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

bersambung ke hal 3

Rabu
09/22/2021 Edisi 1521

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Baru-baru ini berseleweran foto di dunia 
maya sesosok mayat yang lagi 
tergeletak di 
jalan. Mayat 
seorang pria 
itu terlihat 
berambut ikal 
panjang dan 
masih 
menyandang 
tas ransel. Di 
dekatnya 
terdapat 
sebuah 
senjata laras 
panjang. 
Setelah 
membaca 
berita di 
media 
ternyata mayat tersebut merupakan 

mayat panglima teroris Mujahidin 
Indonesia Timur (MIT), Ali Kalora. Aparat 

keamanan yang 
tergabung 
dalam Satgas 
Madago Raya 
berhasil 
melumpuhkan 
kelompok teroris 
Mujahidin 
Indonesia Timur 
(MIT) pimpinan 
Ali Kalora. 
Kontak senjata 
terjadi sekitar 
pukul 18.15 Wita 
di sekitar 
wilayah 
Pegunungan 
Desa Astina 

Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi 

               Memaafkan Teroris Itu Urusan Tuhan, 
     Tetapi Mengirim Mereka Ke Tuhan Itu Terserah 
Saya.

 Danzel Washington :

Denzel Washington :

Memaafkan Teroris Itu Urusan Tuhan,
Tapi Mengirim Mereka Ke Tuhan 

Itu Terserah Saya
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Moutong, Sulawesi Tengah pada Sabtu 
(18/9/2021). Kapolda Sulawesi Tengah 
Irjen Pol Rudy Sufahriadi mengatakan, 
penyergapan itu berhasil dilakukan 
setelah aparat keamanan mendapatkan 
informasi dari intelijen terkait lokasi 
persembunyian kelompok MIT pimpinan 
Ali Kalora. Menindaklanjuti informasi itu, 
sejumlah personel gabungan langsung 
diterjunkan ke lokasi kejadian untuk 
melakukan penyergapan. Namun 
demikian, saat hendak dilakukan 
penangkapan itu kelompok MIT 
pimpinan Ali Kalora melakukan 
perlawanan. "Selanjutnya, mereka 
melakukan perlawanan saat akan 
ditangkap," katanya, Minggu 
(19/9/2021). Akibat insiden itu, lanjut dia, 
baku tembak tak terhindarkan. Dua 
orang yang berasal dari kelompok MIT 
tersebut kemudian berhasil 
dilumpuhkan. Setelah dilakukan 
identifikasi, kedua teroris yang tewas 
tertembak tersebut diketahui bernama 
Ali Kalora dan Jaka Ramadhan. "Dua 
DPO sudah dilumpuhkan. Satu atas 
nama Ali Kalora dan kedua adalah Jaka 
Ramadhan," terangnya. Sedangkan 
yang lainnya melarikan diri menyebar ke 
hutan. Dari tangan tangan kedua 

buronan yang tewas itu, aparat juga 
berhasil mengamankan sejumlah barang 
bukti berupa senjata api jenis M16, baju 
bertuliskan HRS dan perlengkapan 
lainnya. Ali Kalora dikenal sebagai 
panglima teroris Poso di Pegunungan 
Poso, Sulawesi Tengah. Nama Ali Kalora 
dan Jaka Ramadhan masuk dalam dalam 
daftar pencarian orang (DPO) terkait 
tindak pidana terorisme. Selain mereka 
berdua, ada empat nama yang juga 
masuk DPO yakni Askar alias Jaid alias 
Pak Guru, Nae alias Galuh alias Muklas, 
Suhardin alias Hasan Pranata, dan 
Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang. 
Sebagai informasi, kelompok MIT 
pimpinan Ali Kalora diketahui sudah 
menjadi buronan aparat keamanan sejak 
setahun terakhir. Kelompok teroris 
tersebut dikenal sadis dalam melakukan 
aksinya. Sebab, sebelumnya pernah 
melakukan pembantaian terhadap 
sejumlah warga sipil di daerah itu. Mayjen 
TNI I Nyoman Cantiasa saat masih 
menjabat Komandan Jenderal Kopassus 
mengungkap sadisnya perbuatan yang 
dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin 
Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Kalora 
kepada masyarakat di Poso. Ia 
mengungkap, kelompok Ali Kalora tak 
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segan mengancam, menyandera, 
bahkan membunuh masyarakat di Poso. 
Menurut Cantiasa mereka akan 
melakukan hal tersebut kepada 
masyarakat biasanya untuk 
mendapatkan logistik dan makanan. 
"Masyarakat ini diancam dan 
sebagainya kalau tidak menyerahkan 
makanan atau logistik itu ya dibunuh di 
sana. Dan tidak main-main, mereka 
membunuh itu dengan sadis. Semua 
modusnya itu dengan potong leher," 
kata Cantiasa dalam tayangan Podcast 
Puspen TNI di kanal Youtube resmi 
Puspen TNI yang diunggah pada Senin 
(17/8/2020). Cantiasa pun 
mengungkapkan pembunuhan Agus 
Balumba, seorang petani di Desa 
Sangginora, Kecamatan Poso Pesisir 
Selatan, Kabupaten Poso, dilakukan 

kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) 
pimpinan Ali Kalora pada Agustus 2020 
lalu. Irjen Syafril Nursal memastikan 
pelaku pembunuhan terhadap Agus 
Balumba adalah kelompok bersenjata itu 
juga yang merampas sejumlah barang 
milik korban seperti jam tangan dan 
ponsel. "Dari hasil kajian kita, dan barang 
bukti yang kita temukan, kejadian itu 
dilakukan oleh kelompok MIT. Dan 
perbuatan itu sangat keji, sadis dan 
kejam," kata Syafril di Mapolda Sulteng, 
Selasa (11/8/2020). Syafril mengatakan, 
ada tujuh sampai 10 orang yang terlibat 
dalam pembunuhan petani tersebut. Ali 
Kalora juga diduga kuat terlibat 
pembunuhan satu keluarga di Dusun St.2 
Lewono, Desa Lemban Tongoa, 
Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, pada 
Jumat (27/11/2020). Total ada empat 
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orang yang dibunuh yakni pasangan 
suami istri, anak dan menantu. Selain 
itu ada enam rumah yang dibakar. 
Mereka juga mengambil 40 kilogram 
beras dan membakar kendaraan 
bermotor. Ali Kalora ini merupakan 
pengganti pimpinan MIT Santoso yang 
juga mati tertembak oleh densus pada 
tanggal 18 Juli 2016. Setelah Santoso 
tewas, Ali diduga menggantikan posisi 
Santoso sebagai pemimpin di kelompok 
MIT bersama dengan Basri alias 
Bagong. Tidak lama berselang Basri 
juga ditangkap oleh Satgas Tinombala, 
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian 
pada 2016. Dan akhirnya polisi 
menetapkan Ali Kalora sebagai target 
utama dari Operasi Tinombala. Nama Ali 
Kalora diambil dari desa tempatnya 
dilahirkan di Desa Kalora, Kecamatan 
Poso Pesisir Utara, Poso. Ali Kalora 
merupakan salah satu pengikut senior 
Santoso di kelompok Mujahidin 
Indonesia Timur. Setelah kematian 
Daeng Koro salah satu figur utama 
dalam kelompok MIT, Ali dipercayakan 
untuk memimpin sebagian kelompok 
teroris yang sebelumnya dipimpin oleh 
Daeng Koro. Faktor kedekatannya 
dengan Santoso dan kemampuannya 

dalam mengenal medan gerilya membuat 
ia diangkat menjadi pemimpin. Peneliti di 
bidang terorisme intelijen dari Universitas 
Indonesia, Ridwan Habib, berpendapat 
bahwa Ali Kalora adalah sosok penunjuk 
arah dan jalan di pegunungan dan hutan 
Poso. Ini karena Ali pria kelahiran 30 Mei 
1981 merupakan warga asli dari Desa 
Kalora, Poso, sehingga dirinya diyakini 
telah menguasai wilayah tempat 
tinggalnya. Ridwan mengatakan, Ali 
berhasil lolos dalam dua operasi besar 
yaitu, Operasi Camar Maleo yang 
dibentuk pada tahun 2015 serta Operasi 
Tinombala yang mulai beroperasi sejak 
2016 lalu. Karena Ali Kalora memiliki 
kemampuan bertahan hidup dalam 
pelarian. "Dengan logistik yang terbatas, 
Ali Kalora bisa menjadi apa saja, 
menyamar menjadi warga lokal, bahkan 
petani, dan jalan sejauh itu," tambahnya. 
Sosok Ali Kalora ini, menurutnya, 
berbeda jauh dengan bekas pemimpin 
MIT, Santoso, yang tewas dalam baku 
tembak dengan TNI-polisi dua tahun lalu. 
Kalau Santoso memiliki keahlian 
propaganda. Sedangkan Ali Kalora 
mampu menghindar dari kejaran aparat 
TNI-polisi dengan "menyamar menjadi 
warga lokal". Menurut Brigjen. Pol. Rudy 
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Sufahriadi, Ali Kalora adalah sosok 
radikal senior di kalangan gerilyawan di 
Poso. Ia menyebut bahwa Ali Kalora 
berpotensi menjadi "Santoso baru" 
karena latar belakang pengalamannya 
yang cukup senior. Meski demikian, ia 
yakin kekuatan gerilya di bawah 
kepemimpinannya tidak akan sebegitu 
merepotkan dibandingkan Santoso. 
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian 
menilai bahwa Ali tidak memiliki 
kemampuan kepemimpinan yang sama 
dengan Santoso dan Basri, begitu pula 
dengan spesialisasi dan militansi. 
Sementara itu, Al Chaidar, pengamat 
terorisme serta staf pengajar di 
Universitas Malikussaleh, 
Lhokseumawe, meyakini bahwa Ali 
Kalora kini merupakan satu-satunya 
pemimpin MIT yang tersisa. Sebagai 
pemimpin baru MIT, Ali Kalora 
disebutnya "tidak memiliki pengaruh 
yang kuat seperti Santoso". "Karena 
sepanjang 2018, hanya menyisakan 
sekitar empat orang anggota, kemudian 
bertambah satu orang, sehingga 
menjadi lima orang," kata Chaidar. 
Satu-satunya "kelebihan" Ali Kalora 
yang diandalkan adalah kedekatannya 
dengan kelompok militan Islam di 
Mindanau (Filipina) dan Bima (Nusa 

Tenggara Barat). "Dengan afiliasinya 
bersama kelompok Mindanau dan Bima, 
dia bisa merekrut anggotanya dari luar 
Poso, termasuk memperoleh senjata api," 
katanya. Sementara itu, pada Februari 
2019, polisi menyebut ada tambahan satu 
orang anggota baru dalam kelompok Ali 
Kalora, yakni anak kandung pemimpin 
terdahulu MIT, Santoso. Pada 29 Juli 
2020, Densus 88 Antiteror Mabes Polri 
juga telah menangkap L alias Ummu Syifa 
istri Ali Kalora. Ia ditangkap di Jembatan 
Puna, Kasiguncu, Poso Pesisir Selatan, 
Sulawesi Tengah. Menurut keterangan 
polisi, L menyembunyikan informasi 
mengenai keberadaan anggota kelompok 
tersebut. L bergabung dengan kelompok 
MIT selama 23 hari. Di hari yang sama, 
Densus 88 juga menangkap anggota 
kelompok MIT yang lain dengan inisial YS 
Kalora (21) di Desa Tangkura, Poso, 
Sulawesi Tengah. Dari keterangan polisi, 
YS berperan mengantarkan calon 
anggota kelompok MIT hingga logistik 
untuk kelompok teroris tersebut. YS 
“Mengantarkan Iman ke daerah Tangkura 
untuk bergabung dengan kelompok MIT. 
Kedua, berencana mengantarkan uang 
sebesar Rp 1.590.000 dan makanan atau 
kue kepada kelompok MIT,” tutur Chaidar. 
Empat bulan setelah Ummu Syifa 
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ditangkap, terjadi kontak tembak antara 
Satgas Tinombala di Desa Bolano 
Barat, Kecamatan Bolana, Kabupaten 
Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. 
Peristiwa tersebut terjadi pada 
pertengahan November 2020. Saat 
kontak tembak terjadi dua terduga 
anggota MIT yang dipimpin Ali Kalora 
tewas. Mereka adalah Bojes alias Aan 
alias Wahid dan Aziz. Ali Kalora dkk 
juga ingin menyerahkan diri setelah 
terluka akibat kontak senjata dengan 
anggota Satuan Tugas Madago Raya 
pada 22 Maret 2021. Namun, rencana 
itu batal karena dihalangi kelompok 
Qatar. Qatar adalah kelompok MIT 
lainnya di Poso yang memiliki empat 
orang anggota, yaitu Abu Alim alias 
Ambo, Nae alias Galuh, Askas alias 
Jadi alias Pak Guru, dan Jaka aka 
Ramadan alias Ikrima alias Rama. 
Selain Ali Kalora, anggota MIT yang 
akan menyerah adalah Rukli, Suhardin 
alias Hasan Pranata dan Ahmad Gazali 
alias Ahmad Panjang. "Dua bulan lalu, 
ketika Ali Kalora menyatakan akan 
menyerah, Qatar yang justru 
menghalangi keinginannya," ucap Farid 
yang juga Wakil Penanggung Jawab 
Komando Operasi Madago Raya di 
Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 

(21/5/2021). Ali ingin menyerahkan diri 
karena Pada Agustus 2021, ada video 
yang berisi ajakan Basri, bekas teroris 
dengan Ali Kalora, agar Ali dkk 
menyerahkan diri. Dalam video itu, Basri 
juga menyatakan bersedia menjemput sisa 
buron kasus terorisme tersebut yang 
masih bergelirya di wilayah pegunungan 
Poso. “Saya akan jemput kalian, bapak-
bapak kita dari polisi memperlakukan saya 
baik-baik, melebihi saudara mereka 
sendiri. Sekali lagi marilah kita turun, 
marilah kita turun, sudah tinggalkan 
perbuatan kita yang melanggar hukum,” 
kata Basri dalam video tersebut. Sebelum 
kejadian ini polisi juga telah menangkap 
tersangka teroris dari Jamaah Ansharut 
Daulah (JAD) yang ditangkap di 
Kalimantan Timur ketika hendak mengirim 
bantuan uang kepada teroris Mujahidin 
Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi 
Tengah. Para teroris itu ditangkap 
Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror 
Polri pada Sabtu (14/8). Inisial RWP ini 
memberikan bantuan berupa uang dengan 
cara mengirimkan ke perbankan di 
kelompok MIT Poso," kata Kadiv Humas 
Polri Inspektur Jenderal bintang dua Argo 
Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, 
Jakarta, Jumat (20/8). Dalam hal ini, kata 
Argo, uang tersebut dipergunakan sebagai 
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lebih berkarya

operasional dan persiapan amaliyah 
yang hendak dilakukan  kelompok MIT. 
Kemudian, tersangka lain berinisial S 
yang ditangkap merupakan pihak yang 
mengajari MIT Poso untuk mengunggah 
konten terornya di Facebook selama ini. 
S juga membantu para DPO teroris MIT 
Poso itu untuk bertransaksi melalui 
bank swasta. "Yang ketiga inisial WS, 
ini juga bermain di medsos, dia 
mengajari berbagai macam kegiatan 
untuk membuat bom di sana," jelasnya. 
Mungkin dari keterangan para teroris ini 
akhirnya Ali kalora berhasil ditemukan. 
Jadi, untuk menaklukkan mereka 
memang butuh strategi khusus dan 
ekstra kerja keras. Tapi Densus 88 juga 
bukan satuan yang dianggap remeh. 
Untuk menjadi anggotanya tidak 
sembarang orang. Harus melewati 
proses seleksi yang ketat. Di samping 
itu, satuan khusus yang juga disebut 
pasukan burung hantu ini dilatih secara 

profesional untuk menangani semua jenis 
teror. Baik di hutan maupun di kota, 
mereka sudah punya keahlian untuk 
mengatasi itu semua. Terbukti kok, 
beberapa teroris di tanah air tewas dihajar 
oleh Densus 88 ini. Seperti DR Azahari 
yang merupakan otak berbagai 
pengeboman yang terjadi di tanah air, 
diantaranya bom Bali. Dibebastugaskan 
dari dunia ini pada 2005 silam oleh 
Densus 88. Kemudian, teman DR Azahari 
yang juga dikenal sebagai otak atas 
serentetan serangan di Indonesia, 
Noordin M Top juga tewas di tangan 
Densus 88. Dan masih banyak lagi teroris 
lainnya yang ditangkap ataupun 
meregang nyawa saat baku tembak 
dengan Densus 88. Lantas, apa 
Tanggapan netizen terkait tewasnya Ali 
Kalora ini? "Jangan diberi ruang. Jangan 
diberi oksigen. Cukup satu peluru tepat di 
dahinya. Bagi kalian yang sudah tidak 
sesuai hidup di Indonesia, lebih baik 
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angkat koper daripada angkat senjata. 
Garansi bakal mati mengenaskan, " 
cuit pemilik akun Twitter 
@Bambang77197468 "Inalillahi 
wainailaihi rojiun. Alhamdulillah," ujar 
pemilik akun Twitter @de_Vawzi. 
Bahkan presenter berita asal Rusia, 
Remi Maalouf,  mengatakan 
"Memaafkan atau tidak mereka 
(teroris) itu urusan Tuhan, tetapi 
mengirim mereka ke Tuhan itu 
terserah saya." Danzel Washington 
dalam film Man of Fire. Dalam salah 
satu adegannya juga menyatakan, 
"Pengampunan itu urusan mereka 
dengan Tuhan. Tugasku adalah 
mempertemukan mereka dengan 
Tuhan." Sebenarnya, penangkapan 
dan pembunuhan terhadap teroris ini 
bisa dibilang penting untuk dilakukan. 
Daripada mereka membunuh banyak 
orang dengan dalih kepercayaan 
mengatasnamakan agama, lebih baik 
mereka yang mati. Karena sungguh 
keterlaluan, warga sipil gak bersalah 
kok dibunuh dan dirampas hartanya 
demi untuk konon katanya berjihad. Itu 
jelas suatu kepercayaan yang 
menyesatkan. Namun, di samping itu, 
ada juga hal yang lebih penting lagi, 
yakni melakukan pencegahan orang 
menjadi teroris. Karena kalau tidak 

dicegah dari awal, para teroris ini akan 
sulit mati. Mereka selalu berusaha 
merekrut anggota-anggota teroris yang 
baru dengan janji manis di akherat kelak 
akan dijatahi 72 bidadari surga. Kini, Ali 
Kalora sudah tewas dan kelompoknya 
yang tinggal beberapa orang telah 
kehilangan figur pemimpin. Dan 
dikabarkan kelompok Ali Kalora sudah 
berada dalam keadaan terdesak dan 
tengah kekurangan logistik. Semua 
perlengkapan berhasil diamankan oleh 
pasukan Satgas di Tauca, Poso. Saat ini 
Satgas terus memburu militan MIT yang 
tersisa. Ruang gerak mereka juga terus 
dibatasi oleh pasukan Satgas, untuk 
memutus dukungan pihak luar. Cepat atau 
lambat semua militan MIT yang akan 
tertangkap, hidup atau mati. Semoga saja 
bumi Poso kembali tenang dan damai usai 
kelompok MIT diberangus. Kibarkan terus 
merah putih di negara kita. Jangan sampai 
para separatis dan teroris ini diberikan 
ruang yang luas, karena presiden 
sebelumnya membiarkan itu terjadi. Terus 
dukung Pak Jokowi dan jajarannya untuk 
melawan mereka! 

 

Supaya mereka benar benar habis 
dan Indonesia bisa kembali menjadi 
Indonesia yang damai dan aman 
seperti dahulu. 
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Era digital semakin menyibukkan kita 
dengan perangkat-perangkat elektronik 
canggih. Era ini juga membuat kita selalu 
terhubung setiap waktu di manapun Anda 
berada.Namun pernahkah Anda berpikir 
untuk menjauh sejenak dari keramaian 
dunia digital? Jika Anda sudah merasa 
terlalu jenuh dengan rutinitas sehari-hari 
dan dunia digital, tak ada salahnya untuk 
sejenak beristirahat menikmati waktu 
senggang sendiri dan merasakan 
keberadaan lingkungan sekitar yang 
sebenarnya dengan melakukan detoks 
digital.
Detoks digital adalah sebuah cara 
sederhana, bebas dan sehat untuk 
kembali berhubungan dengan orang-
orang yang dicintai, lingkungan dan diri 
sendiri. Banyak sekali manfaat yang 

1. Akuilah Anda memang membutuhkan
Pertama, taksir seberapa besar 
konektivitas telah merenggut tubuh dan 
pikiran. Jika Anda mengalami sindrom 
selalu merasa lelah karena tidur 
dengan telepon dan tak ingat kapan 
terakhir kali liburan, ini berarti Anda 
memang membutuhkan waktu istirahat 
bebas dari ponsel. Yakinlah bahwa cara 

Namun, menjauh dari perangkat 
teknologi dapat sedikit mengejutkan jika 
Anda tak mempersiapkan jauh-jauh 
hari. Berikut langkah-langkah mudah 
untuk mempersiapkan detoks digital 
seperti dilansir dari Huffington post.

didapat saat Anda menjalani ritual 
‘cabut kabel’ ini, mulai dari menemukan 
keseimbangan hidup, mengurangi 
perasaan cemas, dan depresi.

Cara Mudah Lakukan Digital Detox

Amazon dikabarkan telah 
menyingkirkan 600 merek Tiongkok di 
platform-nya, karena dinilai melakukan 
ulasan palsu dan pelanggaran 
kebijakan lainnya.Pada Jumat lalu, 
sebanyak 
600 merek 
Tiongkok 
yang 
disingkirka
n dari 
Amazon 
setidaknya 
berasal 
dari tiga 
ribu akun 
yang juga 
sudah 
ditutup.
Dikutip 
dari 
Gadgets 
360 
NDTV, 
Selasa (21/9/2021), Cindy Tai, Asia 
Global Selling Vice President Amazon 
mengatakan bahwa tindakan mereka 
bukan berarti platform e-commerce itu 
menargetkan Tiongkok atau negara 
lainnya.
Perusahaan besutan Jeff Bezos itu 
menyebut bahwa apa yang mereka 
lakukan adalah upaya untuk dalam 
memerangi praktik ulasan palsu serta 
pelanggaran kebijakan mereka yang 
lain.Kepada China Central Television, 
Tai juga menyebut langkah itu tidak 
berdampak negatif terhadap 
pertumbuhan pedagang Tiongkok 
secara keseluruhan di platform.
Mengutip Engadget, langkah tegas 
Amazon sebenarnya sudah mulai 
sekitar lima bulan yang lalu. Namun, 
upaya mereka mulai mendapatkan 
perhatian saat melarang Aukey dan 
Mpow, di mana penjual ketahuan 
menawarkan hadiah, termasuk gift 
card, bagi pelanggan yang memberikan 
ulasan.Amazon kemudian juga 
diketahui menindak beberapa jenama 

Amazon Singkirkan 600 Merk Dari China

lain seperti RAVPower, Vava, dan merek 
lain yang relatif terkenal akibat perilaku 
serupa. Tidak diketahui berapa banyak 
merek non-Tiongkok yang menghadapi 
larangan serupa.

Pada 2016, 
Amazon juga 
secara resmi 
melarang 
ulasan 
berinsentif di 
tempat mereka. 
Perusahaan 
juga dikenal 
karena secara 
teratur 
mengawasi 
pelanggaran 
semacam ini 
dan 
menindaknya 
lewat 
pembersihan.
Dampak

Amazon menyatakan, kampanye 
semacam ini bertujuan untuk menghukum 
penyalahgunaan ulasan produk demi 
melindungi hak-hak konsumen.
Namun, kelompok perdagangan 
Shenzhen Cross-Border E-commerce 
Association melaporkan pada bulan Juli, 
bahwa tindakan keras Amazon 
berdampak pada ribuan pedagang 
Tiongkok."Kami menangguhkan, 
melarang, dan mengambil tindakan 
hukum terhadap mereka yang melanggar 
kebijakan ini, di mana pun mereka berada 
di dunia," tegas seorang juru bicara 
Amazon kepada South China Morning 
Post.Juru bicara itu juga mengatakan 
mereka akan meningkatkan fasilitas 
deteksi penyalahgunaannya, serta akan 
terus menindak "aktor-aktor jahat" yang 
terlibat dalam "pelanggaran kebijakan 
yang berulang."Akibat langkah keras 
Amazon, Shenzhen Cross-Border E-
Commerce Association pun menyarankan 
perusahaan Tiongkok untuk lebih 
berinvestasi di platform ritel daring global 
lain seperti eBay atau AliExpress.
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ini, meskipun tak nyaman di awal, 
perlahan akan menyesuaikan dan 
menenangkan jiwa.
2. Buatlah rencana
Jangan hanya berbicara, buatlah 
rencana. Raih kalender dan 
berkomitmen untuk melakukan detoks 
digital.

3. Biarkan mereka tahu

Penelitian menunjukkan Anda akan 
berhasil 
mewujudkan 
rencana jika 
Anda 
menuliskan 
rencana dan 
mengumumkan
nya. Sebanyak 
22 persen pria 
dapat mencapai 
tujuan yang 
dicatat, dan 10 
persen wanita 
dapat mencapai 
rencana 
mereka jika 
mengumumkan
nya secara 
terbuka kepada 
keluarga atau 
teman-teman. 
Jadi catatlah 
dan umumkan 
rencana detoks 
digital Anda!

Buatlah pengaturan otomatis untuk 
membalas email kerja agar dapat 
menjaga hubungan kerja terutama 
dengan atasan. Dengan memberitahu 
mereka sejak awal dapat membuat 
Anda semakin santai saat menikmati 
hari bebas perangkat teknologi.
4. Bayangkanlah saat santai bebas 
dari teknologi

Mungkin Anda sedikit khawatir jika 
teman-teman menanyakan saat-saat 
Anda hilang sejenak dari dunia digital. 
Jadi, beritahu mereka sejak awal 
dengan membuat pengumuman 
melalui status Facebook atau Twitter 
jauh sebelum Anda melakukan detoks 
digital. Beritahu mereka dalam waktu 
dekat ini Anda akan sulit dijangkau, 
kecuali jika ada keadaan darurat.

Anda mungkin tak begitu 
menginginkannya, tetapi Anda sudah 
siap. Ambil plester dan papan luncur lalu 
berselancarlah di pantai yang 
sesungguhnya. Anda akan hidup dengan 
selamat meskipun tanpa teknologi 
sejenak dan mungkin suatu hari Anda 
akan ketagihan dan melakukannya lagi.

Menurut sebuah studi baru-baru ini, 
melamun dapat membantu 
meningkatkan mood dan juga 

menciptakan 
hubungan 
baik dengan 
orang lain. 
Jadi 
mulailah 
membayang
kan 
bagaimana 
suasana 
keheningan 
yang akan 
dirasakan.

Sebuah niat dapat menjadi alat yang 
cukup kuat untuk mewujudkan apa yang 
ada di dalam diri Anda. Sama seperti 
saat Anda melakukan yoga, aturlah niat 
sebelum lepas dari dunia terhubung, 
dengan menguatkan niat Anda akan 
lebih terbuka dan menerima pikiran.

5. Lakukan 
meditasi

Daripada memikirkan tentang hal-hal 
yang akan banyak terlewat saat Anda 
melakukan detoks digital, lebih baik 
fokuslah pada hal baik yang belum 
pernah ditemukan saat Anda hidup tanpa 
ponsel.

6. Lepaskan colokan

Langkah ini 
mungkin 
agak sulit 
bagi banyak 
orang, tetapi 
ini 
sebenarnya 
penting. 
Sisihkan 

waktu sebelum memulai detoks digital 
agar Anda benar-benar berpikir tentang 
apa yang sebenarnya diinginkan dan 
butuhkan. Pikirkan apa yang sebenarnya 
Anda ingin capai.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
mengatakan dirinya diperiksa penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
terkait dengan program pengadaan 
rumah. Anies tidak menjawab apakah 
program dimaksud adalah DP 0 rupiah 
atau bukan.Anies diperiksa KPK dalam 
kapasitas sebagai saksi untuk kasus 
dugaan korupsi pengadaan tanah di 
Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, 
Jakarta Timur.
Dalam kasus ini, KPK sebelumnya 
menyatakan pengadaan tanah di Munjul 
diperuntukkan untuk program rumah DP 
0 rupiah.
"Alhamdulillah sudah selesai memenuhi 
panggilan untuk memberikan 
keterangan. Ada 8 pertanyaan yang 
terkait dengan program pengadaan 
rumah di Jakarta. Pertanyaannya 

KPK Akhirnya Berani Panggil Anies Baswedan

Anies mengaku sudah memberikan 
keterangan dengan lengkap kepada 
penyidik. Ia berharap hal tersebut bisa 
membantu lembaga antirasuah 
menuntaskan penanganan kasus yang 
melibatkan mantan Direktur Utama 
Perumda Pembangunan Sarana Jaya, 
Yoory Corneles Pinontoan.

menyangkut landasan program dan 
seputar peraturan-peraturan yang ada 
di Jakarta," ujar Anies kepada awak 
media di Gedung Merah Putih KPK, 
Jakarta, Selasa (21/9).

"Saya berharap penjelasan yang tadi 
kami sampaikan bisa bermanfaat bagi 
KPK untuk menegakkan hukum, 
menghadirkan keadilan, dan 
memberantas korupsi. Harapannya bisa 
membantu KPK menjalankan tugas," 
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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

Para tersangka lain dalam kasus ini yakni 

Sebagai informasi,  pengadaan tanah di 
Munjul diperuntukkan untuk program 
rumah DP 0 rupiah. Dari temuan awal 
KPK, negara diduga mengalami kerugian 
sebesar Rp152,5 miliar.

ucap Anies.Hingga berita ini ditulis, 
belum ada keterangan resmi dari KPK 
terkait materi pemeriksaan terhadap 
Anies dan Ketua DPRD DKI Jakarta, 
Prasetyo Edi Marsudi.Dalam kasus ini, 
Yoory disangkakan melanggar Pasal 2 
Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Karena 
kasus ini, Anies mencopot Yoory dari 
jabatannya. Dalam perkembangan penanganan 

perkara, Kantor PT Adonara 
Propertindo, Gedung Sarana Jaya, 
serta rumah kediaman dari sejumlah 
pihak yang terkait dengan perkara ini 
pun sudah digeledah oleh penyidik 
lembaga antirasuah.

Direktur PT Aldira Berkah Abadi 
Makmur, Rudy Hartono Iskandar; 
Direktur PT Adonara Propertindo (AP), 
Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, 
Anja Runtuwene; dan korporasi yakni 
PT AP.
PT AP merupakan salah satu 
perusahaan yang bekerja sama 
dengan Perumda Pembangunan 
Sarana Jaya dalam pengadaan tanah.
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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
Ia mengatakan PTPN sudah berhasil 
melakukan restrukturisasi utang. Namun, 
bukan berarti masalah keuangan 
perusahaan selesai."Setelah 
direstrukturisasi, PTPN harus melakukan 
efisiensi besar-besaran terhadap 
operasionalnya," ucap Erick.

Menteri BUMN Erick Thohir membongkar 
praktik korupsi terselubung yang terjadi 
di PT Perkebunan Nusantara (Persero) 
alias PTPN. Ia menyebut praktik korupsi 
terselubung telah 
memicu 
tumpukan utang 
di PTPN III 
hingga Rp43 
triliun."Utang 
Rp43 triliun 
adalah penyakit 
lama dan ini saya 
rasa korupsi 
terselubung yang 
harus dibuka dan 
ditutup yang 
melakukan ini," 
ungkap Erick 
dalam rapat kerja bersama Komisi VI 
DPR RI, Rabu (22/9).

Erick Thohir Cium Korupsi di PTPN

Selain itu, PTPN III juga harus 
menaikkan jumlah produksi. Hal 
tersebut agar perusahaan bisa 
melunasi seluruh utang."Ketika (tenor) 

utang 
diperpanjang, 
harus ada cash 
yang masuk ke 
bank-bank yang 
memberikan 
pinjaman, ini 
bukan hanya 
Himbara, tapi 
juga asing dan 
swasta. Kalau 
tidak dibayar 
bisa collapse 
beruntun," jelas 
Erick.Menurutn

ya, saat ini PTPN III juga diuntungkan 
dengan harga kelapa sawit yang 
sedang meningkat. Hal ini akan 
mendorong pendapatan 
perusahaan."Sekarang kalau dilihat 
kelapa sawit BUMN dan swasta 
lumayan, tidak jauh seperti dulu. 
Makanya ada peningkatan revenue 37 
persen," pungkas Erick.
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Renungan Rohani

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

NJ & PA

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Presiden Joko Widodo mengatakan, 
pemerintah berkomitmen penuh dalam 
memberantas mafia tanah. Oleh karena 
itu, Jokowi meminta jajaran Polri tidak 
ragu mengusut para mafia tanah. "Saya 
juga kembali mengingatkan bahwa 
pemerintah berkomitmen penuh dalam 
memberantas mafia-mafia tanah. 
Kepada jajaran polri saya minta jangan 
ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah 
yang ada," ujar Jokowi saat memberikan 
sambutan pada "Penyerahan Sertifikat 
Redistribusi Tanah Objek Reforma 
Agraria" di Istana Kepresidenan Bogor, 
Rabu (22/9/2021). Ia menekankan, 
jangan sampai ada penegak hukum yang 
justru melindungi para mafia tanah. 
"Perjuangkan hak masyarakat dan 
tegakkan hukum secara tegas," ucap dia 
lagi. Menurut Jokowi, hal itu merupakan 
bentuk komitmen negara dalam 
mengurai konflik agraria yang ada. 
Negara juga berkomitmen mewujudkan 
reformasi agraria bagi masyarakat, 
memastikan ketersediaan dan kepastian 
ruang hidup yang adil bagi rakyat. Jokowi 
mengungkapkan, banyak konflik agraria 
telah berlangsung lama, bahkan sangat 
lama. "Ada yang puluhan tahun bahkan 

Jokowi : Jangan “Back Up” Mafia Tanah

sampai 40 tahun tapi masalahnya tidak 
selesai-selesai," ucap Jokowi. Ia 
mengaku memahami bahwa konflik 
agraria dan sengketa lahan 
merupakan tantangan berat yang 
dihadapi masyarakat. Setiap tahun, 
Jokowi menerima kelompok tani yang 
datang jauh-jauh ke Jakarta untuk 
mengadu persoalan konflik agraria. 
"Bahkan ada yang berjalan kaki ke 
Jakarta untuk memperjuangkan lahan-
lahan mereka yang terdampak konflik 
agraria," kata dia.Pada Rabu, Jokowi 
menyerahkan 124.120 sertifikat lahan 
hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 
kabupaten/kota.
 Sebanyak 5.512 di antaranya 
merupakan hasil penyelesaian konflik 
agraria di tujuh provinsi dan 8 
kabupaten/kota yang jadi prioritas di 
tahun 2021.
 "Penyerahan sertifikat hari ini sangat 
istimewa karena sertifikat-sertifikat ini 
betul-betul tambahan tanah baru untuk 
rakyat. Ini adalah tanah yang fresh 
betul yang berasal dari tanah negara 
hasil penyelesaian konflik, tanah 
terlantar, dan pelepasan kawasan 
hutan," ujar Jokowi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menetapkan Bupati Kolaka Timur Andi 
Merya Nur sebagai tersangka terkait 
dugaan korupsi 
pengadaan 
barang dan jasa 
di Pemerintah 
Kabupaten 
Kolaka Timur, 
Sulawesi 
Tenggara pada 
Rabu 
(22/09/2021). 
Selain Bupati, 
KPK juga 
menetapkan 
Kepala Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
(BPBD) 
Anzarullah. Wakil 
Ketua KPK Nurul 
Ghufron 
mengatakan, 
penyidikan atas 
kasus ini setelah 
KPK mengumpulkan keterangan dan 
bukti lain.  “Selanjutnya KPK melakukan 
penyelidikan yang kemudian ditemukan 
adanya bukti permulaan yang cukup, 
maka KPK meningkatkan status 
perkara ini ke tahap penyidikan dengan 
mengumumkan tersangka AMN (Andi 
Merya Nur),” ujar Wakil Ketua KPK 
Nurul Ghufron dalam konferensi pers, 
Rabu. Ghufron mengatakan, untuk 
proses penyidikan, tim penyidik 
menahan kedua tersangka untuk 20 
hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 
September 2021 sampai dengan 11 
Oktober 2021 di Rutan KPK.  Andi 
Merya Nur ditahan di Rutan KPK 
Gedung Merah Putih sementara 
Anzarullah ditahan di Rutan KPK 
Kavling C1. Dalam kasus ini, Anzarullah 
diduga menyuap Andi agar 
perusahaannya mengerjakan sejumlah 
proyek pembangunan 2 jembatan di 
Kecamatan Ueesi dan pembangunan 
100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi.  

Bupati Kolaka Timur Jadi Tersangka
Nilai dua proyek yang bersumber dari 
dana hibah Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) itu 

sebesar Rp 889 juta.  
“AMN menyetujui 
permintaan AZR 
tersebut dan sepakat 
akan memberikan 
fee kepada AMN 
sebesar 30 persen,” 
ucap Ghufron. AMN 
diduga meminta 
uang sebesar Rp 
250 juta atas 2 
proyek pekerjaan 
yang akan 
dikerjakan 
Anzarullah tersebut. 
Anzarullah kemudian 
menyerahkan uang 
sebesar Rp25 Juta 
lebih dahulu kepada 
AMN dan sisanya 
sebesar Rp 225 juta 
sepakat akan 
diserahkan di rumah 

pribadi AMN di Kendari.Andi Merya Nur 
selaku penerima suap disangkakan 
melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau 
Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Anzarullah selaku 
pemberi suap disangkakan melanggar 
Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) 
atau Pasal 11 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang- Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.
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India tingkatkan langkah kesehatan 
Pemerintah pusat di New Delhi dalam 
pertemuan pekan lalu menegaskan, tidak 
ada ruang untuk merasa puas dalam hal 
kesiapan menghadapi gelombang 
pandemi berikutnya. Perdana Menteri 
Narendra Modi mengatakan, upaya 
sedang dilakukan untuk meningkatkan 
kapasitas tempat tidur rumah sakit dan 
ketersediaan oksigen, sebagai bagian 
dari Paket Tanggap Darurat COVID II 
pemerintah. Rijo M. John, seorang 
ekonom kesehatan yang berbasis di 
Kerala mengatakan: "Kasus di Kerala 
tinggi karena masih memiliki proporsi 
tinggi populasi yang tidak terinfeksi, dan 

Setelah gelombang kedua pandemi 
Covid-19 yang mematikan menyergap 
India pada bulan April dan Mei, kasus 
dilaporkan terus menurun di seluruh 
negeri dalam beberapa bulan terakhir, 
bahkan ketika pembatasan juga 
dilonggarkan. Namun kondisinya berbeda 
di negara bagian Maharashtra di barat 
dan negara bagian Kerala, selatan India. 
Beberapa bulan terakhir dua negara 
bagian itu mencatat lagi lonjakan kasus 
corona. Pada hari Rabu, Maharashtra 
melaporkan 3.783 kasus baru corona dan 
56 kematian, menjadikan jumlah total 
kasus infeksi menjadi lebih 6.500.000 dan 
jumlah korban meninggal lebih dari 
138.000. Kerala mengkonfirmasi total 
kasus infeksi lebih dari 4.400.000 dengan 
hampir 23.000 kasus kematian. Para ahli 
telah memperingatkan potensi 
gelombang ketiga yang akan menyerang 
pada bulan Oktober, di tengah musim 
festival yang akan datang, dimulai dari 
festival Hindu Ganesh Chaturthi yang 
berlangsung selama 11 hari dimulai hari 
Jumat. Pemerintah negara bagian juga 
telah melakukan antisipasi, dengan 
memberlakukan langkah-langkah untuk 
meredam acara yang dihadiri massa 
dalam jumlah besar. "Gelombang ketiga 
tidak akan datang, itu sudah ada di sini," 
kata Wali Kota Mumbai Kishori Pednekar 
dengan nada ironi kepada wartawan, 
Selasa. 

Kasus Covid di India Kembali Naik
varian delta masih terus menyebar." 
Tetapi setelah lonjakan tinggi, John 
mengatakan jumlah kasus di 
Maharashtra dan Kerala mulai stabil. 
"Kasus [terutama dalam rata-rata 7 
hari] tidak meningkat ... Di kedua 
negara bagian, itu stabil atau 
menurun," katanya kepada DW.  

Program vaksinasi India juga 
meningkat meskipun dengan awal yang 
lambat. Negara ini sekarang memiliki 
jumlah tertinggi di dunia, individu yang 
telah menerima setidaknya satu dosis 
vaksin Covid-19. Namun, dengan 
populasi total yang sangat besar, 
jumlah yang divaksinasi tetap di bawah 
14 persen. "Jika gelombang ketiga 
terjadi, kami lebih siap, terutama untuk 
kelompok lanjut usia mengingat jumlah 
vaksinasi yang tinggi,” ujar Niranjan 
Patil, seorang dokter di Mumbai 
kepada DW. Dia menambahkan bahwa 
rumah sakit swasta yang dikelolanya 
sekarang memiliki rejimen pengobatan 
dan strategi perawatan yang lebih baik 
di samping infrastruktur yang 
ditingkatkan. "Namun, kita harus lebih 
siap untuk orang yang tidak 
divaksinasi, dan untuk perawatan 
pasien anak," katanya. Baik 
Maharashtra dan Kerala memiliki 
jumlah inokulasi yang tinggi. 
Maharashtra berada di posisi teratas di 
antara negara bagian di India dalam 
jumlah orang dewasa yang telah 
menerima dua dosis vaksin. Namun 
munculnya berbagai varian baru 
corona masih menimbulkan 
kekhawatiran di kalangan ahli 
kesehatan. Pihak berwenang India 
sedang mengumpulkan lebih banyak 
data, untuk memutuskan apakah akan 
memberikan suntikan booster alias 
vaksin dosis ketiga, seperti yang telah 
dilakukan beberapa negara. 
Tidak rencanakan "lockdown” baru 
Otoritas negara bagian Maharashtra 
dan Kerala sejauh ini tidak memandang 

Tingginya vaksinasi memberikan 
harapan
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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

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057

perlu diberlakukannya "lockdown” baru. 
Beberapa pembatasan dan jam malam 
masih berlaku, tetapi "lockdown” baru, 
bisa berisiko tinggi bagi ekonomi 
negara. "Menurut saya tidak ada 
kebutuhan 
untuk 
‘lockdown' 
lagi," kata 
John kepada 
DW. "Sistem 
pelayanan 
kesehatan 
Kerala mampu 
mengelola 
penyebaran 
saat ini, 
dengan kasus 
rawat inap 
yang relatif 
lebih sedikit, sebagian besar karena 
peningkatan vaksinasi di Kerala. Di 
Maharashtra juga, tidak ada tanda-
tanda peningkatan kasus dan 
"lockdown” tidak diperlukan lagi," 
katanya. Perpecahan utara-selatan 
India Kasus Covid-19 relatif tetap 
rendah di seluruh India. Studi 
menunjukkan hal menarik adanya 
pembagian utara-selatan, antara 
Maharashtra dan negara bagian 
selatan lainnya yang memiliki beban 
kasus tinggi, dan negara bagian utara 

yang mengalami penurunan kasus. 
Beberapa ahli kesehatan mengkaitkan hal 
ini dengan tingkat pengujian dan 
pelacakan yang lebih tinggi di negara 
bagian bersangkutan. Kepala ilmuwan 

Organisasi 
Kesehatan Dunia 
(WHO) Soumya 
Swaminathan 
mengatakan, India 
tampaknya telah 
mencapai tahap 
endemik, di mana 
penduduk belajar 
untuk hidup dengan 
virus. "Karena 
ukuran dan 
heterogenitas 
populasi dan status 
imunitas di berbagai 

bagian wilyahan di India juga berbeda-
beda, sangat mungkin bahwa situasinya 
dapat berlanjut seperti ini, dengan pasang 
surut kasus di berbagai wilayah di India," 
katanya. "Khususnya di kawasan dengan 
populasi yang lebih rentan, kelompok-
kelompok yang mungkin kurang 
terpengaruh oleh gelombang pertama dan 
kedua, atau daerah dengan tingkat 
cakupan vaksinasi yang rendah, dapat 
mengalami puncak kasus infeksi corona 
untuk beberapa bulan ke depan," 
pungkas Swaminathan.

Puting Beliung Melanda Depok

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) 
dan Penyelamatan Kota Depok 
menyebut bahwa peristiwa hujan lebat 
disertai 
angin puting 
beliung yang 
melanda 
sejumlah 
kawasan 
pada Selasa 
(21/9/2021), 
merupakan 
yang 
terparah 
pada tahun 
ini. "Di tahun 
ini, iya, 
sekarang 
yang 
terparah," 
kata Kepala Dinas Damkar dan 
Penyelamatan Kota Depok, Gandara 
Budiana, kepada Kompas.com pada 
Rabu (22/9/2021). "Informasi yang kami 
terima dan hasil pengecekan lapangan 
terkait puting beliung, di beberapa lokasi 
seperti di wilayah Pancoran Mas, 
Sukmajaya, Cipayung, ada beberapa 
yang sedikit berat," jelasnya. Data Dinas 
Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, 

sedikitnya ada 27 titik bencana yang 
mayoritas disebabkan oleh 
tumbangnya pohon dan papan 

reklame. 
Sementara itu, 
data Dinas Sosial 
Kota Depok melalui 
unsur Tagana, 
menyebutkan 
sedikitnya 613 jiwa 
dari 196 keluarga 
terdampak angin 
puting beliung. 
Hujan lebat disertai 
angin puting 
beliung 
menerbangkan 
atap rumah di 10 
kelurahan, 6 
kecamatan di 

Depok.  Gandara mengatakan, tidak 
ada korban jiwa dalam peristiwa-
peristiwa ini. Jumlah kerugian masih 
diinventarisasi. "Tetap siaga kepada 
warga masyarakat untuk 
mengantisipasi kejadian-kejadian 
selanjutnya. Karena informasi BMKG 
bulan ini terjadi perubahan cuaca. Kami 
mengimbau warga waspada," jelas 
Gandara.
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Demokrat 
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iklan JK
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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

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057

perlu diberlakukannya "lockdown” baru. 
Beberapa pembatasan dan jam malam 
masih berlaku, tetapi "lockdown” baru, 
bisa berisiko tinggi bagi ekonomi 
negara. "Menurut saya tidak ada 
kebutuhan 
untuk 
‘lockdown' 
lagi," kata 
John kepada 
DW. "Sistem 
pelayanan 
kesehatan 
Kerala mampu 
mengelola 
penyebaran 
saat ini, 
dengan kasus 
rawat inap 
yang relatif 
lebih sedikit, sebagian besar karena 
peningkatan vaksinasi di Kerala. Di 
Maharashtra juga, tidak ada tanda-
tanda peningkatan kasus dan 
"lockdown” tidak diperlukan lagi," 
katanya. Perpecahan utara-selatan 
India Kasus Covid-19 relatif tetap 
rendah di seluruh India. Studi 
menunjukkan hal menarik adanya 
pembagian utara-selatan, antara 
Maharashtra dan negara bagian 
selatan lainnya yang memiliki beban 
kasus tinggi, dan negara bagian utara 

yang mengalami penurunan kasus. 
Beberapa ahli kesehatan mengkaitkan hal 
ini dengan tingkat pengujian dan 
pelacakan yang lebih tinggi di negara 
bagian bersangkutan. Kepala ilmuwan 

Organisasi 
Kesehatan Dunia 
(WHO) Soumya 
Swaminathan 
mengatakan, India 
tampaknya telah 
mencapai tahap 
endemik, di mana 
penduduk belajar 
untuk hidup dengan 
virus. "Karena 
ukuran dan 
heterogenitas 
populasi dan status 
imunitas di berbagai 

bagian wilyahan di India juga berbeda-
beda, sangat mungkin bahwa situasinya 
dapat berlanjut seperti ini, dengan pasang 
surut kasus di berbagai wilayah di India," 
katanya. "Khususnya di kawasan dengan 
populasi yang lebih rentan, kelompok-
kelompok yang mungkin kurang 
terpengaruh oleh gelombang pertama dan 
kedua, atau daerah dengan tingkat 
cakupan vaksinasi yang rendah, dapat 
mengalami puncak kasus infeksi corona 
untuk beberapa bulan ke depan," 
pungkas Swaminathan.

Puting Beliung Melanda Depok

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) 
dan Penyelamatan Kota Depok 
menyebut bahwa peristiwa hujan lebat 
disertai 
angin puting 
beliung yang 
melanda 
sejumlah 
kawasan 
pada Selasa 
(21/9/2021), 
merupakan 
yang 
terparah 
pada tahun 
ini. "Di tahun 
ini, iya, 
sekarang 
yang 
terparah," 
kata Kepala Dinas Damkar dan 
Penyelamatan Kota Depok, Gandara 
Budiana, kepada Kompas.com pada 
Rabu (22/9/2021). "Informasi yang kami 
terima dan hasil pengecekan lapangan 
terkait puting beliung, di beberapa lokasi 
seperti di wilayah Pancoran Mas, 
Sukmajaya, Cipayung, ada beberapa 
yang sedikit berat," jelasnya. Data Dinas 
Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, 

sedikitnya ada 27 titik bencana yang 
mayoritas disebabkan oleh 
tumbangnya pohon dan papan 

reklame. 
Sementara itu, 
data Dinas Sosial 
Kota Depok melalui 
unsur Tagana, 
menyebutkan 
sedikitnya 613 jiwa 
dari 196 keluarga 
terdampak angin 
puting beliung. 
Hujan lebat disertai 
angin puting 
beliung 
menerbangkan 
atap rumah di 10 
kelurahan, 6 
kecamatan di 

Depok.  Gandara mengatakan, tidak 
ada korban jiwa dalam peristiwa-
peristiwa ini. Jumlah kerugian masih 
diinventarisasi. "Tetap siaga kepada 
warga masyarakat untuk 
mengantisipasi kejadian-kejadian 
selanjutnya. Karena informasi BMKG 
bulan ini terjadi perubahan cuaca. Kami 
mengimbau warga waspada," jelas 
Gandara.
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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

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

Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Guru Besar Universitas Airlangga 
(Unair) J.E. Sahetapy meninggal dunia 
pada Selasa (21/9), pukul 06.57 WIB 
pagi tadi.

"Karena usia. Kami masih menunggu 
informasi dari keluarga," ucapnya.

Martha mengatakan, Unair pun 
menyatakan duka cita mendalam atas 
meninggalnya salah satu guru 
besarnya. Unair kehilangan tokoh 
yang memiliki dedikasi tinggi terhadap 
dunia hukum dan pendidikan di 

"Benar, 
beliau 
meninggal 
tadi pagi, 
sekitar 
pukul 6-7 
pagi," kata 
Martha saat dikonfirmasi 
CNNIndonesia.com.

Martha menambahkan, rencananya 
mendiang pria kelahiran 6 Juni 1932 
ini akan disemayamkan di rumah duka 
Grand Heaven.

Kabar itu 
dibenarka
n oleh 
Ketua 
Pusat 
Komunika
si dan 
Informasi 
Publik 
Unair, dr 
Martha 
Kurnia 
Kusumaw
ardani. Ia 
menyebut, 
informasi 
itu didapat 
dari 
keluarga 
mendiang.

Prof Sahetapy, begitu ia biasa dikenal, 
meninggal pada usia 89 tahun. 
Namun, Martha tak mengetahui apa 
penyebab pasti kematian pakar hukum 
tersebut.

Ia 
kemudian 
meneruska
n studinya 
di 
University 
of Utah, 
Amerika 

Serikat pada 1962. Sepulangnya dari 
kuliah di negeri Paman Sam itu, ia dituduh 
sebagai mata-mata CIA dan baru bisa 
mulai mengajar pada tahun 1979.
Tak hanya mengajar di Universitas 
Airlangga, ia juga memiliki karier 
akademis di Universitas Diponegoro dan 
Universitas Indonesia.
Sahetapy pernah masuk dalam 
gelanggang politik dan menjadi anggota 
DPR RI Komisi II dari Fraksi PDIP yang 
mana ia aktif di dalamnya semenjak 1999-
2004.

Jacob Elfinus Sahetapy atau yang lebih 
dikenal sebagai Prof Sahetapy adalah 

guru besar 
ilmu hukum 
Universitas 
Airlangga, 
Surabaya. 
Ia lahir 
pada 6 Juni 
1932 di 
Saparua. 
Setelah 
lulus SMA 
di Surabaya 
ia 
melanjutka
n kuliah di 
Fakultas 
Hukum 
Universitas 
Airlangga.

Namanya telah jd kebanggaan kami 
pernah kuliah di FH Unair," ucap Jansen.

Prof. J.E. Sahetapy Meninggal Dunia
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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

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

Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Guru Besar Universitas Airlangga 
(Unair) J.E. Sahetapy meninggal dunia 
pada Selasa (21/9), pukul 06.57 WIB 
pagi tadi.

"Karena usia. Kami masih menunggu 
informasi dari keluarga," ucapnya.

Martha mengatakan, Unair pun 
menyatakan duka cita mendalam atas 
meninggalnya salah satu guru 
besarnya. Unair kehilangan tokoh 
yang memiliki dedikasi tinggi terhadap 
dunia hukum dan pendidikan di 

"Benar, 
beliau 
meninggal 
tadi pagi, 
sekitar 
pukul 6-7 
pagi," kata 
Martha saat dikonfirmasi 
CNNIndonesia.com.

Martha menambahkan, rencananya 
mendiang pria kelahiran 6 Juni 1932 
ini akan disemayamkan di rumah duka 
Grand Heaven.

Kabar itu 
dibenarka
n oleh 
Ketua 
Pusat 
Komunika
si dan 
Informasi 
Publik 
Unair, dr 
Martha 
Kurnia 
Kusumaw
ardani. Ia 
menyebut, 
informasi 
itu didapat 
dari 
keluarga 
mendiang.

Prof Sahetapy, begitu ia biasa dikenal, 
meninggal pada usia 89 tahun. 
Namun, Martha tak mengetahui apa 
penyebab pasti kematian pakar hukum 
tersebut.

Ia 
kemudian 
meneruska
n studinya 
di 
University 
of Utah, 
Amerika 

Serikat pada 1962. Sepulangnya dari 
kuliah di negeri Paman Sam itu, ia dituduh 
sebagai mata-mata CIA dan baru bisa 
mulai mengajar pada tahun 1979.
Tak hanya mengajar di Universitas 
Airlangga, ia juga memiliki karier 
akademis di Universitas Diponegoro dan 
Universitas Indonesia.
Sahetapy pernah masuk dalam 
gelanggang politik dan menjadi anggota 
DPR RI Komisi II dari Fraksi PDIP yang 
mana ia aktif di dalamnya semenjak 1999-
2004.

Jacob Elfinus Sahetapy atau yang lebih 
dikenal sebagai Prof Sahetapy adalah 

guru besar 
ilmu hukum 
Universitas 
Airlangga, 
Surabaya. 
Ia lahir 
pada 6 Juni 
1932 di 
Saparua. 
Setelah 
lulus SMA 
di Surabaya 
ia 
melanjutka
n kuliah di 
Fakultas 
Hukum 
Universitas 
Airlangga.

Namanya telah jd kebanggaan kami 
pernah kuliah di FH Unair," ucap Jansen.

Prof. J.E. Sahetapy Meninggal Dunia


