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Sejak Pilpres 2014 yang lalu, bulan 
September telah menjadi tradisi rutin 
sandiwara ala Gatot Nurmantyo dengan 
tudingan bangkitnya komunis. Manuver 
politik yang disajikan Gatot terkait 
komunisme dimainkan berulang-ulang 
setiap tahunnya. Orang ini selalu cari 
perhatian dengan narasi basi tiap 
tahun. Muncul hanya bulan september 
saja. Entah mau cari simpati demi 
politik atau memang mau membuat 
kontroversi. Gatot ini seperti mantan 
Jenderal masa lalu yang tidak mau 
update dengan relevansi zaman. 
Pikiran dan taktiknya masih 
menggunakan metode lama. 
Menebarkan ketakutan untuk sebuah 

eksistensi. Menyebar isu PKI agar dilihat 
nilai jual dalam kancah politik. Sepertinya, 
mantan panglima TNI hanya dia sendiri 
yang saat ini tidak memiliki pijakan kuat 
dalam kancah politik. Mantan panglima 
yang diberhentikan sebelum pensiun ini 
memang selalu muncul hanya bulan 
september, lalu menghilang lagi. Begitu 
seterusnya tiap tahun. Dan yang baru 
terjadi Mantan Panglima ini menuding 
adanya indikasi penyusupan paham 
komunis ke dalam tubuh TNI. Tudingan ini 
disampaikan Gatot dalam cara webinar 
berjudul “TNI vs PKI” pada Minggu 26 
September 2021. Awalnya Gatot 
menceritakan terkait sejarah 
pemberontakan yang dilakukan Partai 

     Dudung Abdurachman :
Gatot Nurmantyo Fitnah 
TNI 

Dudung Abdurachman :

Gatot Nurmantyo
Fitnah TNI
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Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. 
Gatot kemudian menyinggung terkait 
masih ada-tidaknya PKI di era 
sekarang. Dia menegaskan komunisme 
di Indonesia masih ada meski selalu 
dibantah berbagai pihak. Menurut Gatot 
komunisme jelas masih ada, dan 
terhadap apa yang dia sampaikan 
selalu ada yang membantah dengan 
berbagai cara dan pendekatan. 
Menghadapi komunis hari ini, sangat 
benar bahwa PKI sebagai organisasi 
sudah dibubarkan, benar pula hari ini 
ideologi komunis sudah tidak laku di 
dunia, tetapi pengalaman di Indonesia 
merupakan fakta yang tak terbantahkan 
bahwa PKI dengan serta-merta mudah 
saja melakukan pemberontakan. Gatot 
lantas membeberkan bukti-bukti masih 

adanya PKI di Indonesia lewat insiden 
perusakan museum Kostrad. Dia 
menyebut dalam museum ada sejumlah 
bukti peristiwa penumpasan komunisme, 
seperti patung yang dihilangkan. Menurut 
Gatot, bukti nyata jurang kehancuran itu 
adalah persis di depan mata, baru saja 
terjadi adalah Museum Kostrad, betapa 
diorama yang ada di Makostrad, dalam 
Makostrad ada bangunan, bangunan itu 
adalah kantor tempatnya Pak Harto 
(Soeharto) dulu, di situ direncanakan 
gimana mengatasi pemberontakan 
G30SPKI, di mana Pak Harto sedang 
memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edhie 
sebagai Komandan Resimen Parako 
dibantu oleh KKO. Dengan semangat 
Gatot mengatakan bahwa ini 
menunjukkan bahwa mau tidak mau kita 
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harus akui, dalam menghadapi 
pemberontakan G30SPKI, peran 
Kostrad, peran sosok Soeharto, peran 
Kopassus yang dulu 
Resimen Para 
Komando dan 
Sarwo Edhie, dan 
peran Jenderal 
Nasution, peran 
KKO jelas akan 
dihapuskan dan 
(tiga) patung itu 
sekarang tidak ada, 
sudah bersih. Gatot 
menjelaskan dirinya 
mendapat informasi 
dari utusan yang 
dikirimnya ke 
Museum Makostrad. 
Dia menyebut pada 
kondisi saat ini 
diorama di Museum Makostrad yakni 
patung Soeharto, Sarwo Edhie, dan 
Nasution beserta 7 pahlawan revolusi 
sudah hilang. "Saya mendapat informasi 

walau bagaimanapun saya mantan 
Pangkostrad baru akhir akhir ini 
disampaikan bahwa diorama bukan 

hanya patung Pak 
Harto, patung Pak 
Sarwo Edhie, sama 
Pak Nasution tapi 
juga 7 pahlawan 
revolusi sudah tidak 
ada di sana, dan 
khusus di ruangan 
Pak Harto 
mencerminkan 
penumpasan 
pemberontakan 
G30SPKI 
dikendalikan oleh 
Pak Harto di 
markasnya. Saya 
tadinya tidak 
percaya tapi saya 

utus seseorang yang tidak bisa saya 
sebutkan di sana dan memfoto ruangan 
itu dan dapatkan foto dari video itu yang 
terakhir sudah kosong," katanya. Jadi 
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akhirnya Gatot ini tanpa bertanya 
kepada pimpinan pangkostrad ataupun 
kepada para purnawirawan sesama 
temannya atau yang berkepentingan di 
dalam gedung kostrad, dimana 
keberadaan patung itu. Gatot ini 
langsung bicara dan menuduh bahwa 
patung itu sengaja dihilangkan oleh 
pihak kostrad karena telah disusupi 
komunis. Jadinya akhirnya kesimpulan 
Gatot pun ngawur dan tidak berdasar 
bahwa ada penyusupan paham 
komunis di tubuh TNI. Atas tuduhan 
Gatot yang tidak berdasar itu akhirnya 
Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung 
Abdurachman menjawab pernyataan 
mantan Panglima TNI Jenderal TNI 
(Purn) Gatot Nurmantyo terkait 
pembongkaran patung Soeharto dan 
Jenderal TNI AH Nasution dan Kolonel 
Infanteri Sarwo Edhie Wibowo dari 
Museum Darma Bhakti Kostrad. 

Dudung juga membantah ada penyusupan 
Partai Komunitas Indonesia (PKI) di balik 
pembongkaran tiga tokoh militer 
penumpas pemberontakan G30S/PKI 
tersebut. Dudung membenarkan patung 
ketiga tokoh tersebut sebelumnya ada di 
Museum Darma Bhakti Kostrad. Patung 
tersebut, kata Dudung, dibuat pada masa 
Panglima Kostrad Letjen TNI Azmyn Yusri 
(AY) Nasution pada 2011 sampai 2012. 
Dudung mengatakan kini patung tersebut 
diambil oleh penggagasnya yakni Letjen 
TNI (Purn) AY Nasution yang meminta izin 
kepadanya selaku Panglima Kostrad saat 
ini. Ia menghargai alasan pribadi Letjen 
TNI (Purn) AY Nasution yang merasa 
berdosa membuat patung-patung tersebut 
menurut keyakinan agamanya. "Jadi, saya 
tidak bisa menolak permintaan yang 
bersangkutan," kata Dudung dalam 
keterangan tertulis pada Senin 
(27/9/2021). Dudung membantah tudingan 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

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

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

akhirnya Gatot ini tanpa bertanya 
kepada pimpinan pangkostrad ataupun 
kepada para purnawirawan sesama 
temannya atau yang berkepentingan di 
dalam gedung kostrad, dimana 
keberadaan patung itu. Gatot ini 
langsung bicara dan menuduh bahwa 
patung itu sengaja dihilangkan oleh 
pihak kostrad karena telah disusupi 
komunis. Jadinya akhirnya kesimpulan 
Gatot pun ngawur dan tidak berdasar 
bahwa ada penyusupan paham 
komunis di tubuh TNI. Atas tuduhan 
Gatot yang tidak berdasar itu akhirnya 
Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung 
Abdurachman menjawab pernyataan 
mantan Panglima TNI Jenderal TNI 
(Purn) Gatot Nurmantyo terkait 
pembongkaran patung Soeharto dan 
Jenderal TNI AH Nasution dan Kolonel 
Infanteri Sarwo Edhie Wibowo dari 
Museum Darma Bhakti Kostrad. 

Dudung juga membantah ada penyusupan 
Partai Komunitas Indonesia (PKI) di balik 
pembongkaran tiga tokoh militer 
penumpas pemberontakan G30S/PKI 
tersebut. Dudung membenarkan patung 
ketiga tokoh tersebut sebelumnya ada di 
Museum Darma Bhakti Kostrad. Patung 
tersebut, kata Dudung, dibuat pada masa 
Panglima Kostrad Letjen TNI Azmyn Yusri 
(AY) Nasution pada 2011 sampai 2012. 
Dudung mengatakan kini patung tersebut 
diambil oleh penggagasnya yakni Letjen 
TNI (Purn) AY Nasution yang meminta izin 
kepadanya selaku Panglima Kostrad saat 
ini. Ia menghargai alasan pribadi Letjen 
TNI (Purn) AY Nasution yang merasa 
berdosa membuat patung-patung tersebut 
menurut keyakinan agamanya. "Jadi, saya 
tidak bisa menolak permintaan yang 
bersangkutan," kata Dudung dalam 
keterangan tertulis pada Senin 
(27/9/2021). Dudung membantah tudingan 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah AirTanah Air

Internasional 

Internasional 

yang mengaitkan penarikan tiga patung 
tersebut untuk melupakan peristiwa 
sejarah pemberontakan G30S/PKI pada 
1965. Ia juga menegaskan bahwa 
tudingan tersebut tidak benar. Dudung 
menegaskan, dirinya dan Letjen TNI 
(Purn) AY Nasution mempunyai 
komitmen yang sama yakni tidak akan 
melupakan peristiwa terbunuhnya para 
jenderal senior TNI AD dan perwira 
pertama Kapten Piere Tendean dalam 
peristiwa itu. "Jadi, tidak benar tudingan 
bahwa karena patung diorama itu sudah 
tidak ada, diindikasikan bahwa AD telah 
disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji 
terhadap kami," kata dia. Seharusnya, 
kata dia, Gatot selaku senior di TNI 
terlebih dahulu melakukan klarifikasi 
dan menanyakan langsung kepada 
dirinya selaku Panglima Kostrad. 
Dudung juga mengingatkan pentingnya 
tabayun dalam Islam agar tidak 

menimbulkan prasangka buruk yang 
membuat fitnah, dan menimbulkan 
kegaduhan terhadap umat dan bangsa. Ia 
melanjutkan foto-foto peristiwa serta 
barang-barang milik Panglima Kostrad 
Mayjen TNI Soeharto saat peristiwa 1965 
tersebut masih tersimpan dengan baik di 
museum tersebut. Tudingan Gatot itu juga 
dibantah oleh Kepala Penerangan 
Kostrad Kolonel Inf Haryantana. Ia 
menyatakan, Kostrad tidak pernah 
menghilangkan patung sejarah 
(penumpasan G30S/PKI) di Markas 
Kostrad. "Bahwa tidak benar Kostrad 
mempunyai ide untuk membongkar 
patung Pak Harto, Pak Sarwo Edhie, dan 
Pak Nasution yang ada dalam ruang kerja 
Pak Harto di Museum Dharma Bhakti di 
Markas Kostrad," kata Haryantana, Senin 
(27/9/2021). Haryantana 
mengungkapkan, pembongkaran patung 
Soeharto dkk di museum tersebut 
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merupakan permintaan dari mantan 
Pangkostrad Letnan Jenderal TNI 
(Purn) Azmyn Yusri Nasution selaku 
pembuat patung-patung itu. "Bahwa 
pembongkaran patung-patung tersebut 
atas keinginan dan ide Letnan Jenderal 
TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution. 
Karena pada saat menjabat 
Pangkostrad periode (9 Agustus 2011 
s/d 13 Maret 2012) beliau yang 
membuat ide untuk pembuatan patung-
patung tersebut," terang Haryanta. 
Dijelaskannya, Azmyn Yusri Nasution 
menemui Pangkostrad Letjen Dudung 
Abdurachman pada Senin (30/8/2021). 
Pertemuan itu juga dihadiri Kaskostrad 
dan Irkostrad. Dalam pertemuan itu, 
Azmyn meminta langsung kepada 
Letjen Dudung untuk dapat 
menyerahkan patung-patung tersebut 
kepadanya. "Letnan Jenderal TNI 
(Purn) Azmyn Yusri Nasution meminta 
untuk patung-patung yang telah 
dibuatnya untuk dibongkar demi 
ketenangan lahir dan batin, sehingga 
pihak Kostrad mempersilakan," tandas 
Haryanta. Direktur Institute for Security 

and Strategic Studies (ISESS), Khairul 
Fahmi, menilai langkah TNI dalam 
menjawab tudingan penyusupan komunis 
ke tubuh TNI yang disampaikan Gatot 
Nurmantyo sudah tepat. "Saya kira TNI 
nggak perlu merespons isu ini. Cukup 
jelaskan duduk soalnya, lalu abaikan dan 
tak melibatkan diri dalam perbincangan dan 
perdebatan yang bertendensi politis ini," 
katanya. Aneh dan menggelikan memang, 
tapi itulah fakta yang terjadi di negeri ini. 
Kelicikan kepentingan politik mengalahkan 
kewarasan manusia dalam pola berpikir 
secara runut dan mengedepankan logika. 
Kesannya kok ya ngotot banget. Padahal 
semua orang juga sudah tahu isu basi 
komunis yang saban tahun digaungkan 
oleh kaum dan orang yang itu-itu saja. 
Taktik politisasi komunisme model begini ini 
dulu kerap dilakukan oleh The Smilling 
Murder Soeharto yang mewajibkan 
tontonan film horor layar tancap 
Pengkhianatan G30S/PKI hingga ke dusun-
dusun terpencil. Sejak kecil rakyat kecil 
sudah direcoki dengan aksi heroik The 
Smilling Murder Soeharto itu untuk 
melanggengkan kekuasannya hingga 32 
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tontonan film horor layar tancap 
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Smilling Murder Soeharto itu untuk 
melanggengkan kekuasannya hingga 32 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

ramayana

Internasional 

Internasional 

Tanah Air

Tanah Air

Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

tahun lamanya. Di masa kini taktik The 
Smilling Murder Soeharto di masa lalu 
kembali di-adopt and adapt oleh para 
kaum pandir politik untuk menciptakan 
mosi tak percaya rakyat terhadap 
pemerintahan yang sah dan 
konstitusional. Jadi entah apa yang 
ada di pikiran Gatot Nurmantyo ketika 
menuduh PKI masuk ke tubuh TNI 
hanya berdasarkan keberadaan 
patung? Jadi sama saja monumen 
yang dibangun Anies di jakarta yang 
dibongkar itu juga gara gara pemprov 
DKI sudah disusupi komunis. Selain 
jadi provokator seperti Amin Rais, juga 
ikut dungu seperti Rocky Gerung. 
Akhirnya Gatot hanya menjadi 
provokator dungu yang provokasinya 
hanya jadi bahan tertawaan. Apakah 
Gatot yang mantan panglima. 
Panglima TNI lho. Sebuah jabatan 
yang sangat dihormati. Apakah Gatot 
ini tidak malu dan tidak punya logika. 

Bagaimana mungkin Gatot yang adalah 
mantan KASAD dan panglima TNI bisa 
menuduh kalau TNI yang dulu dipimpin 
Gatot sendiri bisa dimasuki komunis? 
Tentu akan terlalu kebetulan jika setelah 
Gatot keluar dari TNI tiba tiba komunis 
bisa masuk menyusup. Kalaupun sistem 
di tubuh TNI berubah total menjadi mudah 
disusupi oleh komunis (walaupun hampir 
ga mungkin), artinya sistem yang 
dibangun oleh Gatot sebelumnya 
sangatlah buruk sehingga mudah diacak-
acak oleh penerus Gatot. Gatot ini sudah 
suudzon dan negatif thinking. Sebagai 
mantan panglima TNI seharusnya Gatot 
selain mempunyai tubuh yang kuat, juga 
memiliki jiwa yang sehat. Kok jiwa Gatot 
Nurmantyo ini bisa negatif sekali sih? 
Harusnya Gatot tanya dulu sama teman-
teman yang di TNI. Di zaman modern ini 
kan mudah cari info, tinggal tanya di grup 
purnawirawan kan bisa? Ga mungkin kan 
Gatot ini dilupakan oleh teman-teman 
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sesama purnawirawan? Kalau sampai 
dilupakan oleh teman-teman, ya 
berarti ada yang salah dengan diri 
Gatot ini. Segeralah bertobat pak!! 
Lalu apakah Gatot tidak melakukan 
riset atau minimal baca pelajaran 
sejarah SD? sejak kapan komunis anti 
sama patung dan suka merusak 
patung. Tidak ada sejarahnya bahwa 
komunis kerjanya merusak patung. 
Yang sangat benci dengan patung itu 
ya ajaran Khilafah. Seharusnya kalau 
mau cucoklogi ya tepatnya yang 
menghancurkan patung adalah kaum 
Khilafah atau Wahabi, jadi TNI sudah 
disusupi kaum radikal. Itu kalau mau 

cucoklogi penghancuran patung. 
Berdasarkan sejarah juga sudah jelas 
kalau kaum radikal dan Wahabi sangat 
anti dengan patung. Di Afghanistan patung 
Budha yang begitu megah dihancurkan. Di 
Arab Saudi, makam para nabi dan 
sahabat dihancurkan oleh Wahabi karena 
dianggap berhala (setingkat dengan 
patung haramnya). Di Indonesia juga 
patung Budha ada diturunkan paksa oleh 
FPI kan? Jadi dilihat dari sejarah 
manapun yang anti patung itu bukan 
komunis tapi umat khilafah. Jadi kalau 
Gatot menuduh yang menghilangkan 
patung di ruang Kostrad TNI adalah 
komunis, itu sama saja Gatot menuduh 
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bahwa khilafah sama dengan komunis. 
Apakah Gatot tidak takut, nanti tambah 
musuh lagi dari pendukungnya radikal. 
Satu lagi yang bisa dijadikan bukti 
kalau Gatot ini hanya mencari sensasi 
murahan dan bahan hoax.  Cerita Gatot 
ini persis seperti yang dijual para 
radikal yaitu cerita hoax. Gatot yang 
mantan TNI ini juga tahu bagaimana 
seseorang yang masuk TNI itu pasti 
diperiksa riwayatnya. Pada era Orde 
Baru, institusi paling steril dan bersih 
dari jejak PKI, dapat kita yakini adalah 
TNI. Alasannya sangat jelas, pola ujian 
masuk sebagai calon prajurit melalui 
tahapan skrining yang sangat ketat, 
bahkan boleh dikatakan, seluruh 
institusi di TNI turut menjadi pendukung 
panitia penerimaan. Seorang calon 
prajurit saat itu, tidak hanya dirinya 
yang diselidiki, bahkan tujuh generasi 
ke atasnya discaning berdasarkan jejak 
masa lalunya. Jadi secara praktis, kecil 
kemungkinannya seorang prajurit 
terdeteksi sebagai keturunan tokoh 
atau anggota komunis. Kalau sekarang 
tiba-tiba Gatot menyebut ada indikasi 
komunis telah menyusup di institusi 
TNI, bukankah ini menunjukkan 

kegagalan system perekrutan calon 
prajurit sejak masa dia berdinas, dan 
bahkan terakhir sebagai Panglimanya? 
Cermati saja, seorang pejabat di TNI yang 
mampu menyusupi paham komunis ke 
institusinya, tentu sekarang ini memiliki 
status dan posisi strategis. Jika Gatot ini 
baru meninggalkan TNI kurang lebih lima 
tahun lalu (jabatan Gatot sebagai 
panglima TNI 8 Juli 2015 – 8 Desember 
2017), maka otomatis mereka yang dia 
curigai telah menyusup itu merupakan 
kesalahan Gatot juga. Tampaknya Gatot 
ini tak sadar bahwa kini dia sedang 
memberikan tamparan keras kepada pipi 
kiri atau pipi kanannya. Tanpa sadar pula, 
dia sedang buang kotoran kepada 
marwah korp Panglima TNI sejak 
Panglima Besar Soedirman. Jadi jelas lah, 
Gatot Nurmantyo perlu diberikan 
semacam hukuman agar dia 
mendapatkan efek jera. Karena benar 
kata Dudung ini sudah fitnah. Bisa 
diperkarakan. Boleh jadi kini para 
koleganya di TNI dan Pepabri akan marah 
kepada Gatot Nurmantyo, karena sama 
saja Gatot telah menodai institusinya 
sendiri. Jendral mana yang tetap memberi 
respek kepada seorang mantan Jendral 
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yang mengotori institusinya sendiri, 
ketimbang meninggalkan jejak 
terhormat? Bahkan anak buahnya pun 
sekarang mungkin sudah tidak hormat 
lagi sama dia. Ah, Gatot ... Gatot ..."Kok 
bisa Anda dahulu menjabat sebagai 
Panglima TNI sih?" Dan jika Gatot 
percaya adanya penyusupan komunis di 
tubuh TNI, semestinya ketika ia masih 
bertugas sebagai Panglima TNI dapat 
menangkap anggota TNI yang terlibat 
paham komunis itu. Nah mana 
buktinya…. Jadi kelakuan seorang 
Gatot Nurmantyo rasanya sangat ideal 
untuk dijadikan cermin oleh para perwira 
lain. Jangan sampai, hanya karena 

Jadi kesimpulannya, kalau Gatot ini 
mengikuti jejak Amin Rais sebagai 
provokator, ditambah dengan mengikuti 
jejak Rocky Gerung yang terbukti dungu. 
Akhirnya Gatot hanya akan menjadi 
provokator yang dungu di mata 
masyarakat. Seluruh masyarakat 
Indonesia sedang menyaksikan 
kedunguan Gatot sambil tertawa 
terbahak-bahak loh.

ambisi politik yang kotor, mereka 
melakukan manuver yang bukannya 
menghasilkan simpati, sebaliknya mereka 
justru semakin dijauhi oleh para juniornya 
sendiri. 

 Oh Gatot...Gatot gagal lagi gagal lagi. 
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Pepaya merupakan salah satu buah 
yang populer di Indonesia. Rasanya 
yang manis dan enak membuat buah 
ini begitu digemari masyarakat 
Indonesia.Pepaya memiliki banyak 
manfaat untuk kesehatan seperti 
meningkatkan kesehatan pencernaan, 
kaya nutrisi, mencegah peradangan, 
meningkatkan kesehatan jantung 
hingga mencegah kanker.

Manfaat daun pepaya yang pertama 
yaitu dapat mencegah jantung koroner. 
Untuk mencegah jantung koroner, 
tubuh membutuhkan banyak vitamin C.

Mencegah Jantung Koroner

Selain buah, bagian lain seperti daun 
pepaya juga memiliki banyak manfaat 
untuk kesehatan. Berikut ini manfaat 
daun pepaya untuk kesehatan yang 
telah Merdeka.com rangkum dari 
berbagai sumber.
Berikut ulasan lengkapnya.

Penambah Nafsu Makan

Caranya pun cukup mudah. Anda hanya 
tinggal menumbuk beberapa daun 
pepaya, kemudian saring dan ambil 
airnya. Air dari daun pepaya ini dapat 
membantu mengembalikan nafsu makan.

Sejak dulu, daun pepaya dikenal memiliki 
manfaat untuk menambah nafsu makan. 
Jika Anda memiliki anak yang sedang 
susah makan, maka membuat ramuan 
dari daun pepaya dapat dijadikan pilihan.

Melancarkan ASI bagi Ibu Menyusui
Salah satu masalah yang dialami oleh ibu 
menyusui yaitu kurang lancarnya ASI. 
Padahal, ASI sangat penting bagi tumbuh 
kembang buah hati.
Apabila mengalami masalah tersebut, 

Hal ini karena antioksidan dapat 
membantu melancarkan peredaran 
darah. Manfaat ini tentu akan dirasakan 
jika mengonsumsi daun pepaya secara 
cukup.

Wanita pada umumnya akan mengalami 
haid atau menstruasi. Tak sedikit wanita 
yang merasa nyeri saat sedang haid.
Beberapa upaya pun dilakukan agar 
nyeri haid dapat hilang. Mulai dari 
mengonsumsi obat hingga meminum 
jamu atau ramuan.

Jerawat merupakan salah satu masalah 
kulit yang kerap menghampiri banyak 
orang. Tak sedikit orang yang merasa 
kurang percaya diri karena adanya 
jerawat di wajah mereka.

Meski demikian, mengonsumsi bahan 
alami seperti rebusan daun pepaya patut 
Anda coba. Daun pepaya dikenal 
memiliki khasiat untuk mengatasi nyeri 
haid.Caranya pun cukup mudah. Anda 
hanya perlu merebus beberapa daun 
pepaya dengan tambahan asam jawa 
dan garam. Minum air rebusan tersebut 
untuk mengatasi nyeri haid.

Mengatasi Nyeri Haid

Anda dapat mengonsumsi daun pepaya 
untuk melancarkan ASI. Caranya pun 
cukup mudah.
Anda hanya tinggal mengambil 5 lembar 
daun pepaya, kemudian letakkan di atas 
api. Biarkan hingga layu. Setelah layu, 
tempelkan pada bagian payudara, 
kecuali pada bagian puting. Lakukan 
saat daun pepaya masih hangat.

Menghilangkan Jerawat

Anda hanya tinggal menyediakan 
beberapa lembar daun pepaya tua 
yang telah dijemur. Kemudian tumbuk 
dan beri sedikit air hangat. Oleskan 
hasil tumbukan tersebut ke bagian 
wajah yang berjerawat. Diamkan 
selama 25 hingga 30 menit, lalu bilas.
Mempercepat Pertumbuhan Rambut

Selain itu, kandungan phytochemical 
dalam daun pepaya juga dapat 
mencegah berbagai masalah rambut 
seperti rambut rapuh atau patah, kulit 
kepala gatal hingga kebotakan.
Mengontrol Tekanan Darah
Manfaat daun pepaya berikutnya yaitu 
dapat mengontrol tekanan darah. Untuk 
mendapat manfaat ini, Anda dapat 
mengonsumsi daun pepaya dengan 
cara direbus.

Anda dapat memanfaatkan khasiat 
daun pepaya untuk membantu 
menghilangkan jerawat di wajah. 
Caranya cukup mudah.

Salah satu manfaat daun pepaya untuk 
kesehatan yaitu dapat membantu 
mempercepat pertumbuhan rambut. 
Daun pepaya memiliki kandungan 
phytochemical yang dapat membantu 
mempercepat pertumbuhan rambut.

Caranya, ambil 5 lembar daun pepaya 
lalu rebus dengan setengah liter air. 
Kemudian didihkan dan biarkan air 
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Dicari Pekerja 
di Pabrik Plastic

$17 ada overtime
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Pepaya merupakan salah satu buah 
yang populer di Indonesia. Rasanya 
yang manis dan enak membuat buah 
ini begitu digemari masyarakat 
Indonesia.Pepaya memiliki banyak 
manfaat untuk kesehatan seperti 
meningkatkan kesehatan pencernaan, 
kaya nutrisi, mencegah peradangan, 
meningkatkan kesehatan jantung 
hingga mencegah kanker.

Manfaat daun pepaya yang pertama 
yaitu dapat mencegah jantung koroner. 
Untuk mencegah jantung koroner, 
tubuh membutuhkan banyak vitamin C.

Mencegah Jantung Koroner

Selain buah, bagian lain seperti daun 
pepaya juga memiliki banyak manfaat 
untuk kesehatan. Berikut ini manfaat 
daun pepaya untuk kesehatan yang 
telah Merdeka.com rangkum dari 
berbagai sumber.
Berikut ulasan lengkapnya.

Penambah Nafsu Makan

Caranya pun cukup mudah. Anda hanya 
tinggal menumbuk beberapa daun 
pepaya, kemudian saring dan ambil 
airnya. Air dari daun pepaya ini dapat 
membantu mengembalikan nafsu makan.

Sejak dulu, daun pepaya dikenal memiliki 
manfaat untuk menambah nafsu makan. 
Jika Anda memiliki anak yang sedang 
susah makan, maka membuat ramuan 
dari daun pepaya dapat dijadikan pilihan.

Melancarkan ASI bagi Ibu Menyusui
Salah satu masalah yang dialami oleh ibu 
menyusui yaitu kurang lancarnya ASI. 
Padahal, ASI sangat penting bagi tumbuh 
kembang buah hati.
Apabila mengalami masalah tersebut, 

Hal ini karena antioksidan dapat 
membantu melancarkan peredaran 
darah. Manfaat ini tentu akan dirasakan 
jika mengonsumsi daun pepaya secara 
cukup.

Wanita pada umumnya akan mengalami 
haid atau menstruasi. Tak sedikit wanita 
yang merasa nyeri saat sedang haid.
Beberapa upaya pun dilakukan agar 
nyeri haid dapat hilang. Mulai dari 
mengonsumsi obat hingga meminum 
jamu atau ramuan.

Jerawat merupakan salah satu masalah 
kulit yang kerap menghampiri banyak 
orang. Tak sedikit orang yang merasa 
kurang percaya diri karena adanya 
jerawat di wajah mereka.

Meski demikian, mengonsumsi bahan 
alami seperti rebusan daun pepaya patut 
Anda coba. Daun pepaya dikenal 
memiliki khasiat untuk mengatasi nyeri 
haid.Caranya pun cukup mudah. Anda 
hanya perlu merebus beberapa daun 
pepaya dengan tambahan asam jawa 
dan garam. Minum air rebusan tersebut 
untuk mengatasi nyeri haid.

Mengatasi Nyeri Haid

Anda dapat mengonsumsi daun pepaya 
untuk melancarkan ASI. Caranya pun 
cukup mudah.
Anda hanya tinggal mengambil 5 lembar 
daun pepaya, kemudian letakkan di atas 
api. Biarkan hingga layu. Setelah layu, 
tempelkan pada bagian payudara, 
kecuali pada bagian puting. Lakukan 
saat daun pepaya masih hangat.

Menghilangkan Jerawat

Anda hanya tinggal menyediakan 
beberapa lembar daun pepaya tua 
yang telah dijemur. Kemudian tumbuk 
dan beri sedikit air hangat. Oleskan 
hasil tumbukan tersebut ke bagian 
wajah yang berjerawat. Diamkan 
selama 25 hingga 30 menit, lalu bilas.
Mempercepat Pertumbuhan Rambut

Selain itu, kandungan phytochemical 
dalam daun pepaya juga dapat 
mencegah berbagai masalah rambut 
seperti rambut rapuh atau patah, kulit 
kepala gatal hingga kebotakan.
Mengontrol Tekanan Darah
Manfaat daun pepaya berikutnya yaitu 
dapat mengontrol tekanan darah. Untuk 
mendapat manfaat ini, Anda dapat 
mengonsumsi daun pepaya dengan 
cara direbus.

Anda dapat memanfaatkan khasiat 
daun pepaya untuk membantu 
menghilangkan jerawat di wajah. 
Caranya cukup mudah.

Salah satu manfaat daun pepaya untuk 
kesehatan yaitu dapat membantu 
mempercepat pertumbuhan rambut. 
Daun pepaya memiliki kandungan 
phytochemical yang dapat membantu 
mempercepat pertumbuhan rambut.

Caranya, ambil 5 lembar daun pepaya 
lalu rebus dengan setengah liter air. 
Kemudian didihkan dan biarkan air 
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Manfaat daun pepaya selanjutnya yaitu 
baik untuk kulit. Daun pepaya 
mengandung vitamin A, E dan C yang 
tinggi.

Baik untuk Kulit

Kandungan ini membuat daun pepaya 

Daun pepaya mengandung papain dan 
chymopapain yang mampu 
meredakannya. Anda dapat mengambil 
manfaat ini dengan cara meletakkan 
beberapa helai daun pepaya yang 
sudah dicuci dan ditumbuk di bagian 
tubuh yang mengalami luka bakar.

menguap sampai tinggal 3/4. Setelah 
air dingin, segera minum.
Jika merasa terlalu pahit, Anda juga 
dapat menambahkan madu atau gula 
merah.
Menghambat Peradangan pada Luka
Daun pepaya juga memiliki manfaat 
lain yaitu dapat menghambat 
peradangan pada luka. Ketika 
seseorang mengalami luka bakar di 
bagian tubuh, pengobatan tepat harus 
segera dilakukan. Jika tidak segera 
diobati dengan cara yang tepat, luka 
bakar kerap kali mengalami 
peradangan seperti lebih terasa panas 
atau timbul luka.

Menurunkan Kadar Gula dalam Darah

Memperkuat Daya Tahan Tubuh
Daun pepaya juga memiliki manfaat lain 
yaitu dapat memperkuat daya tahan 
tubuh. Hal ini karena kandungan 
phytonutrien dalam daun pepaya.

Daun pepaya diketahui dapat 
merangsang kerja insulin dan meregulasi 
kadar gula dalam darah. Manfaat daun 
pepaya ini dapat membuat penyakit 
diabetes menjauh.

Kandungan phytonutrien yang tinggi 
dalam daun pepaya dapat membantu 
melindungi tubuh dari penyakit 
kardiovaskular, penuaan, kanker alergi 
dan infeksi perut.

Manfaat daun pepaya yang dapat 
dirasakan selanjutnya yaitu dapat 
merawat dan menguatkan rambut. Anda 
dapat mendapat manfaat daun pepaya ini 
dengan cara memblender daun pepaya 
bersama madu atau minyak kelapa. 
Gunakan sebagai masker rambut dan 
rasakan manfaatnya.

Merawat dan Menguatkan Rambut

memiliki banyak manfaat bagi tubuh. 
Daun pepaya dinilai mampu mengusir 
berbagai masalah kulit seperti kerutan 
jerawat hingga hiperpigmentasi.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
“Kandas kok (interpelasi). Gak bakal 
sampai itu. Interpelasi karam,” kata 
Syarif kepada merdeka.com, Rabu 
(29/9).Dia menjelaskan, interpelasi ini 
tak akan jalan lantaran hanya PDIP dan 
PSI yang mendukungnya. Sementara 
tujuh fraksi lainnya, Gerindra, Golkar, 
NasDem, PAN, Demokrat, PKS dan 

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta 
menggelar rapat paripurna interpelasi 
Anies terkait Formula E pada Selasa 
(28/9). Namun, rapat tersebut hanya 
dihadiri dua fraksi, PDIP dan PSI, 
sehingga dinyatakan tidak kuorum.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI 
Jakarta, Syarif menegaskan, interpelasi 
terhadap Gubernur Anies Baswedan 
terkait Formula E tidak akan berjalan. 
Alasannya karena syarat untuk 
interpelasi, disetujui 50+1 anggota 
dewan tidak akan terpenuhi.

PKB-PPP, secara tegas menolak 
usulan menggunakan hak bertanya 
tersebut.“Politisnya karena enggak 
didukung 7 fraksi mau ngapain? Yang 
saya bilang enggak bakal sampe. Ini 
fakta yang enggak bisa di bantah, 
kalau dipaksa kaya kemarin, akhirnya 
nabrak aturan. Jadi secara yuridis juga 
enggak bisa memayungi mereka,” 
ujarnya.Syarif juga heran mengapa 
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi 
Marsudi ngotot menggelar rapat 
paripurna interpelasi tersebut. Padahal 
secara aturan, rapat Badan 
Musyawarah (Bamus) dan paripurna 
setidaknya mendapatkan persetujuan 
dari Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD 
DKI Jakarta.“Jadi kemarin paripurna itu 
urusannya, paripurna dua fraksi. Bikin 
undangan sendiri yang hadir dia 
sendiri, yang jelasin dia sendiri, yang 

Gerindra : Interpelasi Anies Gagal
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Manfaat daun pepaya selanjutnya yaitu 
baik untuk kulit. Daun pepaya 
mengandung vitamin A, E dan C yang 
tinggi.

Baik untuk Kulit

Kandungan ini membuat daun pepaya 

Daun pepaya mengandung papain dan 
chymopapain yang mampu 
meredakannya. Anda dapat mengambil 
manfaat ini dengan cara meletakkan 
beberapa helai daun pepaya yang 
sudah dicuci dan ditumbuk di bagian 
tubuh yang mengalami luka bakar.

menguap sampai tinggal 3/4. Setelah 
air dingin, segera minum.
Jika merasa terlalu pahit, Anda juga 
dapat menambahkan madu atau gula 
merah.
Menghambat Peradangan pada Luka
Daun pepaya juga memiliki manfaat 
lain yaitu dapat menghambat 
peradangan pada luka. Ketika 
seseorang mengalami luka bakar di 
bagian tubuh, pengobatan tepat harus 
segera dilakukan. Jika tidak segera 
diobati dengan cara yang tepat, luka 
bakar kerap kali mengalami 
peradangan seperti lebih terasa panas 
atau timbul luka.

Menurunkan Kadar Gula dalam Darah

Memperkuat Daya Tahan Tubuh
Daun pepaya juga memiliki manfaat lain 
yaitu dapat memperkuat daya tahan 
tubuh. Hal ini karena kandungan 
phytonutrien dalam daun pepaya.

Daun pepaya diketahui dapat 
merangsang kerja insulin dan meregulasi 
kadar gula dalam darah. Manfaat daun 
pepaya ini dapat membuat penyakit 
diabetes menjauh.

Kandungan phytonutrien yang tinggi 
dalam daun pepaya dapat membantu 
melindungi tubuh dari penyakit 
kardiovaskular, penuaan, kanker alergi 
dan infeksi perut.

Manfaat daun pepaya yang dapat 
dirasakan selanjutnya yaitu dapat 
merawat dan menguatkan rambut. Anda 
dapat mendapat manfaat daun pepaya ini 
dengan cara memblender daun pepaya 
bersama madu atau minyak kelapa. 
Gunakan sebagai masker rambut dan 
rasakan manfaatnya.

Merawat dan Menguatkan Rambut

memiliki banyak manfaat bagi tubuh. 
Daun pepaya dinilai mampu mengusir 
berbagai masalah kulit seperti kerutan 
jerawat hingga hiperpigmentasi.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
“Kandas kok (interpelasi). Gak bakal 
sampai itu. Interpelasi karam,” kata 
Syarif kepada merdeka.com, Rabu 
(29/9).Dia menjelaskan, interpelasi ini 
tak akan jalan lantaran hanya PDIP dan 
PSI yang mendukungnya. Sementara 
tujuh fraksi lainnya, Gerindra, Golkar, 
NasDem, PAN, Demokrat, PKS dan 

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta 
menggelar rapat paripurna interpelasi 
Anies terkait Formula E pada Selasa 
(28/9). Namun, rapat tersebut hanya 
dihadiri dua fraksi, PDIP dan PSI, 
sehingga dinyatakan tidak kuorum.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI 
Jakarta, Syarif menegaskan, interpelasi 
terhadap Gubernur Anies Baswedan 
terkait Formula E tidak akan berjalan. 
Alasannya karena syarat untuk 
interpelasi, disetujui 50+1 anggota 
dewan tidak akan terpenuhi.

PKB-PPP, secara tegas menolak 
usulan menggunakan hak bertanya 
tersebut.“Politisnya karena enggak 
didukung 7 fraksi mau ngapain? Yang 
saya bilang enggak bakal sampe. Ini 
fakta yang enggak bisa di bantah, 
kalau dipaksa kaya kemarin, akhirnya 
nabrak aturan. Jadi secara yuridis juga 
enggak bisa memayungi mereka,” 
ujarnya.Syarif juga heran mengapa 
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi 
Marsudi ngotot menggelar rapat 
paripurna interpelasi tersebut. Padahal 
secara aturan, rapat Badan 
Musyawarah (Bamus) dan paripurna 
setidaknya mendapatkan persetujuan 
dari Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD 
DKI Jakarta.“Jadi kemarin paripurna itu 
urusannya, paripurna dua fraksi. Bikin 
undangan sendiri yang hadir dia 
sendiri, yang jelasin dia sendiri, yang 

Gerindra : Interpelasi Anies Gagal
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absen juga sendiri. Kepada siapa 
mereka jelasin? Ya kepada mereka 
sendiri,” tutupnya.Untuk diketahui, rapat 
paripurna DPRD DKI Jakarta dengan 
agenda interpelasi Formula E akhirnya 
ditunda. Rapat tidak kuorum karena 
hanya dihadiri oleh Fraksi PDIP dan 
PSI saja.Ketua DPRD DKI Jakarta 
Prasetio Edi Marsudi menunda rapat itu 
usai perwakilan fraksi maupun anggota 
menyampaikan pandangannya. Rapat 
tersebut hanya dihadiri oleh 32 orang 
anggota DPRD dari Fraksi PDI 
Perjuangan dan Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI)."Izin sebelum kami 
putuskan, kami akhiri, kuorumnya di 
dalam forum ini juga tidak kuorum 50 
plus 1, jadi rapat paripurna pengusulan 
interpelasi kami skors. Saya ralat, 
bukan diskors, tapi ditunda," kata 
Prasetio saat memimpin rapat, di ruang 
paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, 

Diketahui, rapat paripurna tersebut bakal 
menentukan akankah DPRD melakukan 
interpelasi atau tidak. Saat ini, sudah ada 
33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan 
PSI yang menandatangani usulan hak 
interpelasi. Adapun total jumlah wakil 
rakyat DKI di Kebon Sirih itu saat ini 
mencapai 105 orang.Sementara, tujuh 
fraksi lain di DPRD yakni Gerindra, PKS, 
Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-
PPP, menyatakan menolak untuk hadir 
dalam rapat paripurna. 

Selasa (28/9).Menurut Prasetyo tak 
masalah rapat tetap dilaksanakan meski 
jumlah anggota dewan yang hadir tidak 
kuorum. Ia pun tidak menjelaskan kapan 
rapat paripurna selanjutnya akan 
digelar.“Kan kita minta pandangan juga ke 
teman-teman, apa sih usulannya. Saya 
sebagai pimpinan, boleh dong tidak 
mengambil keputusan hari ini, jadi boleh, 
enggak ada keputusan hari ini," ucapnya.

Mantan menteri luar negeri Jepang, 
Fumio Kishida, memenangkan pemilihan 
ketua partai berkuasa, Demokrat Liberal 
(LDP), pada Rabu (29/9).
Kemenangan ini hampir memastikan 
Kishida menjadi perdana menteri baru 
Jepang menggantikan Yoshihide Suga.

"Pemilihan pimpinan LDP telah berakhir. 
Mari kita smeua menghadapi pemilihan 
majelis rendah dan majelis tinggi sebagai 
satu kesatuan," kata Kishida seperti 
dikutip AFP."Krisis nasional terus 
berlanjut. Kita harus terus bekerja keras 
dalam penanggulangan virus corona 
dnegan tekad yang kuat, dan kita perlu 
menyusun paket stimulus puluhan triliun 
yen pada akhir tahun ini," paparnya 
menambahkan.
Kishida mengalahkan mantan menteri 
pertahanan Jepang, Taro Kono, dalam 
putaran kedua pemilihan ketum LDP hari 

Dalam pidatonya usai pemilhan ketum 
LDP, Kishida berjanji akan melakukan 
transformasi pada partainya itu dan 
menggelar pemilihan umum dalam 
beberapa minggu ke dpan.
Kishida juga berjanji akan terus 
memerangi pandemi Covid-19 yang telah 
merusak perekonomian Jepang.

Fumio Kishida Jadi PM Jepang Yang Baru

Sebelum pemilihan, Kono sempat 
digadang-gadang sebagai kandidat 
kuat ketum LDP dan perdana menteri.

Pemilihan ketum partai LDP dilakukan 
setelah PM Suga menyatakan tidak 
akan mencalonkan diri lagi untuk 
periode keduanya.

Namun, hasil akhir putaran kedua 
memperlihatkan bahwa Kishida, 
politikus 64 tahun yang dikenal sifat 
lembutnya, memenangkan 257 suara. 
Sementara itu, Kono hanya meraup 
170 suara.

ini. Dua pesaing wanita, Sanae 
Takaichi dan Seiko Noda, keluar usai 
kalah suara di putaran pertama 
pemilihan.

Pengganti Suga di kursi ketum LDP 
hampir dipastikan menjadi perdana 
menteri Jepang karena partai tersebut 
memiliki mayoritas suara di majelis 
rendah parlemen.
Kishida akan dikukuhkan sebagai 
perdana menteri baru Jepang dalam 
pemungutan suara di parlemen pada 
4 Oktober nanti. Ia lantas akan 
memimpin LDP di pemilihan umum 
yang wajib digelar pada November 
mendatang.
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absen juga sendiri. Kepada siapa 
mereka jelasin? Ya kepada mereka 
sendiri,” tutupnya.Untuk diketahui, rapat 
paripurna DPRD DKI Jakarta dengan 
agenda interpelasi Formula E akhirnya 
ditunda. Rapat tidak kuorum karena 
hanya dihadiri oleh Fraksi PDIP dan 
PSI saja.Ketua DPRD DKI Jakarta 
Prasetio Edi Marsudi menunda rapat itu 
usai perwakilan fraksi maupun anggota 
menyampaikan pandangannya. Rapat 
tersebut hanya dihadiri oleh 32 orang 
anggota DPRD dari Fraksi PDI 
Perjuangan dan Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI)."Izin sebelum kami 
putuskan, kami akhiri, kuorumnya di 
dalam forum ini juga tidak kuorum 50 
plus 1, jadi rapat paripurna pengusulan 
interpelasi kami skors. Saya ralat, 
bukan diskors, tapi ditunda," kata 
Prasetio saat memimpin rapat, di ruang 
paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, 

Diketahui, rapat paripurna tersebut bakal 
menentukan akankah DPRD melakukan 
interpelasi atau tidak. Saat ini, sudah ada 
33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan 
PSI yang menandatangani usulan hak 
interpelasi. Adapun total jumlah wakil 
rakyat DKI di Kebon Sirih itu saat ini 
mencapai 105 orang.Sementara, tujuh 
fraksi lain di DPRD yakni Gerindra, PKS, 
Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-
PPP, menyatakan menolak untuk hadir 
dalam rapat paripurna. 

Selasa (28/9).Menurut Prasetyo tak 
masalah rapat tetap dilaksanakan meski 
jumlah anggota dewan yang hadir tidak 
kuorum. Ia pun tidak menjelaskan kapan 
rapat paripurna selanjutnya akan 
digelar.“Kan kita minta pandangan juga ke 
teman-teman, apa sih usulannya. Saya 
sebagai pimpinan, boleh dong tidak 
mengambil keputusan hari ini, jadi boleh, 
enggak ada keputusan hari ini," ucapnya.

Mantan menteri luar negeri Jepang, 
Fumio Kishida, memenangkan pemilihan 
ketua partai berkuasa, Demokrat Liberal 
(LDP), pada Rabu (29/9).
Kemenangan ini hampir memastikan 
Kishida menjadi perdana menteri baru 
Jepang menggantikan Yoshihide Suga.

"Pemilihan pimpinan LDP telah berakhir. 
Mari kita smeua menghadapi pemilihan 
majelis rendah dan majelis tinggi sebagai 
satu kesatuan," kata Kishida seperti 
dikutip AFP."Krisis nasional terus 
berlanjut. Kita harus terus bekerja keras 
dalam penanggulangan virus corona 
dnegan tekad yang kuat, dan kita perlu 
menyusun paket stimulus puluhan triliun 
yen pada akhir tahun ini," paparnya 
menambahkan.
Kishida mengalahkan mantan menteri 
pertahanan Jepang, Taro Kono, dalam 
putaran kedua pemilihan ketum LDP hari 

Dalam pidatonya usai pemilhan ketum 
LDP, Kishida berjanji akan melakukan 
transformasi pada partainya itu dan 
menggelar pemilihan umum dalam 
beberapa minggu ke dpan.
Kishida juga berjanji akan terus 
memerangi pandemi Covid-19 yang telah 
merusak perekonomian Jepang.

Fumio Kishida Jadi PM Jepang Yang Baru

Sebelum pemilihan, Kono sempat 
digadang-gadang sebagai kandidat 
kuat ketum LDP dan perdana menteri.

Pemilihan ketum partai LDP dilakukan 
setelah PM Suga menyatakan tidak 
akan mencalonkan diri lagi untuk 
periode keduanya.

Namun, hasil akhir putaran kedua 
memperlihatkan bahwa Kishida, 
politikus 64 tahun yang dikenal sifat 
lembutnya, memenangkan 257 suara. 
Sementara itu, Kono hanya meraup 
170 suara.

ini. Dua pesaing wanita, Sanae 
Takaichi dan Seiko Noda, keluar usai 
kalah suara di putaran pertama 
pemilihan.

Pengganti Suga di kursi ketum LDP 
hampir dipastikan menjadi perdana 
menteri Jepang karena partai tersebut 
memiliki mayoritas suara di majelis 
rendah parlemen.
Kishida akan dikukuhkan sebagai 
perdana menteri baru Jepang dalam 
pemungutan suara di parlemen pada 
4 Oktober nanti. Ia lantas akan 
memimpin LDP di pemilihan umum 
yang wajib digelar pada November 
mendatang.
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Tanah Air

We’ re Hiring
Open Positions

Packer / Forklift Driver

John Wang : 917 - 951 - 9717
Luan Nguyen : 267 - 809 - 6268

Appy Now

Jeti Sokay : 215 - 403 - 5966

Tanah Air

Renungan Rohani

Tanah Air

Dari mana saja AS mendapatkan utang? 
Melansir Investopedia, sekitar 
seperempat utang AS berasal dari utang 
intra-pemerintah. Utang intra-pemerintah 
adalah utang pemerintah AS kepada 
badan-badan federal lainnya. Sisanya 

Amerika Serikat (AS) terlilit utang lebih 
dari 28 trililun dollar AS atau melampaui 
Rp 400.000 triliun dan terancam tak bisa 
membayarnya pada Oktober. Jika benar-
benar tak bisa membayar utang, bahaya 
besar telah mengintai “Negeri Paman 
Sam”. Padahal perekonomian AS sedang 
berupaya pulih dari Covid-19. 
Pemerintah AS berupaya meminta 
persetujuan parlemen AS untuk 
menaikkan atau menangguhkan plafon 
utang. DPR AS mengesahkan RUU yang 
akan menangguhkan plafon utang 
selama lebih dari satu tahun, tetapi 
langkah itu hampir pasti gagal di Senat. 
Partai Republik menolak rencana 
tersebut karena khawatir terkait 
pengeluaran pemerintah AS. 

Negara Pemberi Hutang Pada Amerika

1. Jepang 

 China adalah negara terbesar kedua di 
dunia yang memberi pinjaman kepada 

adalah utang publik, di mana 
pemerintah asing dan investor 
memegang sekitar 30 persen dari utang 
publik. Melansir Investopedia, berikut 
lima negara yang paling banyak 
memegang utang AS. 

2. China

Jepang adalah pemegang utang 
terbesar AS dengan kepemilikan 
treasury (surat utang atau obligasi) 
senilai 1,266 triliun dollar AS (Rp 
18.050) per April 2020. Jumlah surat 
utang tersebut adalah tingkat tertinggi 
yang dimiliki Jepang dalam beberapa 
tahun, mengalahkan China sebagai 
pemegang utang AS terbesar. 
Peningkatan kepemilikan Jepang atas 
surat utang AS saat ini adalah yang 
terbesar sejak 2013. Jepang 
berkontribusi sekitar 18 persen atas 
utang AS dari luar negeri.  



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Amerika

Internasional 

2728

Tanah Air

We’ re Hiring
Open Positions

Packer / Forklift Driver

John Wang : 917 - 951 - 9717
Luan Nguyen : 267 - 809 - 6268

Appy Now

Jeti Sokay : 215 - 403 - 5966

Tanah Air

Renungan Rohani

Tanah Air

Dari mana saja AS mendapatkan utang? 
Melansir Investopedia, sekitar 
seperempat utang AS berasal dari utang 
intra-pemerintah. Utang intra-pemerintah 
adalah utang pemerintah AS kepada 
badan-badan federal lainnya. Sisanya 

Amerika Serikat (AS) terlilit utang lebih 
dari 28 trililun dollar AS atau melampaui 
Rp 400.000 triliun dan terancam tak bisa 
membayarnya pada Oktober. Jika benar-
benar tak bisa membayar utang, bahaya 
besar telah mengintai “Negeri Paman 
Sam”. Padahal perekonomian AS sedang 
berupaya pulih dari Covid-19. 
Pemerintah AS berupaya meminta 
persetujuan parlemen AS untuk 
menaikkan atau menangguhkan plafon 
utang. DPR AS mengesahkan RUU yang 
akan menangguhkan plafon utang 
selama lebih dari satu tahun, tetapi 
langkah itu hampir pasti gagal di Senat. 
Partai Republik menolak rencana 
tersebut karena khawatir terkait 
pengeluaran pemerintah AS. 

Negara Pemberi Hutang Pada Amerika

1. Jepang 

 China adalah negara terbesar kedua di 
dunia yang memberi pinjaman kepada 

adalah utang publik, di mana 
pemerintah asing dan investor 
memegang sekitar 30 persen dari utang 
publik. Melansir Investopedia, berikut 
lima negara yang paling banyak 
memegang utang AS. 

2. China

Jepang adalah pemegang utang 
terbesar AS dengan kepemilikan 
treasury (surat utang atau obligasi) 
senilai 1,266 triliun dollar AS (Rp 
18.050) per April 2020. Jumlah surat 
utang tersebut adalah tingkat tertinggi 
yang dimiliki Jepang dalam beberapa 
tahun, mengalahkan China sebagai 
pemegang utang AS terbesar. 
Peningkatan kepemilikan Jepang atas 
surat utang AS saat ini adalah yang 
terbesar sejak 2013. Jepang 
berkontribusi sekitar 18 persen atas 
utang AS dari luar negeri.  



30 29www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air
Internasional

Internasional

Internasional

Internasional

Sejumlah 
politikus 
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Demokrat 
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dengan 
pegiat media 
sosial, Denny 

iklan JK

s5/14

 p5/17

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

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

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

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

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

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

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

Tanah Air

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057

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

Irlandia adalah negara asing pemegang 
surat utang AS terbanyak keempat. Per 
April 2020, Irlandia memegang surat 
utang AS senilai 300 miliar dollar AS 

AS. Beijing memiliki surat utang atau 
obligasi senilai 1,07 triliun dollar AS 
atau setara Rp 15.256 triliun pada April 
2020. China mendapat banyak 
perhatian karena memegang sebagian 
besar utang pemerintah AS, mengingat 
ekonominya yang berkembang pesat. 
Padahal, China sudah cukup banyak 
melepaskan kepemilikan surat utang 
saat perang dagang antara kedua 
negara terjadi. Jumlah kepemilikan 
surat utang saat ini adalah jumlah 
terendah yang dipegang China dalam 
dua tahun terakhir. 

Inggris telah meningkatkan 
kepemilikannya atas surat utang AS ke 
level tertinggi selama delapan tahun 
terakhir. Kini Inggris menjadi negara 
pemegang utang terbesar ketiga AS 
dengan kepemilikan obligasi senilai 368 
miliar dollar AS (Rp .5246 triliun) per 
April 2020. Kepemilikan Inggris atas 
surat utang AS meningkat salah 
satunya karena Brexit terus 
melemahkan ekonominya. 

 3. Inggris 

 4. Irlandia 

atau setara Rp 4.277 triliun. Salah satu 
alasan mengapa Irlandia menjadi negara 
pemberi pinjaman terbesar bagi AS 
adalah banyak perusahaan multinasional 
AS, seperti Alphabet atau Google, 
mendirikan toko di sana. 
5. Luksemburg 
Luksemburg adalah pemegang utang AS 
terbesar kelima di antara negara-negara 
asing. Luksemburg memegang surat 
utang senilai 267,8 miliar dollar AS atau 
setara Rp 3.818 triliun. Jumlah ini sekitar 
3,8 persen dari total kepemilikan asing.
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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

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

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

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

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

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

p1

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

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

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

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

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

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

iklan jimmy

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

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

Dicari pekerja 
di F&S

$13 ada overtime
Dan di Warehouse

$14 ada OT
Hub : Hengky ( Johny)

432 - 305 - 5585

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

Dicari orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

Menteri Pertahanan Amerika Serikat 
(AS), Lloyd Austin dan Kepala Staf 
Gabungan, Jenderal Mark Milley, 
dipanggil Kongres dan mengakui 
serangkaian kegagalan yang memicu 
kekacauan penarikan pasukan AS dari 
Afghanistan.“Jelas dan nyata bahwa 
perang di Afghanistan tidak berakhir 
sesuai yang kita inginkan karena 
Taliban sekarang berkuasa di Kabul,” 
jelas Milley kepada Komite Layanan 
Bersenjata Senat, memperingatkan 
Afghanistan hari ini bisa menuju perang 
sipil.“Kita perlu mempertimbangkan 
beberapa kebenaran yang tidak 
menyenangkan yang tidak sepenuhnya 
kita pahami,” jelas Lloyd Austin kepada 
Senat, dikutip dari Al Jazeera, Rabu 
(29/9).“Fakta bahwa tentara 
Afghanistan, yang kami dan mitra kami 
latih, mencair begitu saja – dalam 
banyak kasus tanpa melepaskan 
tembakan – mengejutkan kami semua 
dan tidak jujur untuk mengklaim 
sebaliknya,” kata Austin.
Taliban memasuki Kabul pada 15 
Agustus dan terlihat sedikit perlawanan 
dari pasukan AS yang telah dilatih dan 
dibantu AS selama bertahun-tahun.
Milley dan Kepala Komando Pusat 

Jenderal Amerika Akui AS Kalah di Afghanistan

Jenderal Frank McKenzie mengatakan, 
mereka telah memperingatkan 
pemerintahan Afghanistan yang 
didukung Barat bahwa Kabul akan jatuh 
jika AS menarik semua pasukan.
“Analisis saya adalah bahwa penarikan 
yang dipercepat, tanpa memenuhi 
persyaratan khusus dan perlu, berisiko 
kehilangan keuntungan substansial yang 
dibuat di Afghanistan, merusak 
kredibilitas AS di seluruh dunia dan 
dapat memicu kekalahan umum NSF 
dan pemerintah Afghanistan, yang 
mengakibatkan pengambilalihan Taliban 
sepenuhnya, atau perang saudara,” 
jelas Milley.Milley menyebutnya sebagai 
"kegagalan strategis". 
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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

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

Dicari orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

Menteri Pertahanan Amerika Serikat 
(AS), Lloyd Austin dan Kepala Staf 
Gabungan, Jenderal Mark Milley, 
dipanggil Kongres dan mengakui 
serangkaian kegagalan yang memicu 
kekacauan penarikan pasukan AS dari 
Afghanistan.“Jelas dan nyata bahwa 
perang di Afghanistan tidak berakhir 
sesuai yang kita inginkan karena 
Taliban sekarang berkuasa di Kabul,” 
jelas Milley kepada Komite Layanan 
Bersenjata Senat, memperingatkan 
Afghanistan hari ini bisa menuju perang 
sipil.“Kita perlu mempertimbangkan 
beberapa kebenaran yang tidak 
menyenangkan yang tidak sepenuhnya 
kita pahami,” jelas Lloyd Austin kepada 
Senat, dikutip dari Al Jazeera, Rabu 
(29/9).“Fakta bahwa tentara 
Afghanistan, yang kami dan mitra kami 
latih, mencair begitu saja – dalam 
banyak kasus tanpa melepaskan 
tembakan – mengejutkan kami semua 
dan tidak jujur untuk mengklaim 
sebaliknya,” kata Austin.
Taliban memasuki Kabul pada 15 
Agustus dan terlihat sedikit perlawanan 
dari pasukan AS yang telah dilatih dan 
dibantu AS selama bertahun-tahun.
Milley dan Kepala Komando Pusat 

Jenderal Amerika Akui AS Kalah di Afghanistan

Jenderal Frank McKenzie mengatakan, 
mereka telah memperingatkan 
pemerintahan Afghanistan yang 
didukung Barat bahwa Kabul akan jatuh 
jika AS menarik semua pasukan.
“Analisis saya adalah bahwa penarikan 
yang dipercepat, tanpa memenuhi 
persyaratan khusus dan perlu, berisiko 
kehilangan keuntungan substansial yang 
dibuat di Afghanistan, merusak 
kredibilitas AS di seluruh dunia dan 
dapat memicu kekalahan umum NSF 
dan pemerintah Afghanistan, yang 
mengakibatkan pengambilalihan Taliban 
sepenuhnya, atau perang saudara,” 
jelas Milley.Milley menyebutnya sebagai 
"kegagalan strategis". 


