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Ada kabar baik buat Indonesia. Hanya 
berupa informasi saja yang cukup 
berguna agar menambah wawasan 
kita dan tidak lagi percaya dengan 
narasi busuk para kelompok sakit hati 
yang tiap hari selalu menyerang 
pemerintah dalam hal penanganan 
pandemi. Ini datang dari Nikkei Covid-
19 Recovery Index. Data ini memberi 
penilaian dalam hal penanganan 
pandemi, penetrasi vaksinasi dan 

mobilitas sosial masyarakat. Semakin 
tinggi skor, maka negara tersebut makin 
mendekati kehidupan normal dengan ciri-
ciri, angka infeksi kecil, tingkat vaksinasi 
yang tinggi serta pembatasan sosial atau 
social distancing yang longgar. Melansir 
Nikkei Asia pada Rabu (6/10/2021), 
peringkat Indonesia naik ke posisi 54, 
melompat 38 tingkat dari sebelumnya di 
urutan 92 dari 121 negara. Selain 
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Indonesia, Malaysia naik ke peringkat 
102 dari peringkat 115. Namun, dua 
tempat terakhir masih ditempati oleh 
negara-negara anggota Perhimpunan 
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 
(ASEAN), yakni Filipina dan Laos. 
Sedangkan Vietnam berada di urutan 
keempat dari bawah. Cina tergelincir 
dari posisi pertama menjadi 
kesembilan dalam edisi terbaru Indeks 
Pemulihan COVID-19 Nikkei, karena 
pendekatan tanpa toleransi negara 
dengan ekonomi terbesar kedua di 
dunia untuk mengatasi pandemi, 
memperlambat kembalinya ke cara 
hidup normal. China menempati posisi 
teratas sejak indeks pertama kali 

diterbitkan pada Juli, berkat jumlah kasus 
yang rendah dan tingkat vaksinasi yang 
tinggi. Tetapi skor mobilitas China tetap 
rendah, dengan peringkat ke-105 dari 121 
dalam indeks pada September. Sementara 
negara-negara lain mengejar dalam dua 
kategori yang tersisa. Menurut data resmi, 
China memberikan lebih dari 2,2 miliar 
dosis vaksin Covid-19, yang secara penuh 
menginokulasi lebih dari 70 persen 
populasinya. Namun demikian, negara ini 
mempertahankan kontrol perbatasan yang 
ketat dan pembatasan mobilitas. China 
telah mengunci kota dan daerah pedesaan 
setiap kali ada kasus yang dikonfirmasi. 
Kebijakan ini juga membuatnya 
membatasi jumlah penerbangan dari luar 
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negeri. Selain itu, “Negeri Tirai Bambu” 
memiliki periode karantina yang 
panjang, hingga tiga atau empat minggu 
pada pelancong yang masuk. 
Penerbangan internasional ke China 
turun lebih dari 90 persen pada 
September dibandingkan dengan tingkat 
pra-pandemi, menurut Cirium, sebuah 
perusahaan data dan analitik 
penerbangan. Beijing diperkirakan tidak 
akan melakukan pelonggaran untuk satu 
tahun lagi. Dalam sebuah laporan yang 
diterbitkan pada Agustus, Economist 
Intelligence Unit memperkirakan bahwa 
kontrol mobilitas yang ketat akan tetap 
ada hingga kuartal ketiga 2022. Itu 
dilakukan ketika China dapat mencapai 
cakupan luas dengan vaksin Covid-19 
booster. Di Filipina, kasus baru harian 

mulai turun setelah mencapai level tertinggi 
kedua pada 29 September, turun di bawah 
10.000 pada Selasa (5/10/2021) untuk 
pertama kalinya sejak Agustus. Tetapi, 
kurang dari 30 persen populasi Filipina 
yang divaksinasi lengkap, ukuran yang 
rendah bahkan di antara negara-negara 
ASEAN. Pemerintah Filipina bulan lalu 
menguji coba penguncian "granular" di 
Metro Manila, wilayah ibu kota dan pusat 
ekonomi. Tetapi perintah tinggal di rumah 
untuk individu di bawah usia 18 tahun dan 
di atas 65 tahun tetap berlaku. Negara ini 
secara bertahap melonggarkan 
pembatasan bisnis untuk menghidupkan 
kembali ekonomi. Langkah itu 
memungkinkan pusat kebugaran dibuka 
kembali dan meningkatkan kapasitas 
restoran dan salon untuk individu yang 
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divaksinasi. Sementara Vietnam, yang 
berkinerja terburuk dalam dua peringkat 
sebelumnya, menerima skor penuh 10 
dalam sub-kategori "vaksin baru". 
Artinya, negara itu di antara 10 persen 
negara teratas yang memberikan dosis 
vaksin paling banyak setiap hari per 
kapita. Meski tingkat vaksinasi nasional 
baru saja melewati 10 persen, lebih dari 
setengah populasi di Kota Ho Chi Minh 
telah menerima dua suntikan vaksin. 
Perkembangan itu dinilai menjanjikan 
untuk pusat infeksi, yang telah 
menyumbang tiga perempat dari 
kematian Covid-19 Vietnam. Singapura 
turun dari peringkat 56 ke 70, setara 

dengan AS dan tepat di belakang Inggris. 
Negara-kota itu memerangi peningkatan 
infeksi yang eksponensial, tetapi tidak 
mengabaikan rencananya untuk hidup 
berdampingan dengan virus. Pilihan itu 
mengingat 98 persen pasien baru tidak 
menunjukkan gejala atau hanya memiliki 
gejala ringan. Tetapi, pandemi terus 
menimbulkan pertanyaan tentang 
kelangsungan jangka panjang model 
ekonomi Singapura. Peringkat pertama 
sekarang diambil oleh Negara Malta 
dengan skor 73. Posisi kedua dan ketiga 
ditempati Chile dan Bahrain dengan skor 
sama yaitu 72. Peringkat empat UAE 
dengan skor 71. Peringkat lima Arab Saudi 
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dengan skor 70,5. Sebenarnya index 
pemulihan lebih tinggi di negara-negara 
yang penduduknya kecil, karena 
vaksinasi lebih cepat dan kepadatan 
penduduk yang juga kecil. Akan tetapi 
mari kita ambil negara dengan populasi 
terbesar, yaitu China, India, USA, 
Indonesia dan Brazil. China di posisi 9. 
India di posisi 40 dengan skor 57,5. 
USA malah di posisi 70 dengan skor 
49. Sedangkan Indonesia di posisi 54 
dengan skor 54,5. Berdasarkan data 
yang dihimpun hingga 30 September, 
Indonesia berbagi posisi dengan 
Yordania, Meksiko, dan Korea Selatan 
yang sama-sama mendapat skor 54,5. 
Skor total merupakan akumulasi dari 3 
kategori penilaian yakni manajemen 
infeksi, pemberian vaksin, dan 
mobilitas. Brazil di posisi 62 dengan 
skor 51,5. Dengan jumlah penduduk 
yang besar, Indonesia termasuk hebat 
dengan peringkat 54 dari 121 negara. 
Apalagi Indonesia sempat 
mendapatkan apresiasi dari John 
Hopkins University karena penanganan 
pandemi termasuk salah satu yang 

terbaik di dunia. Luar biasa. Nah mari 
kita bandingkan dengan sesama negara 
ASEAN. Catatan: Brunei tidak masuk 
dalam data ini. Se-ASEAN, Indonesia 
paling tinggi index recovery-nya. 
Selanjutnya Singapura dengan skor 49 
(peringkat 70), sama dengan USA. 
Singapura, turun 56 peringkat menjadi 
urutan ke-70 akibat lonjakan kasus yang 
terjadi belakangan ini. Lalu diikuti oleh 
Kamboja dengan skor 48 (peringkat 76), 
Malaysia skor 41,5 (peringkat 102), 
Myanmar skor 40,5 (peringkat 105), 
Thailand skor 38,5 (peringkat 109), 
Vietnam skor 33 (peringkat 118), Laos 
skor 31,5 (peringkat 120) dan nomor 
buncit ditempati Filipina dengan skor 
30,5 (peringkat 121 dari 121 negara). 
Indonesia untuk ukuran negara dengan 
populasi yang sangat besar, kepadatan 
penduduk yang lumayan tinggi serta 
mobilitas yang lumayan cepat, pandemi 
bisa landai dengan cepat bahkan lebih 
baik dari sebagian besar negara di 
dunia ini. Berkat PPKM dan vaksinasi 
yang masif, saat ini angka positif sudah 
sangat rendah. Kasus aktif kian 
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menurun. Empat negara Timur Tengah, 
termasuk Bahrain dan Uni Emirat Arab, 
masuk 10 besar dalam peringkat 
tersebut. Hong Kong mengambil 
tempat tertinggi di Asia, di urutan 
ketujuh. Jepang melonjak 58 peringkat 
ke peringkat 14 karena kasus menurun 
di kota-kota besar. Metodologi 
pembuatan peringkat terbaru 
disesuaikan untuk mencerminkan 
kemajuan vaksinasi Covid-19 di 
seluruh dunia. Berikut daftar 10 besar 
negara dengan indeks pemulihan 
COVID-19 menurut Nikkei :

Chili 72,0

Uni Emirat Arab 71,0
Saudi Arabia 70,5
Portugal 68,0

Bahrain 72,0

Malta 73,0

Hong Kong 68,0
Qatar 68,0

Hungaria 67,0

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
melaporkan kondisi pandemi pada satu 
minggu terakhir ini terus mengalami 
perbaikan. Wilayah Jawa dan Bali sudah 
mengalami penurunan kasus konfirmasi 
Covid-19 sebesar 98% dari angka 
puncak pada 15 Juli lalu. "Selain kasus 
harian, kematian juga turun per 10 
Oktober hanya 39 orang secara nasional, 
17 diantaranya berasal dari Jawa dan 
Bali. Terendah dibandingkan negara 
ASEAN," kata Koordinator PPKM Jawa 
dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan saat 
konferensi pers, Senin (11/10/2021). 
Dibandingkan negara ASEAN, Indonesia 

Uruguay 67,0

China 67,5
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disebut sebagai negara dengan kasus 
Covid-19 terendah. Luhut mengatakan, 
dari Covid-19 Recovery Index yang 
dirilis oleh Nikkei, menunjukkan bahwa 
peringkat Indonesia lebih baik daripada 
Singapura, Malaysia hingga Thailand. 
Saat ini tingkat vaksinasi dosis 1 untuk 
wilayah Jawa dan Bali sudah mencapai 
40%, per 10 Oktober 2021, atau naik 
8% sejak 13 September 2021. 
Sementara itu, Koordinator PPKM Luar 
Jawa dan Bali, Airlangga Hartarto, 
mengatakan bahwa evaluasi di wilayah 
luar Jawa dan Bali juga membaik. Dia 
mengatakan, per 1 juta penduduk 
hanya ada 4,6 kasus secara nasional. 
Data recovery indeks global juga 
menyebutkan bahwa Indonesia terbaik 
dari negara di Asia Tenggara lainnya. 

"Kita peringkat 54, Singapura 70, 
Malaysia 102, Thailand peringkat 109," 
katanya. Dari hasil penilaian, 
menurutnya perbaikan terus terjadi 
setiap minggu. Airlangga mengatakan, 
dari 27 provinsi luar Jawa dan Bali, 
tidak ada yang masuk dalam kategori 
PPKM level 4. Rincianya, 3 provinsi 
masuk PPKM level 3, 22 provinsi 
masuk PPKM level 2, dan 2 provinsi 
PPKM level 1. Selain itu, dari 386 
kabupaten/kota ada satu yang 
menerapkan PPKM level 4, lalu 38 
kabupaten/kota lainnya menerapkan 
PPKM level 3, 278 kabupaten/kota 
PPKM level 2, dan 69 kabupaten/kota 
menerapkan PPKM level 1. "Hanya 
satu yang masih naik (kabupaten/kota), 
yaitu Kota Sabang karena data 
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kabupaten/kota ada satu yang 
menerapkan PPKM level 4, lalu 38 
kabupaten/kota lainnya menerapkan 
PPKM level 3, 278 kabupaten/kota 
PPKM level 2, dan 69 kabupaten/kota 
menerapkan PPKM level 1. "Hanya 
satu yang masih naik (kabupaten/kota), 
yaitu Kota Sabang karena data 
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mengenai jumlah kematian masih ada 
peningkatan," katanya. Kita harus 
bersyukur tahun 2019 Jokowi yang 
terpilih menjadi Presiden. Perhatikan 
peringkat kasus COVID-19 dunia, 
ditempati Amerika, India dan Brasil, 
adalah negara dengan jumlah 
penduduk terbanyak ke-2, 3, dan 5. 
Indonesia adalah negara dengan 
jumlah penduduk no 4 dunia. Bukan 
tidak mungkin kalau bukan dipimpin 
Jokowi, justru Indonesia menjadi 
peringkat kasus COVID-19 terbanyak 
di dunia. Hal lain yang perlu disyukuri 
adalah efek ekonomi dari COVID-19. 
Keputusan untuk tidak lockdown total 
terbukti efektif menjaga keseimbangan 

pandemi dan ekonomi. Negara yang 
agresif lockdown, mulai mengalami 
kesulitan ekonomi, salah satu contoh 
adalah New Zealand, yang untuk pertama 
kalinya menaikkan suku bunga, sebagai 
pertanda terjadinya inflasi besar. dan 
terpaksa membuka diri, ditengah kasus 
COVID-19 yang justru melonjak. Mari kita 
ucapkan selamat kepada Indonesia. Dan 
jangan lupa ucapkan salut kepada 
pemerintah yang berhasil tangani 
pandemi, dari kondisi yang sangat buruk 
(pernah hampir capai 50 ribu kasus 
sehari) menjadi hanya di bawah 2.000 

kasus saja. Tuhan Selalu 
Memberkati Indonesia. 

Cengkeh juga mengandung senyawa 
yang disebut eugenol, yang telah terbukti 
bertindak sebagai antioksidan alami. 
Dalam sebuah penelitian tabung 
menemukan bahwa eugenol dapat 

Berasal dari negara-negara Asia seperti 
Indonesia, India, Pakistan, dan bahkan 
daerah Afrika Timur, cengkeh adalah 
jenis rempah-rempah yang menawarkan 
banyak manfaat kesehatan bagi 
manusia.
Cengkeh adalah rempah yang diambil 
dari kuncup bunga kering pohon 
Syzygium aromaticum yang banyak 
tumbuh di daerah Asia, dan sering 
digunakan dalam masakan. Kaya akan 
antioksidan, vitamin, dan mineral, 
membuat rempah ini digunakan secara 
tonik dalam pengobatan tradisional 
Tiongkok dan pengobatan Ayurveda 
untuk memperkuat sistem kekebalan 
tubuh, mengurangi peradangan, dan 
membantu pencernaan.

Khasiat cengkeh yang pertama karena 
kandungan antioksidannya yang tinggi. 
Selain mengandung beberapa vitamin 
dan mineral penting, cengkeh juga kaya 
akan antioksidan. Antioksidan adalah 
senyawa yang mengurangi stres 
oksidatif, yang dapat berkontribusi pada 
perkembangan penyakit kronis.

Cengkeh yang diolah menjadi minyak 
juga digunakan untuk membunuh parasit 
dan mengusir serangga karena 
mengandung eugenol, pembasmi yang 
kuat, serta caryophyllene, yang memiliki 
sifat antimikroba. 
Dikutip dari laman organicfacts.net dan 
Healthline, berikut adalah khasiat 
cengkeh bagi kesehatan tubuh.
Antioksidan Tinggi

Manfaat Cengkeh Untuk Kesehatan
menghentikan kerusakan oksidatif yang 
disebabkan oleh radikal bebas lima kali 
lebih efektif daripada vitamin E, 
antioksidan kuat lainnya.

Membunuh Bakteri

Dalam satu penelitian tabung reaksi, 
senyawa yang diekstrak dari cengkeh 
ditemukan untuk menghentikan 
pertumbuhan dua jenis bakteri yang 
berkontribusi terhadap penyakit gusi. 
Studi lain pada 40 orang yang menguji 
efek obat kumur herbal yang terdiri dari 
minyak pohon teh, cengkeh, dan 
kemangi.
Setelah menggunakan obat kumur 
herbal selama 21 hari, mereka 
menunjukkan peningkatan kesehatan 
gusi, serta jumlah plak dan bakteri di 
mulut. 
Dikombinasikan dengan kebiasaan 
menyikat gigi secara teratur dan 
kebersihan mulut yang tepat, efek 
antibakteri cengkeh dapat bermanfaat 
bagi kesehatan mulut.

Memasukkan cengkeh ke dalam 
makanan bersama dengan makanan 
kaya antioksidan lainnya dapat 
membantu meningkatkan kesehatan 
Anda secara keseluruhan.

Khasiat cengkeh yang kedua yaitu 
untuk membunuh bakteri. Cengkeh 
telah terbukti memiliki sifat antimikroba, 
yang berarti dapat membantu 
menghentikan pertumbuhan 
mikroorganisme seperti bakteri. Terlebih 
lagi, sifat antibakteri cengkeh bahkan 
dapat membantu meningkatkan 
kesehatan mulut.

Khasiat cengkeh yang ketiga adalah 

Meningkatkan Kesehatan 
Gastrointestinal
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mengenai jumlah kematian masih ada 
peningkatan," katanya. Kita harus 
bersyukur tahun 2019 Jokowi yang 
terpilih menjadi Presiden. Perhatikan 
peringkat kasus COVID-19 dunia, 
ditempati Amerika, India dan Brasil, 
adalah negara dengan jumlah 
penduduk terbanyak ke-2, 3, dan 5. 
Indonesia adalah negara dengan 
jumlah penduduk no 4 dunia. Bukan 
tidak mungkin kalau bukan dipimpin 
Jokowi, justru Indonesia menjadi 
peringkat kasus COVID-19 terbanyak 
di dunia. Hal lain yang perlu disyukuri 
adalah efek ekonomi dari COVID-19. 
Keputusan untuk tidak lockdown total 
terbukti efektif menjaga keseimbangan 

pandemi dan ekonomi. Negara yang 
agresif lockdown, mulai mengalami 
kesulitan ekonomi, salah satu contoh 
adalah New Zealand, yang untuk pertama 
kalinya menaikkan suku bunga, sebagai 
pertanda terjadinya inflasi besar. dan 
terpaksa membuka diri, ditengah kasus 
COVID-19 yang justru melonjak. Mari kita 
ucapkan selamat kepada Indonesia. Dan 
jangan lupa ucapkan salut kepada 
pemerintah yang berhasil tangani 
pandemi, dari kondisi yang sangat buruk 
(pernah hampir capai 50 ribu kasus 
sehari) menjadi hanya di bawah 2.000 

kasus saja. Tuhan Selalu 
Memberkati Indonesia. 

Cengkeh juga mengandung senyawa 
yang disebut eugenol, yang telah terbukti 
bertindak sebagai antioksidan alami. 
Dalam sebuah penelitian tabung 
menemukan bahwa eugenol dapat 

Berasal dari negara-negara Asia seperti 
Indonesia, India, Pakistan, dan bahkan 
daerah Afrika Timur, cengkeh adalah 
jenis rempah-rempah yang menawarkan 
banyak manfaat kesehatan bagi 
manusia.
Cengkeh adalah rempah yang diambil 
dari kuncup bunga kering pohon 
Syzygium aromaticum yang banyak 
tumbuh di daerah Asia, dan sering 
digunakan dalam masakan. Kaya akan 
antioksidan, vitamin, dan mineral, 
membuat rempah ini digunakan secara 
tonik dalam pengobatan tradisional 
Tiongkok dan pengobatan Ayurveda 
untuk memperkuat sistem kekebalan 
tubuh, mengurangi peradangan, dan 
membantu pencernaan.

Khasiat cengkeh yang pertama karena 
kandungan antioksidannya yang tinggi. 
Selain mengandung beberapa vitamin 
dan mineral penting, cengkeh juga kaya 
akan antioksidan. Antioksidan adalah 
senyawa yang mengurangi stres 
oksidatif, yang dapat berkontribusi pada 
perkembangan penyakit kronis.

Cengkeh yang diolah menjadi minyak 
juga digunakan untuk membunuh parasit 
dan mengusir serangga karena 
mengandung eugenol, pembasmi yang 
kuat, serta caryophyllene, yang memiliki 
sifat antimikroba. 
Dikutip dari laman organicfacts.net dan 
Healthline, berikut adalah khasiat 
cengkeh bagi kesehatan tubuh.
Antioksidan Tinggi

Manfaat Cengkeh Untuk Kesehatan
menghentikan kerusakan oksidatif yang 
disebabkan oleh radikal bebas lima kali 
lebih efektif daripada vitamin E, 
antioksidan kuat lainnya.

Membunuh Bakteri

Dalam satu penelitian tabung reaksi, 
senyawa yang diekstrak dari cengkeh 
ditemukan untuk menghentikan 
pertumbuhan dua jenis bakteri yang 
berkontribusi terhadap penyakit gusi. 
Studi lain pada 40 orang yang menguji 
efek obat kumur herbal yang terdiri dari 
minyak pohon teh, cengkeh, dan 
kemangi.
Setelah menggunakan obat kumur 
herbal selama 21 hari, mereka 
menunjukkan peningkatan kesehatan 
gusi, serta jumlah plak dan bakteri di 
mulut. 
Dikombinasikan dengan kebiasaan 
menyikat gigi secara teratur dan 
kebersihan mulut yang tepat, efek 
antibakteri cengkeh dapat bermanfaat 
bagi kesehatan mulut.

Memasukkan cengkeh ke dalam 
makanan bersama dengan makanan 
kaya antioksidan lainnya dapat 
membantu meningkatkan kesehatan 
Anda secara keseluruhan.

Khasiat cengkeh yang kedua yaitu 
untuk membunuh bakteri. Cengkeh 
telah terbukti memiliki sifat antimikroba, 
yang berarti dapat membantu 
menghentikan pertumbuhan 
mikroorganisme seperti bakteri. Terlebih 
lagi, sifat antibakteri cengkeh bahkan 
dapat membantu meningkatkan 
kesehatan mulut.

Khasiat cengkeh yang ketiga adalah 

Meningkatkan Kesehatan 
Gastrointestinal
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untuk meningkatkan kesehatan 
gastrointestinal. Cengkeh telah 
digunakan dalam beberapa budaya 
pengobatan tradisional sebagai cara 
untuk mengatasi masalah perut. 
Menurut buku 'Herbs that Heal: Natural 
Remedies for Good Health', cengkeh 
digunakan untuk meningkatkan 
pencernaan dan mengendalikan iritasi 
gastrointestinal.

Satu studi yang diterbitkan dalam 
Journal of Ethnopharmacology 
menemukan bahwa cengkeh mungkin 
memiliki efek menguntungkan pada 
diabetes sebagai bagian dari pola 
makan nabati.

Khasiat cengkeh yang keempat yaitu 
membantu mengelola diabetes. Ekstrak 
dari cengkeh meniru insulin dengan 
cara tertentu dan dianggap mampu 
membantu dalam mengontrol kadar 
gula darah.

Berpotensi Melindungi Hati

Dalam kasus seperti itu, ekstrak 
cengkeh terbukti menjadi komponen 
yang membantu dalam menangkal efek 
ini dengan sifat hepatoprotektifnya.

Ekstrak hidro-alkohol dari rempah-
rempah ini termasuk senyawa fenolik, 
seperti eugenol, dan turunannya, 
seperti flavon, isoflavon, dan flavonoid. 
Penelitian telah menunjukkan bahwa 
ekstrak ini dapat membantu menjaga 
kepadatan tulang dan kandungan 
mineral tulang, serta meningkatkan 
kekuatan tarik tulang dalam kasus 

Selain itu, konsumsi cengkeh goreng 
bahkan dapat menghentikan muntah, 
karena sifat anestesinya. Ini juga dapat 
menjadi agen yang efektif melawan 
bisul dan dapat digunakan sebagai 
agen pencahar.

Meningkatkan Kepadatan Tulang

Khasiat cengkeh yang kelima yakni 
untuk membantu melindungi organ hati. 
Cengkeh mengandung antioksidan 
dalam jumlah tinggi, yang terbukti ideal 
untuk melindungi organ vital dari efek 
radikal bebas, terutama hati.
Metabolisme, dalam jangka panjang, 
meningkatkan produksi radikal bebas 
dan profil lipid, sekaligus menurunkan 
antioksidan di hati. 

Membantu Mengelola Diabetes

Khasiat cengkeh berikutnya yaitu 
membantu meningkatkan imunitas. 
Ayurveda menjelaskan tanaman tertentu 
efektif dalam mengembangkan dan 
melindungi sistem kekebalan tubuh. Salah 
satu tanaman tersebut adalah cengkeh. 
Kuncup bunga kering cengkeh 
mengandung senyawa yang dapat 
membantu meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh dengan meningkatkan 
jumlah sel darah putih, sehingga 
meningkatkan hipersensitivitas tipe 
lambat.

Ekstrak kuncup cengkeh memiliki potensi 
yang secara signifikan mengontrol 
pertumbuhan patogen mulut, yang 
bertanggung jawab atas berbagai penyakit 
mulut, menurut penelitian yang diterbitkan 
dalam Journal of Natural Products. 
Cengkeh juga dapat digunakan untuk 
penderita sakit gigi karena sifat 
penghilang rasa sakitnya.
Menyembuhkan Sakit Kepala

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 
mengkonfirmasi khasiat dari temuan ini.

Dikonfirmasi juga bahwa eugenol dapat 
mengurangi rasa sakit dengan 
merangsang reseptor rasa sakit.

Sifat Anti-inflamasi

Khasiat cengkeh yang terakhir adalah 
untuk membantu menyembuhkan sakit 
kepala. 
Sakit kepala dapat dikurangi dengan 
menggunakan cengkeh. Anda bisa 
membuat pasta dari beberapa kuncup 
cengkeh dan campur dengan sedikit 
garam batu. 

Rempah-rempah memiliki sifat anti-
inflamasi dan penghilang rasa sakit. 

Tambahkan ini ke segelas susu. 
Campuran ini dinilai dapat mengurangi 
sakit kepala dengan cepat dan efektif.

Meningkatkan Imunitas

Studi tentang ekstrak cengkeh yang 
diberikan pada tikus percobaan 
menunjukkan bahwa kehadiran eugenol 
mengurangi peradangan yang disebabkan 
oleh edema. 

Membantu Memulihkan Kesehatan 
Mulut
Cengkeh dapat digunakan untuk 
mengurangi penyakit gusi seperti gingivitis 
dan periodontitis. 

osteoporosis. 

Mabes Polri membeberkan sejumlah 
temuan Tim Audit Bareskrim terkait kasus 
dugaan pemerkosaan tiga anak di bawah 
umur yang diduga dilakukan oleh ayah 
kandungnya sendiri di Luwu Timur. 
Termasuk rekomendasi dokter dalam 
upaya pengungkapan kasus tersebut.

"Sekali lagi, dalam surat pengaduan 
tersebut saudari RS melaporkan diduga 

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen 
Rusdi Hartono menyampaikan, tim audit 
menemukan bahwa penyidik menerima 
surat pengaduan dari ibu ketiga anak 
diduga korban pemerkosaan pada 9 
Oktober 2019. Hanya saja, bentuk 
laporannya adalah perkara pencabulan.

telah terjadi peristiwa perbuatan cabul. 
Jadi bukan perbuatan tindak pidana 
perkosaan seperti yang viral di medsos 
dan juga menjadi perbincangan di 
publik. Ini yang perlu kita ketahui 
bersama," tutur Rusdi di Mabes Polri, 
Jakarta Selatan, Selasa 
(12/10).Menurutnya, tim juga 
menemukan pada 9 Oktober 2019, 
penyidik meminta hasil visum tiga anak 
ke Puskesmas Malili dan dikeluarkan 
15 Oktober 2019 dengan 
ditandatangani dokter Nurul. Saat 
interview pada 11 Oktober 2021, dokter 
Nurul mengatakan bahwa tidak ada 
kelainan pada organ kelamin dan 

Hasil Audit Kasus Pencabulan 3 Anak di Luwu Timur
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untuk meningkatkan kesehatan 
gastrointestinal. Cengkeh telah 
digunakan dalam beberapa budaya 
pengobatan tradisional sebagai cara 
untuk mengatasi masalah perut. 
Menurut buku 'Herbs that Heal: Natural 
Remedies for Good Health', cengkeh 
digunakan untuk meningkatkan 
pencernaan dan mengendalikan iritasi 
gastrointestinal.

Satu studi yang diterbitkan dalam 
Journal of Ethnopharmacology 
menemukan bahwa cengkeh mungkin 
memiliki efek menguntungkan pada 
diabetes sebagai bagian dari pola 
makan nabati.

Khasiat cengkeh yang keempat yaitu 
membantu mengelola diabetes. Ekstrak 
dari cengkeh meniru insulin dengan 
cara tertentu dan dianggap mampu 
membantu dalam mengontrol kadar 
gula darah.

Berpotensi Melindungi Hati

Dalam kasus seperti itu, ekstrak 
cengkeh terbukti menjadi komponen 
yang membantu dalam menangkal efek 
ini dengan sifat hepatoprotektifnya.

Ekstrak hidro-alkohol dari rempah-
rempah ini termasuk senyawa fenolik, 
seperti eugenol, dan turunannya, 
seperti flavon, isoflavon, dan flavonoid. 
Penelitian telah menunjukkan bahwa 
ekstrak ini dapat membantu menjaga 
kepadatan tulang dan kandungan 
mineral tulang, serta meningkatkan 
kekuatan tarik tulang dalam kasus 

Selain itu, konsumsi cengkeh goreng 
bahkan dapat menghentikan muntah, 
karena sifat anestesinya. Ini juga dapat 
menjadi agen yang efektif melawan 
bisul dan dapat digunakan sebagai 
agen pencahar.

Meningkatkan Kepadatan Tulang

Khasiat cengkeh yang kelima yakni 
untuk membantu melindungi organ hati. 
Cengkeh mengandung antioksidan 
dalam jumlah tinggi, yang terbukti ideal 
untuk melindungi organ vital dari efek 
radikal bebas, terutama hati.
Metabolisme, dalam jangka panjang, 
meningkatkan produksi radikal bebas 
dan profil lipid, sekaligus menurunkan 
antioksidan di hati. 

Membantu Mengelola Diabetes

Khasiat cengkeh berikutnya yaitu 
membantu meningkatkan imunitas. 
Ayurveda menjelaskan tanaman tertentu 
efektif dalam mengembangkan dan 
melindungi sistem kekebalan tubuh. Salah 
satu tanaman tersebut adalah cengkeh. 
Kuncup bunga kering cengkeh 
mengandung senyawa yang dapat 
membantu meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh dengan meningkatkan 
jumlah sel darah putih, sehingga 
meningkatkan hipersensitivitas tipe 
lambat.

Ekstrak kuncup cengkeh memiliki potensi 
yang secara signifikan mengontrol 
pertumbuhan patogen mulut, yang 
bertanggung jawab atas berbagai penyakit 
mulut, menurut penelitian yang diterbitkan 
dalam Journal of Natural Products. 
Cengkeh juga dapat digunakan untuk 
penderita sakit gigi karena sifat 
penghilang rasa sakitnya.
Menyembuhkan Sakit Kepala

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 
mengkonfirmasi khasiat dari temuan ini.

Dikonfirmasi juga bahwa eugenol dapat 
mengurangi rasa sakit dengan 
merangsang reseptor rasa sakit.

Sifat Anti-inflamasi

Khasiat cengkeh yang terakhir adalah 
untuk membantu menyembuhkan sakit 
kepala. 
Sakit kepala dapat dikurangi dengan 
menggunakan cengkeh. Anda bisa 
membuat pasta dari beberapa kuncup 
cengkeh dan campur dengan sedikit 
garam batu. 

Rempah-rempah memiliki sifat anti-
inflamasi dan penghilang rasa sakit. 

Tambahkan ini ke segelas susu. 
Campuran ini dinilai dapat mengurangi 
sakit kepala dengan cepat dan efektif.

Meningkatkan Imunitas

Studi tentang ekstrak cengkeh yang 
diberikan pada tikus percobaan 
menunjukkan bahwa kehadiran eugenol 
mengurangi peradangan yang disebabkan 
oleh edema. 

Membantu Memulihkan Kesehatan 
Mulut
Cengkeh dapat digunakan untuk 
mengurangi penyakit gusi seperti gingivitis 
dan periodontitis. 

osteoporosis. 

Mabes Polri membeberkan sejumlah 
temuan Tim Audit Bareskrim terkait kasus 
dugaan pemerkosaan tiga anak di bawah 
umur yang diduga dilakukan oleh ayah 
kandungnya sendiri di Luwu Timur. 
Termasuk rekomendasi dokter dalam 
upaya pengungkapan kasus tersebut.

"Sekali lagi, dalam surat pengaduan 
tersebut saudari RS melaporkan diduga 

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen 
Rusdi Hartono menyampaikan, tim audit 
menemukan bahwa penyidik menerima 
surat pengaduan dari ibu ketiga anak 
diduga korban pemerkosaan pada 9 
Oktober 2019. Hanya saja, bentuk 
laporannya adalah perkara pencabulan.

telah terjadi peristiwa perbuatan cabul. 
Jadi bukan perbuatan tindak pidana 
perkosaan seperti yang viral di medsos 
dan juga menjadi perbincangan di 
publik. Ini yang perlu kita ketahui 
bersama," tutur Rusdi di Mabes Polri, 
Jakarta Selatan, Selasa 
(12/10).Menurutnya, tim juga 
menemukan pada 9 Oktober 2019, 
penyidik meminta hasil visum tiga anak 
ke Puskesmas Malili dan dikeluarkan 
15 Oktober 2019 dengan 
ditandatangani dokter Nurul. Saat 
interview pada 11 Oktober 2021, dokter 
Nurul mengatakan bahwa tidak ada 
kelainan pada organ kelamin dan 

Hasil Audit Kasus Pencabulan 3 Anak di Luwu Timur
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"Fakta ketiga, pada tanggal 24 Oktober 
2019 penyidik meminta visum et 
repertum ke RS Bhayangkara 
Makassar. Hasil Dari visum et repertum 
tersebut yang keluar pada tanggal 15 
November 2019 yang ditandatangani 
oleh dokter Deni Mathius. Hasilnya 
adalah yang pertama tidak ada kelainan 
pada alat kelamin dan dubur, yang 
kedua perlukaan pada tubuh lain tidak 
diketemukan," jelas dia.

"Hasil interview disarankan kepada 
orang tua korban dan juga ke Tim 
Supervisi, agar dilakukan pemeriksaan 
lanjutan pada dokter spesialis 
kandungan. Ini masukan dari dokter 
Imelda untuk dapat memastikan perkara 
tersebut," ujarnya.

dubur korban.

Kemudian, kata Rusdi, pada 31 Oktober 
2019 ketiga anak tersebut diperiksa 
medis di RS Vale Sorowako dengan 
ditangani oleh dokter Imelda, spesialis 
anak. Hasil interview 11 Oktober 2021, 
dokter Imelda menyatakan terjadi 
peradangan di sekitar vagina dan dubur, 
sehingga, diberikan antibiotik dan 
parasetamol obat nyeri.

Lebih lanjut, Tim Supervisi dan Asistensi 
Polri juga melakukan inverview dengan 
petugas P2TP2A Pemda Luwu Timur 
yakni terhadap Yuleha dan Hirawati selaku 
pemberi assessmen dan konseling pada si 
ibu dan ketiga anaknya pada 8 Oktober 
2019, 9 Oktober 2019, dan 15 Oktober 
2019. Adapun hasil kesimpulannya tidak 
ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak 
tersebut terhadap ayahnya.Rusdi 
menyatakan, pihaknya pun rencananya 
menjalankan saran dokter Imelda yakni 
pemeriksaan dokter kandungan, demi 
mengetahui ada tidaknya tindak pidana 
pencabulan seperti dalam laporan ibu 
ketiga anak di bawah umur Luwu Timur. 
Prosesnya pun dipastikan dalam 
pendampingan si ibu dan pihak Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Makassar.
"Disepakati oleh ibu korban bahwa 
pemeriksaan tersebut akan dilakulan di 
RS Vale Sorowako. Sekali lagi, RS ini 
merupakan pilihan dari ibu korban. Tetapi 
pada tanggal 12 Oktober 2021, sekarang 
ini, kesepakatan tersebut dibatalkan oleh 
ibu korban dan juga pengacaranya 
dengan alasan anak takut trauma," Rusdi 
menandaskan.

Tuntutan terhadap fleksibilitas pekerjaan 
benar adanya. Banyak anggota 
masyarakat yang lebih memilih untuk 
berhenti kerja dibanding harus kembali 
bekerja di kantor (work from office/WFO) 
secara penuh. Gerakan ini mulai terjadi di 
Amerika Serikat (AS). Laporan Job 
Openings and Labor Turnover Survey 
(JOLTS) mengungkapkan, Negeri Paman 
Sam itu mencatat rekor terbaru dengan 
4,3 juta orang 
memilih berhenti 
kerja pada 
Agustus 2021. 
Tingkat berhenti 
kerja pada 
Agustus 2021 
juga menandai 
tingkat berhenti 
tertinggi sejak 
2000, saat 
laporan pertama 
kali dirilis. 
Mengutip CNN, 
Rabu (13/10/2021), jumlah pekerja yang 
berhenti naik sekitar 242.000 orang 
dibanding bulan Juli. Sebabnya, banyak 
pekerja yang menuntut gaji lebih tinggi, 
kondisi kerja yang lebih baik, dan 
pengaturan kerja yang lebih fleksibel. 
Jumlah orang yang berhenti kerja ini 
meningkat di bidang akomodasi dan 
layanan makanan, perdagangan grosir, 
serta pendidikan negara bagian dan lokal. 
"Jika Anda tidak senang dengan 
pekerjaan Anda atau menginginkan 
kenaikan gaji, di lingkungan saat ini cukup 
mudah untuk mencari pekerjaan baru. 
Kami melihat orang-orang memilih itu," 
kata Kepala Ekonom PNC, Gus Faucher. 
Karena banyak karyawan berhenti, 
perusahaan akhirnya pontang-panting 
mencari kandidat baru. Lowongan 
pekerjaan tetap berada pada angka 10,4 
juta pada akhir Agustus 2021. Namun, 
laporan menyebutkan, jumlahnya sedikit 
berkurang dibanding akhir Juli 2021, atau 
turun sekitar 659.000 orang. Sementara 
di bulan Juli, jumlah lowongan pekerjaan 
mencapai 11,1 juta, rekor tertinggi sejak 

Warga AS Berbondong - Bondong Berhenti Bekerja

laporan dimulai pada tahun 2000. 
Kepala Ekonom di RSM, Joe 
Brusuelas, menuturkan, momen ini bisa 
menjadi zaman keemasan bagi 
pekerja. Banyak pekerja yang 
menyadari bahwa mereka punya daya 
tawar tinggi.Daya tawar itu berasal dari 
kesediaan untuk berhenti dari 
pekerjaan yang tidak mereka sukai dan 
mencari pekerjaan baru. Pergeseran ini 

tidak hanya 
berpusat pada 
ekonomi 
sederhana, 
tetapi penilaian 
ulang yang 
lebih luas 
seputar 
kualitas hidup 
dan tujuan. 
"Pekerja 
sekarang yakin 
bahwa dia 
memiliki 

kekuatan tawar dan dapat memperoleh 
upah yang wajar. Mereka sadar 
memiliki pengaruh terhadap bentuk 
kondisi kerja," kata Brusuelas. Dalam 
jangka panjang, kata Brusuelas, 
transformasi tenaga kerja seperti ini 
akan menjadi hal yang positif. Hal ini 
memungkinkan lebih banyak orang 
menemukan kepuasan dalam karier. Di 
sisi lain, ada kemungkinan para pekerja 
mendapatkan upah layak dan 
berkontribusi pada ekonomi yang lebih 
luas, juga mengurangi kesenjangan 
yang mengkhawatirkan antara kaya 
dan miskin. Sebelumnya diberitakan, 
lebih dari 40 persen karyawan di AS 
akan mencari pekerjaan baru alias 
berhenti jika diminta kembali bekerja 
dari kantor penuh waktu. Maka, tidak 
mengherankan bahwa perusahaan 
seperti Goldman Sachs baru saja 
mengumumkan kenaikan gaji besar 
sebesar 30 persen untuk merekrut 
karyawan baru seiring dengan 
keinginan kuatnya mengembalikan 
karyawan kerja penuh waktu di kantor.
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"Fakta ketiga, pada tanggal 24 Oktober 
2019 penyidik meminta visum et 
repertum ke RS Bhayangkara 
Makassar. Hasil Dari visum et repertum 
tersebut yang keluar pada tanggal 15 
November 2019 yang ditandatangani 
oleh dokter Deni Mathius. Hasilnya 
adalah yang pertama tidak ada kelainan 
pada alat kelamin dan dubur, yang 
kedua perlukaan pada tubuh lain tidak 
diketemukan," jelas dia.

"Hasil interview disarankan kepada 
orang tua korban dan juga ke Tim 
Supervisi, agar dilakukan pemeriksaan 
lanjutan pada dokter spesialis 
kandungan. Ini masukan dari dokter 
Imelda untuk dapat memastikan perkara 
tersebut," ujarnya.

dubur korban.

Kemudian, kata Rusdi, pada 31 Oktober 
2019 ketiga anak tersebut diperiksa 
medis di RS Vale Sorowako dengan 
ditangani oleh dokter Imelda, spesialis 
anak. Hasil interview 11 Oktober 2021, 
dokter Imelda menyatakan terjadi 
peradangan di sekitar vagina dan dubur, 
sehingga, diberikan antibiotik dan 
parasetamol obat nyeri.

Lebih lanjut, Tim Supervisi dan Asistensi 
Polri juga melakukan inverview dengan 
petugas P2TP2A Pemda Luwu Timur 
yakni terhadap Yuleha dan Hirawati selaku 
pemberi assessmen dan konseling pada si 
ibu dan ketiga anaknya pada 8 Oktober 
2019, 9 Oktober 2019, dan 15 Oktober 
2019. Adapun hasil kesimpulannya tidak 
ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak 
tersebut terhadap ayahnya.Rusdi 
menyatakan, pihaknya pun rencananya 
menjalankan saran dokter Imelda yakni 
pemeriksaan dokter kandungan, demi 
mengetahui ada tidaknya tindak pidana 
pencabulan seperti dalam laporan ibu 
ketiga anak di bawah umur Luwu Timur. 
Prosesnya pun dipastikan dalam 
pendampingan si ibu dan pihak Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Makassar.
"Disepakati oleh ibu korban bahwa 
pemeriksaan tersebut akan dilakulan di 
RS Vale Sorowako. Sekali lagi, RS ini 
merupakan pilihan dari ibu korban. Tetapi 
pada tanggal 12 Oktober 2021, sekarang 
ini, kesepakatan tersebut dibatalkan oleh 
ibu korban dan juga pengacaranya 
dengan alasan anak takut trauma," Rusdi 
menandaskan.

Tuntutan terhadap fleksibilitas pekerjaan 
benar adanya. Banyak anggota 
masyarakat yang lebih memilih untuk 
berhenti kerja dibanding harus kembali 
bekerja di kantor (work from office/WFO) 
secara penuh. Gerakan ini mulai terjadi di 
Amerika Serikat (AS). Laporan Job 
Openings and Labor Turnover Survey 
(JOLTS) mengungkapkan, Negeri Paman 
Sam itu mencatat rekor terbaru dengan 
4,3 juta orang 
memilih berhenti 
kerja pada 
Agustus 2021. 
Tingkat berhenti 
kerja pada 
Agustus 2021 
juga menandai 
tingkat berhenti 
tertinggi sejak 
2000, saat 
laporan pertama 
kali dirilis. 
Mengutip CNN, 
Rabu (13/10/2021), jumlah pekerja yang 
berhenti naik sekitar 242.000 orang 
dibanding bulan Juli. Sebabnya, banyak 
pekerja yang menuntut gaji lebih tinggi, 
kondisi kerja yang lebih baik, dan 
pengaturan kerja yang lebih fleksibel. 
Jumlah orang yang berhenti kerja ini 
meningkat di bidang akomodasi dan 
layanan makanan, perdagangan grosir, 
serta pendidikan negara bagian dan lokal. 
"Jika Anda tidak senang dengan 
pekerjaan Anda atau menginginkan 
kenaikan gaji, di lingkungan saat ini cukup 
mudah untuk mencari pekerjaan baru. 
Kami melihat orang-orang memilih itu," 
kata Kepala Ekonom PNC, Gus Faucher. 
Karena banyak karyawan berhenti, 
perusahaan akhirnya pontang-panting 
mencari kandidat baru. Lowongan 
pekerjaan tetap berada pada angka 10,4 
juta pada akhir Agustus 2021. Namun, 
laporan menyebutkan, jumlahnya sedikit 
berkurang dibanding akhir Juli 2021, atau 
turun sekitar 659.000 orang. Sementara 
di bulan Juli, jumlah lowongan pekerjaan 
mencapai 11,1 juta, rekor tertinggi sejak 
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laporan dimulai pada tahun 2000. 
Kepala Ekonom di RSM, Joe 
Brusuelas, menuturkan, momen ini bisa 
menjadi zaman keemasan bagi 
pekerja. Banyak pekerja yang 
menyadari bahwa mereka punya daya 
tawar tinggi.Daya tawar itu berasal dari 
kesediaan untuk berhenti dari 
pekerjaan yang tidak mereka sukai dan 
mencari pekerjaan baru. Pergeseran ini 

tidak hanya 
berpusat pada 
ekonomi 
sederhana, 
tetapi penilaian 
ulang yang 
lebih luas 
seputar 
kualitas hidup 
dan tujuan. 
"Pekerja 
sekarang yakin 
bahwa dia 
memiliki 

kekuatan tawar dan dapat memperoleh 
upah yang wajar. Mereka sadar 
memiliki pengaruh terhadap bentuk 
kondisi kerja," kata Brusuelas. Dalam 
jangka panjang, kata Brusuelas, 
transformasi tenaga kerja seperti ini 
akan menjadi hal yang positif. Hal ini 
memungkinkan lebih banyak orang 
menemukan kepuasan dalam karier. Di 
sisi lain, ada kemungkinan para pekerja 
mendapatkan upah layak dan 
berkontribusi pada ekonomi yang lebih 
luas, juga mengurangi kesenjangan 
yang mengkhawatirkan antara kaya 
dan miskin. Sebelumnya diberitakan, 
lebih dari 40 persen karyawan di AS 
akan mencari pekerjaan baru alias 
berhenti jika diminta kembali bekerja 
dari kantor penuh waktu. Maka, tidak 
mengherankan bahwa perusahaan 
seperti Goldman Sachs baru saja 
mengumumkan kenaikan gaji besar 
sebesar 30 persen untuk merekrut 
karyawan baru seiring dengan 
keinginan kuatnya mengembalikan 
karyawan kerja penuh waktu di kantor.
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Dengan Biaya Terjangkau $5
Insiden tersebut, yang termasuk di antara 
ratusan kasus yang sedang diselidiki AS, 
terjadi saat Menteri Luar Negeri Tony 
Blinken berencana mengunjungi Bogota 
minggu depan. Juru bicara Kementerian 
Luar Negeri Ned Price tidak akan 
mengomentari insiden yang dilaporkan di 
Kolombia atau tentang perjalanan Blinken 
yang akan datang dalam jumpa pers 
kemarin.Price mengatakan setiap pejabat 
AS yang terkena dampak penyakit 
misterius itu akan "mendapatkan 
perawatan segera yang mereka 
butuhkan."The Wall Street Journal 
pertama kali melaporkan insiden Sindrom 
Havana di Kolombia.

Beberapa pejabat yang melaporkan 
gejala di Kolombia harus dievakuasi dari 
negara itu, termasuk keluarga dengan 
anak di bawah umur. Beberapa dari 
mereka yang terkena dampak 
sebelumnya melaporkan insiden penyakit 
misterius ketika mereka berada di negara 
lain, kata salah satu sumber.

Belasan diplomat Amerika Serikat yang 
bekerja di Kedutaan Besar AS di 
Kolombia dan anggota keluarga mereka 
melaporkan gejala yang konsisten 
dengan "sindrom Havana" dalam 
beberapa pekan terakhir. Demikian 
menurut seorang pejabat AS dan sumber 
yang mengetahui situasi tersebut.

Belasan Diplomat AS Kena Sindrom Havana

Pekan lalu, Presiden Joe Biden 
menandatangani undang-undang yang 
telah lama tertunda untuk memberikan 
dukungan bagi para korban dari gejala 
aneh yang telah membuat para 
diplomat, mata-mata, dan anggota 
militer sakit di seluruh dunia.
"Mengatasi insiden ini menjadi prioritas 
utama bagi pemerintahan saya," kata 
Biden.

Dilansir dari lama CNN, Rabu (13/10), 
Kementerian Luar Negeri AS 
memperingatkan pejabat AS mengenai 
kasus ini ketika terjadi pada misi 
tempat mereka bertugas. Namun 
Kementerian Luar Negeri tidak secara 
terbuka merilis informasi dasar seperti 
jumlah orang yang terkena dampak dan 
lokasi insiden -- data yang digunakan 
Kementerian Luar Negeri untuk dirilis 
secara publik dalam jumpa pers 
tentang insiden di Kuba dan China.
Penyelidik AS selama ini berupaya 
untuk menentukan apa atau siapa yang 
menyebabkan gejala dan bagaimana 
tepatnya mereka melakukannya. 
Insiden sindrom Havana dimulai pada 
akhir 2016 di Kuba dan sejak itu ada 
kasus yang dilaporkan di Rusia, Cina, 
Austria, dan negara-negara lain di 
seluruh dunia. Pemerintahan Biden 
terus menyelidiki masalah ini.
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Dengan Biaya Terjangkau $5
Insiden tersebut, yang termasuk di antara 
ratusan kasus yang sedang diselidiki AS, 
terjadi saat Menteri Luar Negeri Tony 
Blinken berencana mengunjungi Bogota 
minggu depan. Juru bicara Kementerian 
Luar Negeri Ned Price tidak akan 
mengomentari insiden yang dilaporkan di 
Kolombia atau tentang perjalanan Blinken 
yang akan datang dalam jumpa pers 
kemarin.Price mengatakan setiap pejabat 
AS yang terkena dampak penyakit 
misterius itu akan "mendapatkan 
perawatan segera yang mereka 
butuhkan."The Wall Street Journal 
pertama kali melaporkan insiden Sindrom 
Havana di Kolombia.

Beberapa pejabat yang melaporkan 
gejala di Kolombia harus dievakuasi dari 
negara itu, termasuk keluarga dengan 
anak di bawah umur. Beberapa dari 
mereka yang terkena dampak 
sebelumnya melaporkan insiden penyakit 
misterius ketika mereka berada di negara 
lain, kata salah satu sumber.

Belasan diplomat Amerika Serikat yang 
bekerja di Kedutaan Besar AS di 
Kolombia dan anggota keluarga mereka 
melaporkan gejala yang konsisten 
dengan "sindrom Havana" dalam 
beberapa pekan terakhir. Demikian 
menurut seorang pejabat AS dan sumber 
yang mengetahui situasi tersebut.

Belasan Diplomat AS Kena Sindrom Havana

Pekan lalu, Presiden Joe Biden 
menandatangani undang-undang yang 
telah lama tertunda untuk memberikan 
dukungan bagi para korban dari gejala 
aneh yang telah membuat para 
diplomat, mata-mata, dan anggota 
militer sakit di seluruh dunia.
"Mengatasi insiden ini menjadi prioritas 
utama bagi pemerintahan saya," kata 
Biden.

Dilansir dari lama CNN, Rabu (13/10), 
Kementerian Luar Negeri AS 
memperingatkan pejabat AS mengenai 
kasus ini ketika terjadi pada misi 
tempat mereka bertugas. Namun 
Kementerian Luar Negeri tidak secara 
terbuka merilis informasi dasar seperti 
jumlah orang yang terkena dampak dan 
lokasi insiden -- data yang digunakan 
Kementerian Luar Negeri untuk dirilis 
secara publik dalam jumpa pers 
tentang insiden di Kuba dan China.
Penyelidik AS selama ini berupaya 
untuk menentukan apa atau siapa yang 
menyebabkan gejala dan bagaimana 
tepatnya mereka melakukannya. 
Insiden sindrom Havana dimulai pada 
akhir 2016 di Kuba dan sejak itu ada 
kasus yang dilaporkan di Rusia, Cina, 
Austria, dan negara-negara lain di 
seluruh dunia. Pemerintahan Biden 
terus menyelidiki masalah ini.
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DPR AS pada Selasa (13/10/2021) 
menyetujui RUU yang disahkan Senat 
mengenaik kenaikan plafon utang 
pemerintah menjadi 28,9 triliun dollar AS. 
Persetujuan 
tersebut 
membuat 
pemerintah 
AS selamat 
dari 
kegagalan 
membayar 
utang untuk 
beberapa 
waktu. DPR 
AS yang 
dikuasai oleh 
Partai 
Demokrat, 
partai yang 
sama yang 
menaungi Presiden AS Joe Biden, 
meloloskan RUU tersebut dengan suara 
219 setuju berbanding 206 tidak setuju 
sebagaimana dilansir Reuters.Kini, RUU 
tersebut kemungkinan bakal segera 
ditandatangai Biden hingga menjadi UU 
sebelum 18 Oktober. Sebelumnya, Senat 
AS pada 7 Oktober sepakat mengizinkan 
pemerintah menaikkan utang sebesar 
480 miliar dollar AS lagi dan 
memperpanjang batasnya hingga 3 
Desember. Dengan demikian, total utang 
AS yang saat ini sekitar 28,4 triliun dollar 
AS diizinkan untuk meningkat menjadi 
sekitar 28,9 triliun dollar AS. Pemerintah 
AS sebelumnya terus menekan Kongres 
AS supaya menaikkan plafon utang 
karena “Negeri Paman Sam” terancam 
gagal membayar sesuai tenggat waktu 
pada 18 Oktober. Menteri Keuangan AS 
Janet Yellen bahkan menuturkan, 
Amerika berisiko mengalami bencana 
ekonomi jika Kongres tidak menaikkan 
atau menangguhkan batas pinjaman. 
Partai Demokrat mengatakan, 
peningkatan plafon utang tersebut 
diperlukan untuk menutupi biaya 
pemotongan pajak dan pengeluaran 
selama pemerintahan mantan Presiden 

AS Selamat Dari Gagal Bayar Hutang
AS Donald Trump. Diloloskannya RUU 
kenaikan plafon utang oleh DPR 
menepis kekhawatiran bahwa “Negeri 
Paman Sam” akan mengalami gagal 

bayar utang 
(default) 
untuk 
pertama 
kalinya. 
Namun, 
masih 
belum jelas 
apakah 
akan ada 
perseteruan 
antara 
Partai 
Republik 
dengan 
Partai 
Demokrat 

lanjutan terkait utang AS menjelang 3 
Desember. Baca juga: 5 Negara yang 
Tenggelam dalam Utang Terbesar 
pada 2021   Pemimpin Partai Republik 
di Senat, Mitch McConnell, menulis 
kepada Biden pada Jumat (8/10/2021) 
bahwa dia tidak akan lagi bekerja 
dengan Demokrat untuk peningkatan 
plafon utang lainnya. McConnell 
adalah senator dari Partai Republik 
yang mendukung RUU kenaikan 
plafon utang as di level Senat AS 
pada 7 Oktober. Dalam konferensi 
pers pada Selasa, Ketua DPR AS 
Nancy Pelosi optimistis bahwa kubu 
Demokrat dapat melakukan 
perubahan untuk mengurangi biaya 
rencana kebijakan sosial mereka tepat 
waktu. Sementara itu, Sekretaris Pers 
Gedung Putih Jen Psaki mengatakan 
kepada wartawan pada Selasa bahwa 
pemerintah memiliki beberapa pilihan 
yang akan dibuat sebagaimana dilanri 
The Guardian. Psaki mengatakan, 
sedang berlangsung diskusi serius 
yang melibatkan staf senior Gedung 
Putih, Biden, serta tokoh Partai 
Demokrat pentong seperti senator Joe 
Manchin dan Kyrsten Sinema.
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DPR AS pada Selasa (13/10/2021) 
menyetujui RUU yang disahkan Senat 
mengenaik kenaikan plafon utang 
pemerintah menjadi 28,9 triliun dollar AS. 
Persetujuan 
tersebut 
membuat 
pemerintah 
AS selamat 
dari 
kegagalan 
membayar 
utang untuk 
beberapa 
waktu. DPR 
AS yang 
dikuasai oleh 
Partai 
Demokrat, 
partai yang 
sama yang 
menaungi Presiden AS Joe Biden, 
meloloskan RUU tersebut dengan suara 
219 setuju berbanding 206 tidak setuju 
sebagaimana dilansir Reuters.Kini, RUU 
tersebut kemungkinan bakal segera 
ditandatangai Biden hingga menjadi UU 
sebelum 18 Oktober. Sebelumnya, Senat 
AS pada 7 Oktober sepakat mengizinkan 
pemerintah menaikkan utang sebesar 
480 miliar dollar AS lagi dan 
memperpanjang batasnya hingga 3 
Desember. Dengan demikian, total utang 
AS yang saat ini sekitar 28,4 triliun dollar 
AS diizinkan untuk meningkat menjadi 
sekitar 28,9 triliun dollar AS. Pemerintah 
AS sebelumnya terus menekan Kongres 
AS supaya menaikkan plafon utang 
karena “Negeri Paman Sam” terancam 
gagal membayar sesuai tenggat waktu 
pada 18 Oktober. Menteri Keuangan AS 
Janet Yellen bahkan menuturkan, 
Amerika berisiko mengalami bencana 
ekonomi jika Kongres tidak menaikkan 
atau menangguhkan batas pinjaman. 
Partai Demokrat mengatakan, 
peningkatan plafon utang tersebut 
diperlukan untuk menutupi biaya 
pemotongan pajak dan pengeluaran 
selama pemerintahan mantan Presiden 

AS Selamat Dari Gagal Bayar Hutang
AS Donald Trump. Diloloskannya RUU 
kenaikan plafon utang oleh DPR 
menepis kekhawatiran bahwa “Negeri 
Paman Sam” akan mengalami gagal 

bayar utang 
(default) 
untuk 
pertama 
kalinya. 
Namun, 
masih 
belum jelas 
apakah 
akan ada 
perseteruan 
antara 
Partai 
Republik 
dengan 
Partai 
Demokrat 

lanjutan terkait utang AS menjelang 3 
Desember. Baca juga: 5 Negara yang 
Tenggelam dalam Utang Terbesar 
pada 2021   Pemimpin Partai Republik 
di Senat, Mitch McConnell, menulis 
kepada Biden pada Jumat (8/10/2021) 
bahwa dia tidak akan lagi bekerja 
dengan Demokrat untuk peningkatan 
plafon utang lainnya. McConnell 
adalah senator dari Partai Republik 
yang mendukung RUU kenaikan 
plafon utang as di level Senat AS 
pada 7 Oktober. Dalam konferensi 
pers pada Selasa, Ketua DPR AS 
Nancy Pelosi optimistis bahwa kubu 
Demokrat dapat melakukan 
perubahan untuk mengurangi biaya 
rencana kebijakan sosial mereka tepat 
waktu. Sementara itu, Sekretaris Pers 
Gedung Putih Jen Psaki mengatakan 
kepada wartawan pada Selasa bahwa 
pemerintah memiliki beberapa pilihan 
yang akan dibuat sebagaimana dilanri 
The Guardian. Psaki mengatakan, 
sedang berlangsung diskusi serius 
yang melibatkan staf senior Gedung 
Putih, Biden, serta tokoh Partai 
Demokrat pentong seperti senator Joe 
Manchin dan Kyrsten Sinema.
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Presiden Joko Widodo mengaskan, tidak 
ada lagi ekspor nikel dalam bentuk bahan 
mentah atau raw material. Meski 
kebijakan itu berujung pada gugatan Uni 
Eropa (UE) terhadap RI ke World Trade 
Organization (WTO), ia mengaku tak 
akan gentar. "Meskipun kita digugat di 
WTO nggak apa-apa. Kan nikel, nikel 
kita, barang, barang kita, mau kita jadikan 
pabrik di sini, mau kita jadikan barang di 
sini, hak kita dong," kata Jokowi saat 
memberikan arahan pada peserta 
Program Pendidikan Lemhanas di Istana 
Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). 
Baca juga: Potensi Nikel Besar, Luhut 
Sebut RI Punya Posisi Tawar yang Kuat 
Jokowi memastikan bahwa pemerintah 
tak akan mundur dan memilih 
menghadapi gugatan yang dilayangkan 
Uni Eropa. Menurut dia, pemerintah bakal 
menyiapkan pengacara-pengacara andal 
untuk menghadapi persoalan tersebut. 
"Sekali lagi harus punya keberanian. 
Jangan sampai kita grogi gara-gara kita 
digugat di WTO. Ya disiapkan lawyer-
lawyer yang kelas-kelas internasional 
juga nggak kalah kita," ujar Jokowi. 
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight 
di email kamu. Daftarkan email Presiden 

RI Digugat Uni Eropa Soal Ekspor Nikel

pun memastikan tak akan mengubah 
kebijakan mengenai larangan ekspor 
biji nikel meski hal itu menuai protes 
dari Uni Eropa. Ia menegaskan, 
kebijakan tersebut dibuat untuk 
meningkatkan kesejahteraan negara. 
Baca juga: Cadangan Nikel Antam 
untuk Industri Baterai Cukup hingga 30 
tahun Menurut Jokowi, potensi 
pemanfaatan nikel sangat besar. 
Ketimbang diekspor dalam bentuk 
bahan mentah, sumber daya tersebut 
dapat diolah menjadi katoda baterai 
stainless steel atau litium baterai untuk 
selanjutnya diintegrasikan dengan 
industri otomotif. Pemanfaatan itu 
membuka kesempatan RI untuk 
mengembangkan industri mobil listrik 
dan menyumbangkan pendapatan 
dalam negeri. "Jangan kehilangan 
kesempatan lagi kita, jangan ekspor 
lagi yang namanya nikel dalam bentuk 
raw material, bahan mentah, saya 
sudah sampaikan, stop ekspor bahan 
mentah," ucap Jokowi Ke depan, lanjut 
Presiden, kebijakan serupa juga akan 
diterapkan pada komoditas lainnya 
seperti bauksit atau biji aluminium 
hingga sawit. Ia berjanji bakal 
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Presiden Joko Widodo mengaskan, tidak 
ada lagi ekspor nikel dalam bentuk bahan 
mentah atau raw material. Meski 
kebijakan itu berujung pada gugatan Uni 
Eropa (UE) terhadap RI ke World Trade 
Organization (WTO), ia mengaku tak 
akan gentar. "Meskipun kita digugat di 
WTO nggak apa-apa. Kan nikel, nikel 
kita, barang, barang kita, mau kita jadikan 
pabrik di sini, mau kita jadikan barang di 
sini, hak kita dong," kata Jokowi saat 
memberikan arahan pada peserta 
Program Pendidikan Lemhanas di Istana 
Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). 
Baca juga: Potensi Nikel Besar, Luhut 
Sebut RI Punya Posisi Tawar yang Kuat 
Jokowi memastikan bahwa pemerintah 
tak akan mundur dan memilih 
menghadapi gugatan yang dilayangkan 
Uni Eropa. Menurut dia, pemerintah bakal 
menyiapkan pengacara-pengacara andal 
untuk menghadapi persoalan tersebut. 
"Sekali lagi harus punya keberanian. 
Jangan sampai kita grogi gara-gara kita 
digugat di WTO. Ya disiapkan lawyer-
lawyer yang kelas-kelas internasional 
juga nggak kalah kita," ujar Jokowi. 
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight 
di email kamu. Daftarkan email Presiden 

RI Digugat Uni Eropa Soal Ekspor Nikel

pun memastikan tak akan mengubah 
kebijakan mengenai larangan ekspor 
biji nikel meski hal itu menuai protes 
dari Uni Eropa. Ia menegaskan, 
kebijakan tersebut dibuat untuk 
meningkatkan kesejahteraan negara. 
Baca juga: Cadangan Nikel Antam 
untuk Industri Baterai Cukup hingga 30 
tahun Menurut Jokowi, potensi 
pemanfaatan nikel sangat besar. 
Ketimbang diekspor dalam bentuk 
bahan mentah, sumber daya tersebut 
dapat diolah menjadi katoda baterai 
stainless steel atau litium baterai untuk 
selanjutnya diintegrasikan dengan 
industri otomotif. Pemanfaatan itu 
membuka kesempatan RI untuk 
mengembangkan industri mobil listrik 
dan menyumbangkan pendapatan 
dalam negeri. "Jangan kehilangan 
kesempatan lagi kita, jangan ekspor 
lagi yang namanya nikel dalam bentuk 
raw material, bahan mentah, saya 
sudah sampaikan, stop ekspor bahan 
mentah," ucap Jokowi Ke depan, lanjut 
Presiden, kebijakan serupa juga akan 
diterapkan pada komoditas lainnya 
seperti bauksit atau biji aluminium 
hingga sawit. Ia berjanji bakal 
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Polemik antara Indro Warkop dengan 
pihak Warkopi akhirnya mencapai titik 
terang. Sebelumnya, kemunculan trio 
Warkopi di media sosial hingga televisi 
memang mencuri perhatian netizen.
Pasalnya, ketiga pria muda bernama 
Alfin, Dimas, serta Sepriadi terlihat 
memiliki gaya penampilan yang mirip 
dengan anggota grup lawak Warkop 
DKI yang terdiri dari Indro, Kasino dan 
Dono. Bahkan, kemunculan trio Warkopi 
di layar kaca kerap menuai pro dan 
kontra.Tak sampai disitu saja, Indro 
Warkop juga turut memberikan teguran 
kepada Trio Warkopi dan pihak 
manajemen. Pasalnya, pihak Warkopi 
tidak memiliki izin kepada Indro ataupun 
Lembaga Warkop DKI. Seperti yang 
diketahui jika nama Warkop DKI sendiri 
telah didaftarkan menjadi sebuah merek 
dagang secara resmi yang tercatat di 
Dirjen HAKI sejak 2004 lalu.
Teguran yang dilayangkan kepada 
Warkopi serta manajemen rupanya 
telah dilakukan oleh Indro serta pihak 
Lembaga Warkop DKI. Konflik antara 
Lembaga Warkop DKI dengan Trio 
Warkopi serta Patria TV pun sempat 
membuat kegaduhan di masyarakat.
1. Sampaikan permintaan maaf terbuka

Warkopi Resmi Bubar Dan Ganti Nama

Kekisruhan yang terjadi antara trio 
Warkopi serta Patria TV dengan Lembaga 
Warkop DKI pun akhirnya surut. Pihak 
Warkopi yang diwakilkan oleh Ali Juys 
pun angkat bicara dan menyampaikan 
permintaan maaf secara terbuka untuk 
Indro Warkop DKI serta Lembaga Warkop 
DKI.

2. Hapus semua konten mengenai 
Warkopi

Permintaan maaf tersebut diketahui 
sebagai tanggapan atas respons 
keberatan Indro dan Lembaga Warkop 
DKI atas tindakan komersial yang 
dilakukan Warkopi tanpa izin.

"Pertama surat permintaan maaf terbuka 
untuk Om Indro juga lembaga Warkop 
atas kegaduhan yang udah terjadi. Kami 
minta maaf yang sebesar-besarnya 
apabila dianggap melukai, mencederai 
ataupun membuat kegaduhan dan 
menyinggung," uajr Ali Juys selaku 
humas Patria TV di kawasan Sawangan, 
Jawa Barat seperti yang dikutip 
Liputan6.com dari Kapanlagi.com, Rabu 
(13/10/2021).

Tak hanya menyampaikan permintaan 
maaf secara terbuka saja, akan tetapi Ali 
juga mengungkapkan akan menghapus 
semua konten Warkopi di kanal Patria TV. 
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Polemik antara Indro Warkop dengan 
pihak Warkopi akhirnya mencapai titik 
terang. Sebelumnya, kemunculan trio 
Warkopi di media sosial hingga televisi 
memang mencuri perhatian netizen.
Pasalnya, ketiga pria muda bernama 
Alfin, Dimas, serta Sepriadi terlihat 
memiliki gaya penampilan yang mirip 
dengan anggota grup lawak Warkop 
DKI yang terdiri dari Indro, Kasino dan 
Dono. Bahkan, kemunculan trio Warkopi 
di layar kaca kerap menuai pro dan 
kontra.Tak sampai disitu saja, Indro 
Warkop juga turut memberikan teguran 
kepada Trio Warkopi dan pihak 
manajemen. Pasalnya, pihak Warkopi 
tidak memiliki izin kepada Indro ataupun 
Lembaga Warkop DKI. Seperti yang 
diketahui jika nama Warkop DKI sendiri 
telah didaftarkan menjadi sebuah merek 
dagang secara resmi yang tercatat di 
Dirjen HAKI sejak 2004 lalu.
Teguran yang dilayangkan kepada 
Warkopi serta manajemen rupanya 
telah dilakukan oleh Indro serta pihak 
Lembaga Warkop DKI. Konflik antara 
Lembaga Warkop DKI dengan Trio 
Warkopi serta Patria TV pun sempat 
membuat kegaduhan di masyarakat.
1. Sampaikan permintaan maaf terbuka

Warkopi Resmi Bubar Dan Ganti Nama

Kekisruhan yang terjadi antara trio 
Warkopi serta Patria TV dengan Lembaga 
Warkop DKI pun akhirnya surut. Pihak 
Warkopi yang diwakilkan oleh Ali Juys 
pun angkat bicara dan menyampaikan 
permintaan maaf secara terbuka untuk 
Indro Warkop DKI serta Lembaga Warkop 
DKI.

2. Hapus semua konten mengenai 
Warkopi

Permintaan maaf tersebut diketahui 
sebagai tanggapan atas respons 
keberatan Indro dan Lembaga Warkop 
DKI atas tindakan komersial yang 
dilakukan Warkopi tanpa izin.

"Pertama surat permintaan maaf terbuka 
untuk Om Indro juga lembaga Warkop 
atas kegaduhan yang udah terjadi. Kami 
minta maaf yang sebesar-besarnya 
apabila dianggap melukai, mencederai 
ataupun membuat kegaduhan dan 
menyinggung," uajr Ali Juys selaku 
humas Patria TV di kawasan Sawangan, 
Jawa Barat seperti yang dikutip 
Liputan6.com dari Kapanlagi.com, Rabu 
(13/10/2021).

Tak hanya menyampaikan permintaan 
maaf secara terbuka saja, akan tetapi Ali 
juga mengungkapkan akan menghapus 
semua konten Warkopi di kanal Patria TV. 
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3. Hentikan segala kegiatan komersial 
di industri hiburan
Bukan hanya menghapus konten trio 
Warkopi di media sosial saja, namun Ali 
Juys juga menyebutkan jika manajemen 
Warkopi akan menghentikan segala 
kegiatan komersial di industri hiburan. 
Hal inii sebagai salah satu bentuk itikad 
baik dari pihak manajemen serta tak 
ingin menyakiti pihak dari Lembaga 

Seperti yang diketahui, Patria TV 
merupakan sebuah channel yang 
menaungi kegiatan komersial dari trio 
Warkopi. Penghapusan konten 
mengenai Warkopi sendiri sebagai 
tanggapan atas isyarat yang telah 
disampaikan oleh Indro serta Lembaga 
Warkop Dki."Mengenai diskusi terbuka 
yang sempat disampaikan Om Indro. 
Dengan itikad baik ini, dengan 
keseriusan, kami sudah take down 
semua konten kami Warkopi. Di televisi 
juga stop dulu, untuk menghormati," 
lanjutnya.

Karena hal ini pula ketiga pemuda yang 
terdiri dari Alfin, Dimas serta Sepriadi 
bukanlah lagi menjadi anggota Warkopi. 
Dengan kata lain Warkopi telah bubar.

Tidak aktifnya lagi grup Warkopi usai 
menyatakan bubar, kini ketiganya pun 
hanya menggunakan nama masing-
masing saat menghadiri acara. Namun, 
Alfin, Dimas serta Sepriadi yang masih 
berada dalam satu manajemen yang 
sama diketahui akan menggunakan nama 
baru untuk membentuk grup lawak. 
Namun nama grup tersebut masih dalam 
diskusi pihak manajemen.Meski begitu, 
tak sedikit pula netizen yang turut 
memberikan ide untuk nama baru dari 
grup tiga pemuda ini. Nama baru yang 
disarankan setelah Warkopi resmi bubar 
oleh netizen ialah TaDeCiMan yang 
merupakan singkatan dari Tangerang 
Depok Cipadu Matraman, asal daerah 
mereka.

Warkop DKI serta Indro.

4. Warkopi ganti nama

 AS dan Cina adu kuat di bidang 
teknologi? 

 Kemampuan pertahanan siber AS di 
beberapa departemen pemerintah 
berada di "level taman kanak-kanak", 
kata mantan kepala perangkat lunak 
Pentagon kepada sebuah surat kabar 
Inggris. Menurutnya, AS telah kalah dari 
China. Mantan kepala bagian perangkat 
lunak (software) 
Pentagon, Nicolas 
Chaillan, mengaku 
bahwa China jauh 
lebih unggul di 
bidang 
kecerdasan 
buatan (AI) 
dibanding AS. 
"Kita tidak punya 
peluang untuk 
bersaing melawan 
China dalam 15 
sampai 20 tahun ke depan,” kata 
Chaillan dalam sebuah wawancara 
dengan Financial Times, surat kabar 
bisnis yang berbasis di London.  Melansir 
DW Indonesia pada Rabu (13/10/2021), 
Chaillan menyebut situasi saat ini sudah 
"tak bisa ditawar lagi”. Persaingan antara 
China dan AS "sudah berakhir”, katanya. 
Seperti dilaporkan oleh Financial Times, 
Chaillan memperkirakan, China saat ini 
sedang bergerak mendominasi dunia 
karena kemajuannya di bidang 
kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, 
dan kemampuan siber. Chaillan juga 
mengkritik kemampuan pertahanan siber 
AS di beberapa departemen pemerintah 
yang ia sebut masih berada di level 
"taman kanak-kanak”. Dapatkan 
informasi, inspirasi dan insight di email 
kamu. Daftarkan email Wawancara 
Chaillan dengan Financial Times 
merupakan yang pertama sejak ia 
mundur dari jabatannya di Pentagon. 
Pengunduran dirinya merupakan bentuk 
protes terhadap lambatnya perubahan 
teknologi di tubuh pemerintahan AS, 
khususnya di bidang militer. 

Pada Juni lalu, Senat AS telah 

Kecerdasan Buatan China Ungguli AS 
menyetujui UU Inovasi dan Persaingan 
Amerika Serikat untuk meningkatkan 
produksi semikonduktor dalam negeri, 
pengembangan kecerdasan buatan, 
dan teknologi lainnya. Suntikan dana 
sekitar 250 miliar dollar AS (Rp 3,5 
kuadriliun) untuk diinvestasikan dalam 

5 tahun ke 
depan 
dipandang 
secara luas 
sebagai uang 
tunai yang 
memang sangat 
dibutuhkan 
dalam 
perlombaan 
inovasi 
teknologi 
melawan China. 

Presiden AS Joe Biden usai 
pengesahan UU itu bahkan 
mengatakan, "AS berada dalam 
kompetisi untuk memenangkan abad 
ke-21 dan senjata awal telah 
dikeluarkan.” Namun komite urusan 
luar negeri Kongres Rakyat China 
dalam sebuah pernyataan mengatakan, 
UU baru AS tersebut "merongrong 
pembangunan China” dan "menganggu 
urusan dalam negeri China di bawah 
panji inovasi dan persaingan.” 
 Seberapa pentingkah teknologi 
kecerdasan buatan? 
Para pejabat tinggi dunia semakin 
menaruh perhatian terhadap 
perkembangan kecerdasan buatan dan 
ancaman yang mungkin ditimbulkannya 
di masa depan. Seperti pada 
pertengahan September lalu, Komisaris 
Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia 
Michelle Bachelet menekankan, ada 
kebutuhan mendesak terkait 
moratorium penjualan dan penggunaan 
sistem kecerdasan buatan. Pada 
pertemuan perdana Dewan 
Perdagangan dan Teknologi (TTC) AS 
dan UE akhir September lalu, 
kecerdasan buatan juga turut menjadi 
agenda pembahasan. Sementara itu, 
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Sejumlah 
politikus 
Partai 
Demokrat 
dibuat berang 
dengan 
pegiat media 
sosial, Denny 

iklan JK

s5/14

 p5/17

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

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

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

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

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

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

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

Tanah Air

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359TERIMA CATERING 

VEGETARIAN
 TEXT : 215-271-3057

3. Hentikan segala kegiatan komersial 
di industri hiburan
Bukan hanya menghapus konten trio 
Warkopi di media sosial saja, namun Ali 
Juys juga menyebutkan jika manajemen 
Warkopi akan menghentikan segala 
kegiatan komersial di industri hiburan. 
Hal inii sebagai salah satu bentuk itikad 
baik dari pihak manajemen serta tak 
ingin menyakiti pihak dari Lembaga 

Seperti yang diketahui, Patria TV 
merupakan sebuah channel yang 
menaungi kegiatan komersial dari trio 
Warkopi. Penghapusan konten 
mengenai Warkopi sendiri sebagai 
tanggapan atas isyarat yang telah 
disampaikan oleh Indro serta Lembaga 
Warkop Dki."Mengenai diskusi terbuka 
yang sempat disampaikan Om Indro. 
Dengan itikad baik ini, dengan 
keseriusan, kami sudah take down 
semua konten kami Warkopi. Di televisi 
juga stop dulu, untuk menghormati," 
lanjutnya.

Karena hal ini pula ketiga pemuda yang 
terdiri dari Alfin, Dimas serta Sepriadi 
bukanlah lagi menjadi anggota Warkopi. 
Dengan kata lain Warkopi telah bubar.

Tidak aktifnya lagi grup Warkopi usai 
menyatakan bubar, kini ketiganya pun 
hanya menggunakan nama masing-
masing saat menghadiri acara. Namun, 
Alfin, Dimas serta Sepriadi yang masih 
berada dalam satu manajemen yang 
sama diketahui akan menggunakan nama 
baru untuk membentuk grup lawak. 
Namun nama grup tersebut masih dalam 
diskusi pihak manajemen.Meski begitu, 
tak sedikit pula netizen yang turut 
memberikan ide untuk nama baru dari 
grup tiga pemuda ini. Nama baru yang 
disarankan setelah Warkopi resmi bubar 
oleh netizen ialah TaDeCiMan yang 
merupakan singkatan dari Tangerang 
Depok Cipadu Matraman, asal daerah 
mereka.

Warkop DKI serta Indro.

4. Warkopi ganti nama

 AS dan Cina adu kuat di bidang 
teknologi? 

 Kemampuan pertahanan siber AS di 
beberapa departemen pemerintah 
berada di "level taman kanak-kanak", 
kata mantan kepala perangkat lunak 
Pentagon kepada sebuah surat kabar 
Inggris. Menurutnya, AS telah kalah dari 
China. Mantan kepala bagian perangkat 
lunak (software) 
Pentagon, Nicolas 
Chaillan, mengaku 
bahwa China jauh 
lebih unggul di 
bidang 
kecerdasan 
buatan (AI) 
dibanding AS. 
"Kita tidak punya 
peluang untuk 
bersaing melawan 
China dalam 15 
sampai 20 tahun ke depan,” kata 
Chaillan dalam sebuah wawancara 
dengan Financial Times, surat kabar 
bisnis yang berbasis di London.  Melansir 
DW Indonesia pada Rabu (13/10/2021), 
Chaillan menyebut situasi saat ini sudah 
"tak bisa ditawar lagi”. Persaingan antara 
China dan AS "sudah berakhir”, katanya. 
Seperti dilaporkan oleh Financial Times, 
Chaillan memperkirakan, China saat ini 
sedang bergerak mendominasi dunia 
karena kemajuannya di bidang 
kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, 
dan kemampuan siber. Chaillan juga 
mengkritik kemampuan pertahanan siber 
AS di beberapa departemen pemerintah 
yang ia sebut masih berada di level 
"taman kanak-kanak”. Dapatkan 
informasi, inspirasi dan insight di email 
kamu. Daftarkan email Wawancara 
Chaillan dengan Financial Times 
merupakan yang pertama sejak ia 
mundur dari jabatannya di Pentagon. 
Pengunduran dirinya merupakan bentuk 
protes terhadap lambatnya perubahan 
teknologi di tubuh pemerintahan AS, 
khususnya di bidang militer. 

Pada Juni lalu, Senat AS telah 

Kecerdasan Buatan China Ungguli AS 
menyetujui UU Inovasi dan Persaingan 
Amerika Serikat untuk meningkatkan 
produksi semikonduktor dalam negeri, 
pengembangan kecerdasan buatan, 
dan teknologi lainnya. Suntikan dana 
sekitar 250 miliar dollar AS (Rp 3,5 
kuadriliun) untuk diinvestasikan dalam 

5 tahun ke 
depan 
dipandang 
secara luas 
sebagai uang 
tunai yang 
memang sangat 
dibutuhkan 
dalam 
perlombaan 
inovasi 
teknologi 
melawan China. 

Presiden AS Joe Biden usai 
pengesahan UU itu bahkan 
mengatakan, "AS berada dalam 
kompetisi untuk memenangkan abad 
ke-21 dan senjata awal telah 
dikeluarkan.” Namun komite urusan 
luar negeri Kongres Rakyat China 
dalam sebuah pernyataan mengatakan, 
UU baru AS tersebut "merongrong 
pembangunan China” dan "menganggu 
urusan dalam negeri China di bawah 
panji inovasi dan persaingan.” 
 Seberapa pentingkah teknologi 
kecerdasan buatan? 
Para pejabat tinggi dunia semakin 
menaruh perhatian terhadap 
perkembangan kecerdasan buatan dan 
ancaman yang mungkin ditimbulkannya 
di masa depan. Seperti pada 
pertengahan September lalu, Komisaris 
Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia 
Michelle Bachelet menekankan, ada 
kebutuhan mendesak terkait 
moratorium penjualan dan penggunaan 
sistem kecerdasan buatan. Pada 
pertemuan perdana Dewan 
Perdagangan dan Teknologi (TTC) AS 
dan UE akhir September lalu, 
kecerdasan buatan juga turut menjadi 
agenda pembahasan. Sementara itu, 
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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

Hiring fulltime cashier, 
good pay 
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
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

Direktur Pusat Kecerdasan Buatan 
Gabungan AS (JAIC) pada awal 
Oktober 2021 telah mengatakan, 
arsitektur dan jaringan kecerdasan 
buatan "adalah senjata” yang perlu 
diperlakukan layaknya senjata. 
Menurutnya, ada sejumlah ancaman 
baru yang bermunculan saat ini, 
seperti manipulasi data (data 
poisoning), spoofing, dan deep fakes. 
Ketika teknologi kecerdasan buatan 

terus berkembang dan tumbuh, 
peluangnya menjadi target serangan siber 
juga semakin meningkat. Oleh karenanya, 
keamanan jaringan menjadi sangat 
penting, kata pejabat AS itu.
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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

Hiring fulltime cashier, 
good pay 
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
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

Direktur Pusat Kecerdasan Buatan 
Gabungan AS (JAIC) pada awal 
Oktober 2021 telah mengatakan, 
arsitektur dan jaringan kecerdasan 
buatan "adalah senjata” yang perlu 
diperlakukan layaknya senjata. 
Menurutnya, ada sejumlah ancaman 
baru yang bermunculan saat ini, 
seperti manipulasi data (data 
poisoning), spoofing, dan deep fakes. 
Ketika teknologi kecerdasan buatan 

terus berkembang dan tumbuh, 
peluangnya menjadi target serangan siber 
juga semakin meningkat. Oleh karenanya, 
keamanan jaringan menjadi sangat 
penting, kata pejabat AS itu.


