, dan para kritikus 
mengatakan upaya evakuasi 
pemerintahnya lambat dan gagal 
seperti yang dilakukan negara-negara 
lain.Sekitar 54 % warga Kanada berpikir 
Ottawa seharusnya bertindak lebih 
cepat untuk membantu warga 
Afghanistan. Temuan itu terungkap 
lewat jajak pendapat Postmedia/Leger 
Marketing yang diterbitkan pekan lalu.

Kanada Terima 5 Ribu Pengungsi Afghanistan

Di Afghanistan, tembakan perayaan 
kemenangan bergema di seluruh Kabul 
pada hari Selasa (31/8) ketika Taliban 
menguasai bandara setelah penarikan 
pasukan AS terakhir. Kepergian AS 
menandai berakhirnya perang 20 tahun 
yang membuat kelompok milisi Islam lebih 
kuat daripada tahun 2001.

Kanada menyatakan pihaknya berharap 
untuk terus membantu warga Afghanistan 
yang ingin bermukim kembali selama 
Taliban mengizinkan mereka pergi.

Sejumlah 5.000 pengungsi yang 
dievakuasi oleh Amerika Serikat akan 
dimukimkan kembali sebagai bagian dari 
rencana Kanada yang diumumkan 
sebelumnya untuk menerima lebih dari 
20.000 warga Afghanistan. Para 

pengungsi ini 
tergolong rentan 
termasuk para 
pemimpin 
perempuan, 
pekerja hak 
asasi manusia 
dan 
wartawan."Kami 
ingin menyambut 
keluarga 
Afghanistan yang 
telah membantu 
warga Kanada, 
yang telah 
berjuang untuk 
keadilan, yang 

memperjuangkan hak untuk komunitas 
minoritas, untuk wanita, untuk jurnalis," 
kata Trudeau dalam acara kampanye 
Ottawa pada Selasa.

"Warga Afghanistan dengan dokumen 
perjalanan ke negara lain harus diizinkan 
untuk bergerak dengan aman dan bebas 
ke luar negeri tanpa gangguan. Kanada 
dan sekutunya teguh dalam hal ini, dan 
kami bersatu," kata Garneau dalam 
pengarahan tersebut.

“Sekitar 1.250 warga negara Kanada, 
penduduk tetap dan anggota keluarga 
terdampar di Afghanistan,” kata Menteri 
Luar Negeri Marc Garneau.
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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

- Beri nilai satu sampai 10

Bisa menggunakan bahan alami seperti 
lemon (citronellal), cengkeh (eugenol), 
mawar (phenyl ethyl alcohol), dan 
Eucalyptus (eucalyptol).
Langkah-langkahnya:
- Hirup masing-masing selama 20 detik
- Bayangkan bentuk objek tersebut atau 
kaitkan dengan memori

INCS telah lama digunakan sebagai 
terapi gangguan penciuman terkait 
dengan hidung dan sinus paranasal. Ini 
dapat meningkatkan fungsi penciuman 
dengan menghambat inflamasi di celah 
olfactory.

- Dapat menggunakan minyak esensial 
atau sumber odoran (pewangi) asli
Latihan ini sangat dianjurkan pada 
gangguan penciuman yang persisten. 
Tidak memiliki efek samping, mudah 
dilakukan dan efektif. Namun, pasien 
harus konsisten dan menyediakan 
waktu.

- Lakukan selama 12 hingga 56 minggu

Pemberian INCS tidak memberikan 
perbedaan efek terapi yang signifikan 
dibandingkan dengan latihan penciuman 
saja. INCS terutama diberikan bila 

- Dapat dilakukan dengan mengganti 
jenis odoran

3. Pemberian INCS (Intra Nasal 
Corticosteroid) Namun, beberapa jenis senyawa (zinc 

gluconate and sinus surfactant) bila 
digunakan dalam larutan pencuci 
hidung terbukti dapat memperburuk 
anosmia.

Gino Andrias, 40 tahun berprofesi 

Contoh Perbedaan Kondisi dari Dua 
Sample Penderita COVID-19
Contoh Pasien 1

Cuci hidung adalah suatu metode yang 
sederhana dan murah dengan cara 
membilas rongga hidung menggunakan 
larutan garam.

4. Cuci Hidung

Tidak ada risiko yang ditimbulkan dari 
cuci hidung. Belum ada penelitian yang 
menyebutkan cuci hidung 
memperburuk kondisi infeksi saluran 
nafas bawah.

Larutan garam yang digunakan 
umumnya larutan isotonis seperti 
NaCl0 9 persen.

masih terdapat gejala pada hidung 
seperti hidung tersumbat, bersin, 
maupun pilek.

Proses pemulihan yang berbeda-beda 
tiap kasus

Cuci hidung dapat memerbaiki fungsi 
pelindung mukosa dengan 
meningkatkan kemampuan mukosa 
hidung untuk melawan efek agen 
infeksius, mediator inflamasi, dan iritan.
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Taliban Tolak Perpanjang Waktu Evakuasi

Contoh Pasien 2

sebagai pegawai swasta. Berawal dari 
hilangnya kemampuan penghidu 
mendorong Gino untuk melakukan 
swab test. Dia dinyatakan positif 
COVID-19 pada tanggal 8 Agustus 
2021 lalu.

Ibu Putu, seorang tenaga kesehatan 
berusia sekitar empat puluhan. Hasil 
swab test menyatakan dirinya positif 
COVID-19 pada awal Juli 2021. 
Berawal dari hilangnya kemampuan 
indra pengecap yang kemudian 
mendorongnnya melakukan swab test.
Anosmia baru dialaminya sekitar tiga 
atau empat hari setelah dinyatakan 
positif. Selama masa isoman, Ibu Putu 
kerap melatih indra penciumannya 
dengan menggunakan minyak kayu 

Saat ini dia sedang menjalani isolasi 
mandiri. Kondisi indra pengecapnya 
dalam kondisi baik, dia masih bisa 
merasakan berbagai jenis rasa 
makanan. Setiap hari Gino aktif melatih 
indra penciumannya dengan menghirup 
aroma kopi, minyak kayu putih.

Melaksanakan Hygiene THT (Tangan, 
Hidung, Tidur) sebagai upaya promotif 
menjaga kesehatan diri dan meningkatkan 
sistem imun serta sebagai upaya preventif 
mencegah infeksi yang dapat memicu 
munculnya anosmia. Selain itu, patuhi 
protokol kesehatan agar Anda dan orang 
terkasih di sekitar Anda bisa terbebas dari 
paparan Covid-19.

Ini dilakukannya untuk merangsang indra 
penciuman sekaligus pengecapnya. 
Kondisi indra penghidunya berangsur 
membaik dua minggu setelah dinyatakan 
positif. Namun, indra pengecap masih 
belum pulih seutuhnya. Meskipun sudah 
hamper dua minggu berlalu sejak 
dinyatakan negatif melalui swab test pada 
akhir Juli 2021.
Dari dua contoh tersebut membuktikan 
bahwa kondisi Anosmia tiap pasien 
COVID-19 berbeda-beda. Tergantung 
pada seberapa berat dampak virus 
menyerang sel saraf mereka.

putih, minyak peppermint, rebusan 
rempah yang terdiri dari sereh, jahe, 
kunyit (yang beraroma kuat).

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057

Anak Ahok Dipolisikan Ayu Thalia

Anak Ahok, Nicholas Sean Purnama 
dipolisikan oleh selebgram Ayu Thalia. Si 
sulung dari pernikahan Ahok dengan 
Veronica Tan itu diduga melakukan 
penganiayaan dengan cara mendorong 
Ayu Thalia hingga terjatuh dan terluka.
Ayu Thalia alias Thata Anma pun 
melaporkan Nicholas Sean Purnama atas 
kasus penganiayaan ke penyidik Polsek 
Penjaringan, Polres Jakarta Utara. Dalam 
laporannya, Ayu Thalia mengatakan 
Nicholas Sean Purnama mendorongnya 
sampai terjatuh dan mengalami luka.
Menurut Ayu Thalia peristiwa tersebut 
terjadi saat mereka membahas hubungan 
keduanya. "Waktu itu saya sedang berada 
di kantor saya di showroom mobil 
Prestige. Kemudian pelaku (Nicholas 
Sean) mendatangi saya dan membahas 
tentang hubungan saya dengan pelaku," 
ungkapnya.

Ayu Thalia langsung ke Rumah Sakit 
Atma Jaya dan mendatangi Polsek Metro 
Penjaringan, Jakarta Utara. "Saya berobat 
ke RS Atma Jaya dan kemudian saya 
melaporkan kejadian tersebut ke Polsek 

Nicholas Sean Purnama disebut Ayu 
Thalia sakit hati dan mengaku tak mau 
bertemu lagi. "Pelaku mendorong saya 
dari dalam mobil hingga saya terjatuh dan 
saya terluka," tambahnya.

Metro Penjaringan Jakut guna 
pengusutan lebih lanjut," pungkasnya.
Hingga saat ini, Polsek Metro 
Penjaringan masih menyelidiki laporan 
Ayu Thalia.
Nicholas Sean Bantah Pacaran
Ahmad Ramzy selaku pengacara 
Nicholas Sean Purnama membantah 
ada penganiayaan yang dilakukan 
kliennya. Ahmad menyebut Nicholas 
Sean Purnama tidak pernah 
mendorong Ayu Thalia dari dalam 
mobil."Yang jelas Sean tidak pernah 
merasa seperti apa yang dituduhkan 
dia. Yang dilakukan adalah si 
perempuan ini, Ayu Thalia ini, lompat 
dari mobil dalam keadaan mobil 
berhenti," ujar Ahmad, kepada 
wartawan, Selasa 31 Agustus 2021.

"Yang jelas Sean kenal dan tidak 
pernah melakukan hal tersebut," 
ujarnya.Ahmad menduga Ayu Thalia 
sedang pansos dan berjanji akan 
menyelesaikan perkara ini. Anak Ahok 
akan mempolisikan balik jika tuduhan 
tidak terbukti. "Kalau sudah dinyatakan 

Ahmad mengatakan, Nicholas Sean 
Purnama memang mengenal Ayu 
Thalia. Namun Ahmad mengatakan 
Sean dan Ayu Thalia tidak memiliki 
hubungan spesial.
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sebagai pegawai swasta. Berawal dari 
hilangnya kemampuan penghidu 
mendorong Gino untuk melakukan 
swab test. Dia dinyatakan positif 
COVID-19 pada tanggal 8 Agustus 
2021 lalu.
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berusia sekitar empat puluhan. Hasil 
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mandiri. Kondisi indra pengecapnya 
dalam kondisi baik, dia masih bisa 
merasakan berbagai jenis rasa 
makanan. Setiap hari Gino aktif melatih 
indra penciumannya dengan menghirup 
aroma kopi, minyak kayu putih.
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menjaga kesehatan diri dan meningkatkan 
sistem imun serta sebagai upaya preventif 
mencegah infeksi yang dapat memicu 
munculnya anosmia. Selain itu, patuhi 
protokol kesehatan agar Anda dan orang 
terkasih di sekitar Anda bisa terbebas dari 
paparan Covid-19.

Ini dilakukannya untuk merangsang indra 
penciuman sekaligus pengecapnya. 
Kondisi indra penghidunya berangsur 
membaik dua minggu setelah dinyatakan 
positif. Namun, indra pengecap masih 
belum pulih seutuhnya. Meskipun sudah 
hamper dua minggu berlalu sejak 
dinyatakan negatif melalui swab test pada 
akhir Juli 2021.
Dari dua contoh tersebut membuktikan 
bahwa kondisi Anosmia tiap pasien 
COVID-19 berbeda-beda. Tergantung 
pada seberapa berat dampak virus 
menyerang sel saraf mereka.

putih, minyak peppermint, rebusan 
rempah yang terdiri dari sereh, jahe, 
kunyit (yang beraroma kuat).
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Anak Ahok Dipolisikan Ayu Thalia

Anak Ahok, Nicholas Sean Purnama 
dipolisikan oleh selebgram Ayu Thalia. Si 
sulung dari pernikahan Ahok dengan 
Veronica Tan itu diduga melakukan 
penganiayaan dengan cara mendorong 
Ayu Thalia hingga terjatuh dan terluka.
Ayu Thalia alias Thata Anma pun 
melaporkan Nicholas Sean Purnama atas 
kasus penganiayaan ke penyidik Polsek 
Penjaringan, Polres Jakarta Utara. Dalam 
laporannya, Ayu Thalia mengatakan 
Nicholas Sean Purnama mendorongnya 
sampai terjatuh dan mengalami luka.
Menurut Ayu Thalia peristiwa tersebut 
terjadi saat mereka membahas hubungan 
keduanya. "Waktu itu saya sedang berada 
di kantor saya di showroom mobil 
Prestige. Kemudian pelaku (Nicholas 
Sean) mendatangi saya dan membahas 
tentang hubungan saya dengan pelaku," 
ungkapnya.

Ayu Thalia langsung ke Rumah Sakit 
Atma Jaya dan mendatangi Polsek Metro 
Penjaringan, Jakarta Utara. "Saya berobat 
ke RS Atma Jaya dan kemudian saya 
melaporkan kejadian tersebut ke Polsek 

Nicholas Sean Purnama disebut Ayu 
Thalia sakit hati dan mengaku tak mau 
bertemu lagi. "Pelaku mendorong saya 
dari dalam mobil hingga saya terjatuh dan 
saya terluka," tambahnya.

Metro Penjaringan Jakut guna 
pengusutan lebih lanjut," pungkasnya.
Hingga saat ini, Polsek Metro 
Penjaringan masih menyelidiki laporan 
Ayu Thalia.
Nicholas Sean Bantah Pacaran
Ahmad Ramzy selaku pengacara 
Nicholas Sean Purnama membantah 
ada penganiayaan yang dilakukan 
kliennya. Ahmad menyebut Nicholas 
Sean Purnama tidak pernah 
mendorong Ayu Thalia dari dalam 
mobil."Yang jelas Sean tidak pernah 
merasa seperti apa yang dituduhkan 
dia. Yang dilakukan adalah si 
perempuan ini, Ayu Thalia ini, lompat 
dari mobil dalam keadaan mobil 
berhenti," ujar Ahmad, kepada 
wartawan, Selasa 31 Agustus 2021.

"Yang jelas Sean kenal dan tidak 
pernah melakukan hal tersebut," 
ujarnya.Ahmad menduga Ayu Thalia 
sedang pansos dan berjanji akan 
menyelesaikan perkara ini. Anak Ahok 
akan mempolisikan balik jika tuduhan 
tidak terbukti. "Kalau sudah dinyatakan 

Ahmad mengatakan, Nicholas Sean 
Purnama memang mengenal Ayu 
Thalia. Namun Ahmad mengatakan 
Sean dan Ayu Thalia tidak memiliki 
hubungan spesial.
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tidak terbukti dan dinyatakan 
penghentian penyidikannya (Sp3), kita 
akan bisa upayakan ke sana (lapor 
balik)," jelasnya.

Ayu Thalia Membantah Pacaran 
dengan Anak Ahok
Senada dengan pernyataan pengacara 
anak Ahok, Ayu Thalia juga membantah 
isu berpacaran dengan Nicholas Sean 
Purnama. "Kita nggak pacaran, tapi 
masih pendekatan saja," ungkapnya.

"Ini akan kita dalami semuanya, apa 
motivasinya ini. Sean masih muda kok 
ada perempuan perlakukan seperti ini. 
Saya juga akan coba berkomunikasi 
dengan Prestige Motor apa maksud dan 
tujuannya karena Sean kan selama ini 
suka bermain Ko Rudy Salim," 
sambung Ahmad.

Meski dirinya dan Nicholas Sean bukan 
sebagai pasangan kekasih, namun Ayu 
Thalia mengaku dekat dengan Sean. 
Sebelum akhirnya terjadi dugaan 
penganiayaan itu.

Foto Mesra Anak Ahok dan Ayu Thalia

Nicholas Sean melengkapi 

“Saya sama dia (Sean) memang dekat. 
Tapi kalau kejadian itu, nanti saya akan 
jelaskan lebih rincinya," tambahnya.

Nicholas Sean sebelumnya juga 
sempat jadi omongan saat 
mengunggah potret mesranya dengan 
Ayu Thalia pada awal Agustus 2021 
lalu. Duduk di mobil sport, anak Ahok 
merangkul perut sang selebgram.

 Merespon perjodohan tersebut, Nicholas 
Sean dengan tegas menolak. Lewat 
unggahan Instagram, pria ini mengaku 
tidak punya waktu untuk waktu untuk 
asmara.

Pun demikian dengan Ayu Thalia, ia 
mengunggah potret yang sama dengan 
Nicholas Sean. Alih-alih menuliskan 
kalimat romantis, selebgram ini 
menuliskan ucapan kemerdekaan 
Indonesia. "Happy Independence Day," 
tulis Ayu Thalia.

unggahannya itu dengan keterangan 
yang mengisyaratkan kedekatan. "You 
know you're not the first(kamu tahu kamu 
bukan yang pertama)," tulis Nicholas 
Sean pada caption unggahan yang kini 
telah dihapus.

Pria kelahiran 17 September 1998 ini 
merupakan seorang pebisnis muda. 
Nicholas Sean diketahui memiliki usaha 
di bidang clothing bernama Se.Indonesia. 
Tak cuma itu, mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia ini juga 
memiliki usaha di bidang kuliner dengan 
membuka kafe bernama Bearhounds 
Airsoft & Cafe di Mall Pluit Village.

Unggahan ini lantas memicu spekulasi 
keduanya menjalin hubungan spesial.
Fakta Anak Ahok

Nicholas Sean pernah terseret saat kasus 
putusnya Kaesang Pangarep dan Felicia 
Tissue merebak. Warganet ramai-ramai 
menjodohkan Nicholas dengan Felicia 
Tissue.

Indonesia 

Singapura telah sepenuhnya 
memvaksinasi 80 persen populasi. 
Keberhasilan ini menjadikannya negara 
dengan tingkat vaksinasi tertinggi di 
dunia, di tengah upaya negara-negara 
lain yang sedang berjuang 
mengend
alikan 
penyebar
an varian 
Delta. 
"Kami 
telah 
melewati 
tonggak 
sejarah 
lain, di 
mana 80 
persen 
dari 
populasi 
telah menerima dua dosis vaksin," kata 
Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye 
Kung dalam sebuah postingan di media 
sosial. "Kesuksesan itu berarti Singapura 
telah selangkah lebih maju dalam 
menangani Covid-19," tambahnya. "Ini 
adalah hasil dari upaya kolektif banyak 
orang yang bekerja di belakang layar dan 
orang-orang Singapura maju untuk 
menjaga diri mereka sendiri dan orang-
orang di sekitar mereka." 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
mengatakan Indonesia bisa menyalip 
Jerman dalam hal laju vaksinasi Covid-
19. Caranya dengan mengebut 
penyuntikan hingga 2,3 juta orang per 
bulan. "Per hari ini saya lihat sudah 97,8 
juta sudah kita suntikan, mudah-
mudahan bisa mengejar Jerman kalau 
angkanya juga naik terus," kata Budi 
Gunadi Sadikin dalam konferensi pers 
soal Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin 
(30//2021). Menkes mengatakan 
Presiden Joko Widodo meminta agar 
dilakukan percepatan vaksinasi hingga 
100 juta dosis pada akhir bulan Agustus 
2021. "Dan kalau bisa rata-ratanya 

Singapura Sudah Vaksin 80% Warganya

 Pakar penyakit menular terkemuka AS, 
Dr Anthony Fauci, mengatakan Amerika 
Serikat tetap berpegang pada 
implementasi vaksin booster Covid-19 
kepada warganya, delapan bulan 
setelah menerima dosis kedua. Fauci 
menyebut "tidak ada keraguan" dalam 
pikirannya bahwa orang perlu 
mendapatkan suntikan tambahan 
setelah mereka menerima vaksin Pfizer 
atau Moderna dua dosis, mengingat 
masifnya penyebaran varian Delta yang 
sangat menular. Hanya sekitar 50 
persen atlet pria pada turnamen US 
Open yang telah divaksinasi, kata juru 
bicara ATP. Sementara bagi penonton 
yang ingin menyaksikan US Open, 
wajib memiliki setidaknya satu suntikan 
vaksin Covid-19.

Amerika Serikat

Jepang menargetkan vaksinasi penuh 
warganya pada Oktober atau November 
mendatang, menurut Kepala Program 
Vaksinasi Nasional Taro Kono. Dia juga 

menjanjikan 
suntikan 
booster untuk 
pekerja medis 
dan orang tua 
pada awal 
tahun depan. 
"Jepang 
menargetkan 
tingkat 
vaksinasi 80 
persen," kata 
Kono di Fuji 
TV. Target 
tersebut 

diyakini akan tetap dijalankan meski 
Jepang tengah berurusan dengan 
vaksin Moderna yang tercemar, yang 
dilaporkan telah mengorbankan dua 
warganya. Inokulasi di pusat vaksinasi 
skala besar di prefektur Okinawa pun 
dihentikan pada Minggu (29/8/2021) 
setelah pencemaran ditemukan di 
beberapa suntikan. 

ditingkatkan ke 2,3 juta," katanya.  
Jepang
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tidak terbukti dan dinyatakan 
penghentian penyidikannya (Sp3), kita 
akan bisa upayakan ke sana (lapor 
balik)," jelasnya.

Ayu Thalia Membantah Pacaran 
dengan Anak Ahok
Senada dengan pernyataan pengacara 
anak Ahok, Ayu Thalia juga membantah 
isu berpacaran dengan Nicholas Sean 
Purnama. "Kita nggak pacaran, tapi 
masih pendekatan saja," ungkapnya.

"Ini akan kita dalami semuanya, apa 
motivasinya ini. Sean masih muda kok 
ada perempuan perlakukan seperti ini. 
Saya juga akan coba berkomunikasi 
dengan Prestige Motor apa maksud dan 
tujuannya karena Sean kan selama ini 
suka bermain Ko Rudy Salim," 
sambung Ahmad.

Meski dirinya dan Nicholas Sean bukan 
sebagai pasangan kekasih, namun Ayu 
Thalia mengaku dekat dengan Sean. 
Sebelum akhirnya terjadi dugaan 
penganiayaan itu.

Foto Mesra Anak Ahok dan Ayu Thalia

Nicholas Sean melengkapi 

“Saya sama dia (Sean) memang dekat. 
Tapi kalau kejadian itu, nanti saya akan 
jelaskan lebih rincinya," tambahnya.

Nicholas Sean sebelumnya juga 
sempat jadi omongan saat 
mengunggah potret mesranya dengan 
Ayu Thalia pada awal Agustus 2021 
lalu. Duduk di mobil sport, anak Ahok 
merangkul perut sang selebgram.

 Merespon perjodohan tersebut, Nicholas 
Sean dengan tegas menolak. Lewat 
unggahan Instagram, pria ini mengaku 
tidak punya waktu untuk waktu untuk 
asmara.

Pun demikian dengan Ayu Thalia, ia 
mengunggah potret yang sama dengan 
Nicholas Sean. Alih-alih menuliskan 
kalimat romantis, selebgram ini 
menuliskan ucapan kemerdekaan 
Indonesia. "Happy Independence Day," 
tulis Ayu Thalia.

unggahannya itu dengan keterangan 
yang mengisyaratkan kedekatan. "You 
know you're not the first(kamu tahu kamu 
bukan yang pertama)," tulis Nicholas 
Sean pada caption unggahan yang kini 
telah dihapus.

Pria kelahiran 17 September 1998 ini 
merupakan seorang pebisnis muda. 
Nicholas Sean diketahui memiliki usaha 
di bidang clothing bernama Se.Indonesia. 
Tak cuma itu, mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia ini juga 
memiliki usaha di bidang kuliner dengan 
membuka kafe bernama Bearhounds 
Airsoft & Cafe di Mall Pluit Village.

Unggahan ini lantas memicu spekulasi 
keduanya menjalin hubungan spesial.
Fakta Anak Ahok

Nicholas Sean pernah terseret saat kasus 
putusnya Kaesang Pangarep dan Felicia 
Tissue merebak. Warganet ramai-ramai 
menjodohkan Nicholas dengan Felicia 
Tissue.

Indonesia 

Singapura telah sepenuhnya 
memvaksinasi 80 persen populasi. 
Keberhasilan ini menjadikannya negara 
dengan tingkat vaksinasi tertinggi di 
dunia, di tengah upaya negara-negara 
lain yang sedang berjuang 
mengend
alikan 
penyebar
an varian 
Delta. 
"Kami 
telah 
melewati 
tonggak 
sejarah 
lain, di 
mana 80 
persen 
dari 
populasi 
telah menerima dua dosis vaksin," kata 
Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye 
Kung dalam sebuah postingan di media 
sosial. "Kesuksesan itu berarti Singapura 
telah selangkah lebih maju dalam 
menangani Covid-19," tambahnya. "Ini 
adalah hasil dari upaya kolektif banyak 
orang yang bekerja di belakang layar dan 
orang-orang Singapura maju untuk 
menjaga diri mereka sendiri dan orang-
orang di sekitar mereka." 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
mengatakan Indonesia bisa menyalip 
Jerman dalam hal laju vaksinasi Covid-
19. Caranya dengan mengebut 
penyuntikan hingga 2,3 juta orang per 
bulan. "Per hari ini saya lihat sudah 97,8 
juta sudah kita suntikan, mudah-
mudahan bisa mengejar Jerman kalau 
angkanya juga naik terus," kata Budi 
Gunadi Sadikin dalam konferensi pers 
soal Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin 
(30//2021). Menkes mengatakan 
Presiden Joko Widodo meminta agar 
dilakukan percepatan vaksinasi hingga 
100 juta dosis pada akhir bulan Agustus 
2021. "Dan kalau bisa rata-ratanya 

Singapura Sudah Vaksin 80% Warganya

 Pakar penyakit menular terkemuka AS, 
Dr Anthony Fauci, mengatakan Amerika 
Serikat tetap berpegang pada 
implementasi vaksin booster Covid-19 
kepada warganya, delapan bulan 
setelah menerima dosis kedua. Fauci 
menyebut "tidak ada keraguan" dalam 
pikirannya bahwa orang perlu 
mendapatkan suntikan tambahan 
setelah mereka menerima vaksin Pfizer 
atau Moderna dua dosis, mengingat 
masifnya penyebaran varian Delta yang 
sangat menular. Hanya sekitar 50 
persen atlet pria pada turnamen US 
Open yang telah divaksinasi, kata juru 
bicara ATP. Sementara bagi penonton 
yang ingin menyaksikan US Open, 
wajib memiliki setidaknya satu suntikan 
vaksin Covid-19.

Amerika Serikat

Jepang menargetkan vaksinasi penuh 
warganya pada Oktober atau November 
mendatang, menurut Kepala Program 
Vaksinasi Nasional Taro Kono. Dia juga 

menjanjikan 
suntikan 
booster untuk 
pekerja medis 
dan orang tua 
pada awal 
tahun depan. 
"Jepang 
menargetkan 
tingkat 
vaksinasi 80 
persen," kata 
Kono di Fuji 
TV. Target 
tersebut 

diyakini akan tetap dijalankan meski 
Jepang tengah berurusan dengan 
vaksin Moderna yang tercemar, yang 
dilaporkan telah mengorbankan dua 
warganya. Inokulasi di pusat vaksinasi 
skala besar di prefektur Okinawa pun 
dihentikan pada Minggu (29/8/2021) 
setelah pencemaran ditemukan di 
beberapa suntikan. 

ditingkatkan ke 2,3 juta," katanya.  
Jepang
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267 - 235 - 3359

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

Bagi orang-orang Afghanistan, banyak 
yang takut akan pengulangan rezim 
Taliban dari tahun 1996-2001, yang 
terkenal karena kebijakan mereka 
terhadap anak perempuan dan 
perempuan, serta sistem peradilan yang 
brutal.Penarikan itu terjadi tepat sebelum 
akhir tenggat waktu 31 Agustus yang 
ditetapkan oleh Presiden Joe Biden untuk 
mengakhiri perang terpanjang Amerika -- 
perang yang pada akhirnya merenggut 
nyawa lebih dari 2.400 anggota militer 
AS.Penarikan pasukan yang lebih awal 
terjadi menyusul ancaman serangan dari 
cabang regional kelompok Negara Islam, 
saingan sekaligus musuh Taliban, yang 
berusaha menyerang pasukan AS di 
bandara.
Kembang api terlihat dari pusat kota 
Kabul menyusul kabar selesainya 

Pasukan Taliban dengan cepat menyerbu 
ke bandara dan menembakkan senjata 
ke langit dalam kegembiraan, merayakan 
kemenangan yang menakjubkan setelah 
dua dekade pasukan Amerika Serikat 
menginvasi Afghanistan dan 
menggulingkan mereka dari kekuasaan.
Namun, Taliban akan mewarisi negara 
yang hancur meskipun Amerika Serikat 
menghabiskan miliaran dollar AS untuk 
membangunnya kembali, dengan 
kemiskinan yang parah, kekeringan dan 
ancaman ISIS di antara banyak 
tantangan.

Amerika Serikat telah menarik seluruh 
pasukannya keluar dari Afghanistan, 
mengakhiri perang terpanjangnya 
ditengah cemooh sebagian politisi dalam 
negeri.Sementara di Afghanistan  
tembakan perayaan serta kembang api 
dari kelompok Taliban yang kini 
menguasai seluruh Afghanistan, seperti 
dilansir France24, Selasa, (31/08/2021). 
Pasukan Amerika terakhir yang 
mengawasi upaya evakuasi terbang 
keluar dari bandara Kabul pada Senin 
malam, menyelesaikan penarikan yang 
telah memunculkan pertanyaan 
mendalam tentang status Amerika 
Serikat sebagai negara adidaya.

AS Resmi Tarik Semua Pasukannya Dari Afghanistan

Anas Haqqani, seorang pejabat senior 
Taliban, mengatakan dia "bangga" 
menyaksikan "momen bersejarah ini".

penarikan penuh pasukan Amerika 
Serikat dari Afghanistan
Tiga belas tentara AS termasuk di 
antara lebih dari 100 orang yang tewas 
ketika seorang pengebom bunuh diri 
Kelompok Negara Islam Khorasan akhir 
pekan lalu menyerang perimeter 
bandara, tempat warga Afghanistan 
yang putus asa berkumpul dengan 
harapan bisa naik pesawat evakuasi.
Lebih dari 123.000 orang dievakuasi 
dari Kabul dengan operasi 
pengangkutan udara yang dipimpin 
Amerika Serikat, yang dimulai tepat 
setelah Taliban menyerbu ibu kota pada 
14 Agustus.Biden mengatakan dia akan 
berpidato hari Selasa waktu 
Washington, karena para pengkritiknya 
terus menyerangnya karena 
mengangap pemerintahan Biden gagal 
menangani penarikan pasukan."Kita 
tidak bisa berperang tanpa ujung 
seperti ini, tetapi ruang lingkup dan 
konsekuensi dari kegagalan Biden di 
sini sangat mengejutkan," kata Senator 
Republik Rick Scott.

"Setiap legitimasi dan dukungan apa 
pun harus diraih dengan jerih payah 
(oleh Taliban)," kata Blinken, saat 
mengumumkan Amerika Serikat 
menangguhkan misi diplomatiknya di 
Kabul dan mengalihkan operasinya ke 
Qatar.

"Presiden Biden telah membawa aib 
besar bagi rakyat Amerika," tambah 
anggota kongres Richard Hudson.

Di Kabul, juru bicara Taliban Zabihullah 
Mujahid mengatakan Afghanistan kini 
"mendapatkan kemerdekaan penuh" 
dengan penarikan pasukan Amerika 
Serikat dari negeri itu.

Diplomat top Biden, Menteri Luar 
Negeri Antony Blinken, mampu 
memberikan kata-kata sedikit lebih 
keras untuk Taliban.

Koresponden AFP seperti dikutip 
France24 mendengar rentetan 
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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

Semua mata sekarang akan melihat 
bagaimana otoritas tunggal Taliban 
menangani beberapa hari pertama, 
dimana dunia internasional menyorot 
tajam kebijakan tentang apakah Taliban 
akan mengizinkan orang asing dan 
warga Afghanistan lainnya 
meninggalkan negara itu.

Sekutu Barat menyuarakan kesedihan 
dalam beberapa hari terakhir bahwa 
tidak semua warga Afghanistan yang 
ingin keluar bisa mendapatkan 
penerbangan evakuasi.Dewan 
Keamanan PBB mengadopsi resolusi 
pada hari Senin, yang mengharuskan 
Taliban untuk menghormati komitmen 

Ribuan warga Afghanistan lainnya yang 
bekerja dengan pemerintah yang 
didukung Amerka Serikat juga ingin 
keluar karena takut akan tindak balas 
dendam dari Taliban .

Blinken mengatakan sejumlah kecil 
warga Amerika Serikat tetap berada di 
Afghanistan - "di bawah 200 orang" 
tetapi kemungkinan hanya mendekati 
100 orang yang ingin keluar dari sana.

tembakan ke udara di beberapa pos 
pemeriksaan Taliban, serta sorak-sorai 
gerilyawan Taliban yang berjaga di pos 
keamanan di Zona Hijau.

Belum jelas maskapai mana yang akan 
setuju untuk terbang masuk dan keluar 
dari Kabul.

Tetapi mereka tidak setuju untuk 
menyerukan penciptaan "zona aman" di 
Kabul, seperti yang direncanakan oleh 
Presiden Prancis Emmanual Macron.

untuk membiarkan orang bebas 
meninggalkan Afghanistan di hari-hari 
mendatang, dan untuk memberikan akses 
ke PBB dan lembaga bantuan lainnya.

Pembicaraan sedang berlangsung 
mengenai siapa yang sekarang akan 
menjalankan bandara Kabul.

Kelompok Negara Islam Khorasan 
menjadi ancaman terbesar bagi 
penarikan pasukan dan evakuasi warga 
sipil setelah melakukan bom bunuh diri 
yang menghancurkan di luar bandara 
pekan lalu.Pada hari Senin, mereka juga 
mengklaim telah menembakkan enam 
roket ke bandara. Seorang pejabat 
Taliban mengatakan serangan itu dicegat 
oleh sistem pertahanan rudal bandara 
milik Amerika Serikat.

Taliban telah meminta Turki untuk 
menangani logistik sementara mereka 
mempertahankan kendali keamanan, 
tetapi Presiden Recep Tayyip Erdogan 
belum menerima tawaran itu. 

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi 
bergabung ke partai politik (parpol) 
koalisi pemerintahan Presiden Joko 
Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil 
Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi 
usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II 
PAN, pada hari ini, Selasa (31/8/2021). 
Keputusan bergabung koalisi itu diambil 
dalam Rakernas yang digelar di Rumah 
PAN, Jakarta Selatan. "Rakernas 

PAN Resmi Masuk Koalisi Jokowi

menyetujui PAN berada di posisi partai 
koalisi pemerintah dalam rangka 
perjuangan politik untuk membawa 
kebaikan dan memberi manfaat bagi 
masyarakat, bangsa, dan negara," kata 
Yoga saat dihubungi Kompas.com, 
Selasa.Juru Bicara DPP PAN itu 
mengeklaim, semua Dewan Perwakilan 
Wilayah (DPW) PAN memiliki satu 
suara untuk menyetujui bergabungnya 
partai berlambang matahari terbit 
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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

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

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

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

tersebut ke dalam koalisi pemerintah. 
Selain keputusan bergabung ke koalisi, 
Rakernas juga menghasilkan dua 
keputusan lainnya.  "Rakernas 
memberikan kewenangan penuh 
kepada Ketua Umum DPP PAN 
memutuskan langkah-langkah strategis 
dalam penentuan pasangan calon 
presiden/calon wakil presiden di Pemilu 
2024," jelasnya. Keputusan berikutnya, 
kata Yoga, mengenai target perolehan 
kursi PAN dalam Pemilu 2024 adalah 64 
kursi DPR RI atau 11 persen dari total 
kursi DPR. Sementara itu, untuk tingkat 
DPRD provinsi dan kabupaten/kota, 
minimal harus terisi setiap daerah 
pemilihan (dapil) satu kursi per dapil. 

Sebelumnya diberitakan, PAN menggelar 
Rakernas II pada hari ini, Selasa 
(31/8/2021). Rakernas dipimpin oleh 
Ketum PAN Zulkifli Hasan dan digelar 
secara fisik ataupun virtual. Rakernas 
diikuti secara langsung oleh para ketua 
Dewan Pimpinan Wilayah seluruh 
Indonesia dan pengurus harian DPP. 
Adapun rakernas diikuti secara daring 
oleh para pimpinan DPW dan para ketua 
DPD yang terpusat di masing-masing 
DPW. Pada rakernas, Ketum PAN Zulhas 
menyatakan bahwa PAN tidak pernah 
berpikir untuk bergabung dalam koalisi 
pemerintah maupun oposisi. Namun, ia 
menyatakan bahwa diundangnya PAN 
dalam pertemuan dengan Presiden Joko 
Widodo dan petinggi partai koalisi 
merupakan suatu kehormatan. "Tapi apa 
pun itu, saya diundang, tentu kehormatan 
bagi Partai Amanat Nasional," ucap 
Zulhas.
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Internasional

Tanah Air

Internasional

InternasionalInternasional

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

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

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

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

tersebut ke dalam koalisi pemerintah. 
Selain keputusan bergabung ke koalisi, 
Rakernas juga menghasilkan dua 
keputusan lainnya.  "Rakernas 
memberikan kewenangan penuh 
kepada Ketua Umum DPP PAN 
memutuskan langkah-langkah strategis 
dalam penentuan pasangan calon 
presiden/calon wakil presiden di Pemilu 
2024," jelasnya. Keputusan berikutnya, 
kata Yoga, mengenai target perolehan 
kursi PAN dalam Pemilu 2024 adalah 64 
kursi DPR RI atau 11 persen dari total 
kursi DPR. Sementara itu, untuk tingkat 
DPRD provinsi dan kabupaten/kota, 
minimal harus terisi setiap daerah 
pemilihan (dapil) satu kursi per dapil. 

Sebelumnya diberitakan, PAN menggelar 
Rakernas II pada hari ini, Selasa 
(31/8/2021). Rakernas dipimpin oleh 
Ketum PAN Zulkifli Hasan dan digelar 
secara fisik ataupun virtual. Rakernas 
diikuti secara langsung oleh para ketua 
Dewan Pimpinan Wilayah seluruh 
Indonesia dan pengurus harian DPP. 
Adapun rakernas diikuti secara daring 
oleh para pimpinan DPW dan para ketua 
DPD yang terpusat di masing-masing 
DPW. Pada rakernas, Ketum PAN Zulhas 
menyatakan bahwa PAN tidak pernah 
berpikir untuk bergabung dalam koalisi 
pemerintah maupun oposisi. Namun, ia 
menyatakan bahwa diundangnya PAN 
dalam pertemuan dengan Presiden Joko 
Widodo dan petinggi partai koalisi 
merupakan suatu kehormatan. "Tapi apa 
pun itu, saya diundang, tentu kehormatan 
bagi Partai Amanat Nasional," ucap 
Zulhas.


