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Setelah menunggu 19 tahun, Indonesia 
akhirnya mendapat kembali piala 
Thomas --supremasi tertinggi beregu 
putra. Juara tahun 2021 ini semakin 
menahbiskan Indonesia sebagai 
negara yang paling berjaya di beregu 
bulutangkis pria dengan 14 kali juara. 
Bulutangkis adalah olahraga satu-
satunya saat ini yang membuat rakyat 
Indonesia menangis bangga, seperti 
ketika melihat Susi Susanti 
menghormat sang Saka Merah Putih 
saat memenangkan Medali emas 
pertama untuk Indonesia pada 

Olimpiade Barcelona di tahun 1992. 
Bulutangkis adalah satu-satunya cabang 
olahraga yang sampai sekarang konsisten 
mempersembahkan medali emas 
olimpiade, sehingga wajar apabila 
masyarakat menuntut prestasi tinggi yang 
konsisten dari bulutangkis. Perhelatan 
Piala Thomas dan Uber Cup 2021 di 
Aarhus, Denmark yang berlangsung 9-17 
Oktober 2021. Diikuti oleh 31 negara yang 
bersaing untuk memperebutkan Piala 
Supermasi kekuatan untuk Piala Thomas 
dan Uber Cup 2021. Hasilnya sudah kita 
lihat bersama Piala Thomas Cup diraih 
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Oleh Indonesia dan Piala Uber Cup 
kembali balik ke tangan China setelah 
dua tahun lalu di rebut oleh negara 
Japan. Piala Thomas Cup setelah 19 
tahun lamanya melalang buana ke 
beberapa negara seperti China dan 
Denmark, kini kembali pulang ke tanah 
Ibu Pertiwi sejak terkahir kali singgah 
pada tahun 2002 ketika Tim Thomas 
Indonesia melawan Malaysia dilaga 
partai Final Piala Thomas Cup 2002 
dengan skor 3-2. Pada partai final tahun 
ini yang digelar di Aarhus, Indonesia 
berhasil mengalahkan rival beratnya 
China dengan skor 3-0. Ini seakan 
menjadi angin segar mengingat 
belakangan ini prestasi bulutangkis 
Indonesia tidak begitu memuaskan. 
Setelah medali emas Olimpiade lewat 
pasangan Grace/Apri, gelar Thomas 
Cup kali ini setidaknya membuat 
bulutangkis Indonesia kembali 
diperhitungkan. Indonesia tergabung di 
Grup A saat babak penyisihan bersama 
tim Aljazair, plus dua tim kuat Thailand 
dan Chinese Taipei. Aljazair seperti bisa 
diduga bisa dilewati dengan mudah 
lewat skor telak 5-0 yang berhasil 
ditorehkan oleh para pemain kita. 
Namun, dua laga berikutnya di fase 
grup kudu dijalani lewat permainan 
sengit sampai partai kelima dimainkan. 
Pada partai pamungkas lawan Taipei, 
Indonesia bahkan harus menunggu 
hingga laga terakhir sebelum mengunci 

posisi Juara Grup A setelah Shesar 
Rhustavito mengalahkan tunggal ketiga 
Taipei, Chi Yu Jen, lewat rubber game. 
Grup Neraka pun bisa dilewati, dengan 
Malaysia sudah menunggu di fase 
knockout, tepatnya quarter final. Namun, 
kali ini tim negeri jiran itu tak berkutik dan 
hanya diberi kesempatan sampai partai 
ketiga saja. Lewat permainan apik Anthony 
Ginting, Kevin-Marcus, dan Jonatan 
Christie, Indonesia sukses menggulung 
Malaysia dengan skor telak 3-0. Pada laga 
semifinal menghadapi tim kuat sekaligus 
tuan rumah, para fans badminton 
Indonesia tampak harus berharap-harap 
cemas setelah Anthony Ginting gagal 
menang pada laga pembuka melawan 
Victor Axelsen. Namun, The Minions yang 
mulai kembali ke performa terbaiknya, 
sukses menyamakan skor pada laga 
kedua. Game on! Jonathan Christie 
kembali beraksi dengan menaklukkan 
lawannya, Anders Antonsen lewat partai 
sengit yang berlangsung selama 100 
menit lewat pertarungan rubber game 
yang akhirnya dimenangkan oleh Jojo. 
Terkait laga sengit ini, Antonsen yang 
bermain di tanah kelahirannya 
berkomentar: "Mungkin pengalaman bulu 
tangkis paling gila yang harus saya 
dapatkan! Hasilnya sangat sulit untuk 
ditelan dan akan memburu saya dalam 
waktu yang lama. Tapi saya ingin fokus 
pada sisi positif dari hal-hal ini." Setelah 
laga ini membuat skor berbalik 2-1 buat 
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Tim Thomas Indonesia, rasanya 
momentum kemenangan sudah beralih 
menjadi milik tim Merah Putih. Terbukti 
dengan kesuksesan ganda kedua 
Fajar/Rian yang sukses menggebuk 
ganda kedua Denmark yang membawa 
Indonesia ke final menghadapi musuh 
bebuyutan, China. Namun, dengan 
kekuatan di sektor tunggal putra yang 
tidak diperkuat pemain andalan seperti 
Chen Long dan ganda Li Junhui/Liu 
Yuchen, Indonesia diunggulkan untuk 
menjadi juara. Tunggal putra pertama, 
Anthony Sinisuka Ginting, membuka 
keunggulan Indonesia. Dia menang 18-
21, 21-14, 21-16 atas Lu Guang Zu. 
Kemudian, ganda putra pertama Fajar 
Alfian/Muhammad Rian Ardianto, 
menggandakan keunggulan setelah 
menang 21-12, 21-19 atas He Ji 
Ting/Zhou Hao Dong. Pada partai 
ketiga, Jonatan Christie menang 21-14, 
18-21, 21-14 atas Li Shi Feng, setelah 
berjuang selama 1 jam 22 menit. 
Alhasil, Indonesia menang 3-0. Dengan 

demikian, dua partai terakhir tak 
dimainkan. Indonesia menyiapkan ganda 
putra kedua, Daniel Marthin/Kevin 
Sanjaya Sukamuljo, yang seharusnya 
tampil pada partai keempat melawan Liu 
Cheng/Wang Yi Lyu. Kemudian, Shesar 
Hiren Rhustavito ditempatkan di partai 
kelima. Tunggal ketiga Indonesia itu 
dijadwalkan melawan Weng Hong Yang. 
Peristiwa ketemu di final dengan China. 
Final Thomas 2020 kali ini adalah yang 
keenam bagi pertemuan Indonesia versus 
China. Hasilnya selang seling. Tahun 
1982 China juara dengan mengalahkan 
Indonesia 5-4. Tahun 1984 Indonesia 
juara dengan mengalahkan China 3-2. 
Tahun 1986 China menang 3-2. Tahun 
2000 gantian Indonesia menang 3-0, 
kemudian tahun 2010 China juara 
kalahkan Indonesia 3-0, sekarang 
Indonesia menang 3-0. Seluruh bangsa 
Indonesia bersuka cita menyambut 
kemenangan fantastis dan luar biasa yang 
di perlihatkan oleh Anthony Sinisuka 
Ginting, Muhammad Rian Ardianto/Fajar 
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Alfian dan Jonatahan Christie untuk bisa 
memperoleh kemenangan dan 
membawa pulang Piala Thomas Cup ke 
Indonesia. Presiden Joko Widodo 
menyampaikan ucapan selamat untuk 
seluruh atlet bulu tangkis yang telah 
berjuang di Piala Thomas 2020 di Ceres 
Arena, Aarhus, Denmark. Jokowi 
mengaku senang dan bangga Indonesia 
akhirnya mampu keluar sebagai juara. 
"Piala Thomas akhirnya kembali ke 
Indonesia setelah penantian 19 tahun 
lamanya," kata Jokowi melalui akun 
Instagram resminya, @jokowi, Minggu 
(17/10/2021) malam. Semula, Jokowi 
mengaku tegang mengikuti jalannya 
pertandingan babak final. Namun, ia 
begitu gembira ketika menyaksikan 
tunggal putra Tanah Air, Jonatan 

Christie, akhirnya berhasil memenangkan 
pertandingan. Presiden pun begitu 
mengapresiasi perjuangan seluruh atlet 
dan pelatih. "Ketegangan menyaksikan 
keseruan laga final Piala Thomas 2020 
malam ini akhirnya berubah menjadi 
kegembiraan begitu Jonatan Christie 
melompat, mengepalkan tangan, dan 
berteriak girang di akhir game ke-3. 
Indonesia juara," ujar Jokowi. "Dari 
Tanah Air saya menyampaikan selamat 
kepada seluruh atlet bulutangkis 
Indonesia dan para pelatih yang telah 
berjuang dan mengharumkan nama 
bangsa di Ceres Arena, Aarhus, 
Denmark," tuturnya. Keberhasilan meraih 
gelar Thomas Cup 2020 (diundur satu 
tahun karena pandemi Covid-19) 
disambut hangat oleh masyarakat. 
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Masyarakat Indonesia sangat senang 
karena Piala Thomas sudah 19 tahun 
terlepas dari pangkuan ibu pertiwi. 
Perjuangan selama ini terbayar sudah. 
Ribuan ucapan selamat dari dari 
masyarakat Indonesia melalui media 
sosial. Ucapan selamat mengalir dari 
berbagai kalangan. Terpantau di jagad 
Instagram, hampir semua tokoh 
masyarakat baik politisi, menteri, artis 
dan tokoh publik lainnya memuat 
postingan tentang Thomas Cup. Euforia 
yang dirasakan masyarakat luar biasa 
besar. Bisa dimaklumi mengingat kita 
puasa gelar Thomas Cup hampir dua 
dekade lamanya. Tapi ada satu hal 
yang sangat disayangkan. Saat 
selebrasi kemenangan Tim Indonesia 
tidak bisa mengibarkan bendera merah 
putih karena ternyata Indonesia sedang 
di sanksi. Semua negara yang maju 
menerima hadiah dikibarkan bendera 
negaranya. Dari pemenang ke tiga 

yaitu tuan rumah Denmark dan tim 
bulutangkis Jepang, diikuti pemenang ke 
dua yaitu Tiongkok kemudian diikuti 
dengan sang juara yaitu Indonesia. Pada 
saat tim bulutangkis indonesia maju untuk 
menerima hadiah serta Piala Thomas, 
bukan Sang Saka Merah Putih yang 
dikibarkan tetapi bendera PBSI yang 
diikuti dengan menyanyikan lagu 
kebangsaan kita, Indonesia Raya. Hal itu 
dikarenakan Indonesia masih terkena 
dampak sanksi dari badan anti doping 
dunia The World Anti-Doping Code 
(WADA). Menurut WADA, pada awal 
Oktober lalu, Indonesia tidak mematuhi 
penegakan standar anti doping sehingga 
tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan 
rumah kejuaraan tingkat regional, 
kontinental, atau dunia, selama masa 
penangguhan. Dalam sanksi tersebut juga 
termasuk ancaman tidak 
memperbolehkan mengibarkan dan 
membawa nama negara selain di 
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Olimpiade bagi atlet Indonesia. Tak 
hanya Indonesia, WADA juga 
memasukkan Korea Utara dan 
Thailand dalam daftar negara yang 
tidak patuh terhadap penegakan 
standar anti doping. Dengan peristiwa 
ini kita jadi tahu ada lembaga yang 
disebut LADI. Lembaga Anti Doping 
Indonesia (LADI) sedang mendapatkan 
sorotan setelah Tim Indonesia dilarang 
mengibarkan bendera Merah Putih 
lantaran ada sanksi dari Badan 
Antidoping Dunia (WADA). LADI dan 
pemerintah dianggap sebagai pihak 

yang bertanggung jawab atas insiden 
tersebut. LADI dibentuk berdasarkan 
Peraturan Menteri Pemuda dan 
Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2017. Dalam Permen tersebut 
dikatakan LADI adalah lembaga mandiri 
di tingkat nasional yang membantu 
Menteri dalam pelaksanaan ketentuan 
anti doping di Indonesia. Dalam 
operasionalisasi kegiatan dan 
keputusannya, LADI bebas dari 
pengaruh dan intervensi pihak manapun 
untuk menjaga netralitas dan 
profesionalitas. LADI dalam 
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Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Menteri olah raga. Pada 
15 September lalu WADA mengirim 
surat pada Lembaga Anti-Doping 
Indonesia (LADI) terkait ketidakpatuhan 
program uji doping. Indonesia tak bisa 
memenuhi test doping plan (TDP) 
tahun 2020 dan juga belum memenuhi 
TDP untuk tahun 2021. Sejumlah 
negara dikirimi surat dan punya waktu 
21 hari untuk memberikan klarifikasi. 
Indonesia tidak memberikan klarifikasi, 

seperti halnya Thailand dan Korea Utara. 
WADA lalu melayangkan surat ancaman 
sanksi pada 7 Oktober. Menpora Zainudin 
Amali bahkan mengaku baru mengetahui 
kasus ini pada 8 Oktober. Menpora 
menyebut perubahan struktur 
kepengurusan LADI jadi salah satu 
alasan Indonesia telat memberikan 
klarifikasi. Hukuman dari WADA ke 
Indonesia telah dijatuhkan mulai 7 
Oktober 2021. Alasan Pak Menpora 
bahwa masalah ini timbul karena ada 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

ramayana

Internasional 

Internasional 

Tanah Air

Tanah Air

Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Menteri olah raga. Pada 
15 September lalu WADA mengirim 
surat pada Lembaga Anti-Doping 
Indonesia (LADI) terkait ketidakpatuhan 
program uji doping. Indonesia tak bisa 
memenuhi test doping plan (TDP) 
tahun 2020 dan juga belum memenuhi 
TDP untuk tahun 2021. Sejumlah 
negara dikirimi surat dan punya waktu 
21 hari untuk memberikan klarifikasi. 
Indonesia tidak memberikan klarifikasi, 

seperti halnya Thailand dan Korea Utara. 
WADA lalu melayangkan surat ancaman 
sanksi pada 7 Oktober. Menpora Zainudin 
Amali bahkan mengaku baru mengetahui 
kasus ini pada 8 Oktober. Menpora 
menyebut perubahan struktur 
kepengurusan LADI jadi salah satu 
alasan Indonesia telat memberikan 
klarifikasi. Hukuman dari WADA ke 
Indonesia telah dijatuhkan mulai 7 
Oktober 2021. Alasan Pak Menpora 
bahwa masalah ini timbul karena ada 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com16
15

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502
Fax: 215-755-0736

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Internasional 

Tanah Air

perubahan pengurus LADI tidak masuk 
diakal karena perubahan pengurus LADI 
sudah terjadi pada 30 Juni 2021, 
sementara surat dari WADA baru pada 
15 September 2021. Menpora 
mengatakan sudah mengirim surat 
kepada WADA agar Indonesia tidak 
diberikan sangsi. Ini juga tidak masuk 
diakal, aneh sekali alasan Menpora ini. 
Memangnya bisa suatu lembaga yang 
sudah tingkat dunia memberikan 
permakluman dengan surat dari 
Menpora? Jadi, lebih baik bapak selaku 
atasan dari para pengurus LADI, 
mengaku salah dan minta maaf kepada 
seluruh rakyat Indonesia atas kejadian 
yang merusak kebahagiaan rakyat 
Indonesia ketika para pahlawan 
bulutangkis berhasil membawa kembali 
Piala Thomas ke Indonesia. Atas 
kelalaian ini mantan bulu tangkis 
Indonesia langsung komentar. Mantan 
Atlit bulutangkis dunia yang dimiliki oleh 
Indonesia yaitu taufik Hidayat langsung 
menulis di Instagramnya, "..tapi ada 
yang aneh bendera merah putih gak ada 
? di ganti dengan bendera PBSI. Ada 
apa dengan LADI dan pemeritah kita ? 
khususnya Menpora Koni dan KOI ? 

Kerjamu selama ini ngapain aja ? bikin 
malu negara Indonesia aja. Jangan ngarep 
jadi tuan rumah Olimpiade atau Piala 
Dunia, urusan kecil tidak bisa beres. 
Kacau dunia olahraga ini". cuit tulisan 
caption Taufik Hidayat di akun 
instagramnya yang langsung ramai di 
soroti oleh nitizen Indonesia. Sanksi 
tersebut tentu bisa mengancam posisi 
Indonesia sebagai tuan rumah sejumlah 
turnamen internasional. 
Tak hanya itu, atlet Indonesia juga 
terancam hukuman tidak boleh 
mengibarkan bendera dan membawa 
nama negara pada semua ajang 
multievent internasional, sebagaimana 
yang dialami Rusia pada pentas Olimpiade 
2020 Tokyo. Hanya satu orang yang 
enggak bertanggung jawab, akhirnya satu 
negara malu, marah dan kecewa. Atas 
kelalaian ini Jokowi wajib mengganti 
menpora yang tidak punya tanggung 
jawab ini. Akhir kata selamat buat 
kemenangan tim putra Merah Putih di 
Piala Thomas 2020. Semoga ini menjadi 
awal kembalinya dominasi pebulutangkis 
Indonesia di kancah badminton dunia. 
Modalnya kita sudah punya, tinggal dijaga 
konsistensi dan mentalitasnya!
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Bayam adalah sayuran hijau sehat yang 
sarat dengan nutrisi bermanfaat seperti 

 Memiliki rambut yang kuat dan sehat 
tentu adalah dambaan bagi setiap 
orang. Untuk itu, dalam hal perawatan 
rambut Anda tidak boleh sembarangan 
dalam memilih produk. Anda benar-
benar harus rajin untuk memastikan 
masalah utama apa yang tengah 
dihadapi oleh rambut pada saat ini, 
seperti misalnya kerontokan.
Rambut yang rontok dapat menjadi 
sangat parah dan memicu kebotakan 
dini jika tidak segera ditangani dengan 
cepat dan tepat. Salah satu bahan 
perawatan tradisional untuk merawat 
rambut yang rontok dan sudah 
digunakan sejak zaman dahulu adalah 
bayam.

Info SIP

folat, zat besi, dan vitamin A dan C, yang 
semuanya dapat meningkatkan 
pertumbuhan rambut. Vitamin A dalam 
bayam membantu kelenjar kulit 
menghasilkan sebum. Zat berminyak ini 
membantu melembapkan kulit kepala 
agar rambut tetap sehat, melansir dari 
Healthline.com.

Berikut adalah ulasan selengkapnya 
mengenai manfaat bayam untuk 

Bayam juga merupakan sumber zat besi 
nabati yang bagus, yang penting untuk 
pertumbuhan rambut. Zat besi membantu 
sel darah merah membawa oksigen ke 
seluruh tubuh untuk memicu metabolisme 
dan membantu pertumbuhan dan 
perbaikan. Terlebih lagi, kekurangan zat 
besi telah dikaitkan dengan rambut yang 
rontok.

Kehadiran zat besi dalam bayam 
berperan dalam membantu 
meningkatkan kesehatan rambut. Zat 
besi membantu menjaga kesehatan sel 
darah merah yang dapat meningkatkan 
kesehatan kulit kepala sehingga 
pertumbuhan rambut menjadi lebih baik. 
Kekurangan zat besi juga dapat 
menyebabkan rambut rontok.
Magnesium, seng dan folat pada bayam 
juga berperan dalam manfaat bayam 
untuk kesehatan rambut. Bayam juga 
mengandung sejumlah vitamin A dan C 
yang membantu mendorong dan 
meningkatkan pertumbuhan rambut.

6 Manfaat Bayam untuk Kesehatan 
Rambut

Berikut ini adalah beberapa manfaat 
bayam untuk kesehatan rambut yang 
paling utama dan perlu untuk Anda 
ketahui
1.Bayam kaya akan vitamin K, A, C, B2, 
B6, B1, E, mangan, seng, zat besi, dan 
asam lemak omega-3. Nutrisi inilah yang 
lantas menjadi manfaat bayam untuk 

Bayam penuh dengan zat besi, 
magnesium, kalium, folat, protein dan 
vitamin esensial. Melansir dari 
pinkvilla.com, bayam diketahui 
mengandung vitamin dan antioksidan 
penting seperti vitamin A, B1, K, C, E.
Bayam juga mengandung asam lemak 
Omega-3 dan mineral seperti seng, besi 
dan mangan. Bayam bisa dimakan 
mentah, dimasak, diolah ke dalam 
bentuk jus, salad, dan banyak lagi. 
Manfaat bayam lainnya adalah untuk 
menyembuhkan masalah peradangan.

Profil Kandungan Bayam
kesehatan rambut yang perlu diketahui.

Pola makan yang sehat dapat membantu 
untuk mengatasi berbagai masalah 
rambut. Hal ini karena nutrisi berperan 
dalam menjaga kesehatan rambut 
secara keseluruhan. Dan di sini, bayam 
dapat memberi nutrisi penting yang 
dapat membantu pertumbuhan rambut.
Bayam adalah salah satu sayuran 
berdaun hijau yang paling populer dan 
banyak dikonsumsi, terutama oleh anak-
anak. Bayam mengandung sedikit kalori 
dan banyak serat. Sayur hijau ini juga 
dapat membantu menurunkan berat 
badan.

kesehatan rambut, yakni membantu 
menutrisi kulit kepala dan rambut 
serta memastikan pertumbuhan 
rambut yang sehat.
2.Vitamin A yang ada di dalam bayam 
membantu mengatur produksi minyak 
pada rambut. Vitamin ini juga 
membantu melembapkan rambut dan 
kulit kepala.
3.Manfaat bayam untuk kesehatan 
rambut selanjutnya terdapat dalam 
kandungan antioksidannya yang 
tinggi. Ini membantu menghindari 
kerusakan rambut dan meningkatkan 
kesehatan kulit kepala.
4.Manfaat bayam untuk kesehatan 
rambut lainnya terletak pada 
kandungan vitamin B dan C-nya yang 
sangat baik untuk mendorong 
pertumbuhan rambut yang sehat. 
Kedua vitamin ini juga mempercepat 
laju pertumbuhan rambut dengan 
meningkatkan kadar kolagen dan 
keratin di kulit kepala.
5.Kandungan zat besi yang kaya 
pada bayam membantu 
meningkatkan suplai oksigen ke 
folikel rambut. Hal ini memastikan 
kesehatan rambut agar tetap prima, 
yang merupakan manfaat bayam 
untuk kesehatan rambut selanjutnya.
6.Bayam memiliki sifat anti-inflamasi 
yang membantu menenangkan kulit 
kepala yang memburuk. Sehingga 
tidak diragukan lagi bayam 
memainkan peran penting dalam 
memastikan kesehatan rambut.

1. Minyak Bayam

Berikut ini adalah beberapa cara 
yang bisa dipilih dan gunakan 
untuk membantu meningkatkan 
dan menjaga kesehatan rambut. 
Terutama jika Anda sedang 
mengalami kerontokan parah, 
disarankan untuk memilih produk-
produk perawatan berbahan dasar 
bayam, karena manfaat bayam ini 
ampuh untuk membantu 
mengatasinya.

Cara Menggunakan Bayam untuk 
Meningkatkan Kesehatan Rambut

Produk hair oil yang terbuat dari 
bayam bisa Anda dapatkan di toko-
toko perawatan tubuh dan kecantikan. 

Mengenal Manfaat Sayur Bayam
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2. Masker 
Rambut 
Bayam

Atau, Anda bisa membuatnya sendiri di 
rumah. Caranya, haluskan segenggam 
daun bayam dan campurkan dengan 
sedikit minyak zaitun. Aplikasikan 
campuran ini ke rambut Anda yang 
sedang bermasalah. Diamkan selama 
satu jam, lalu kemudian bilas dan 
bersihkan 
dengan 
shampo dan 
kondisioner. 
Campuran 
ini akan 
menghidupk
an kembali 
pertumbuha
n rambut 
dan 
memelihara 
akarnya.

Selain 
dijadikan 
sebagai minyak rambut, Anda juga 
dapat menggunakan bayam untuk 
membuat masker rambut. Caranya, 
ambil 1 sdm madu dan 1 sdm minyak 
zaitun, minyak jarak atau minyak 
kelapa dan campur dengan satu 
cangkir daun bayam. Haluskan dengan 
baik untuk membuat pasta semi-kental 
yang bisa dibersihkan dengan mudah 
dari rambut.

Smoothie 
bayam 
adalah cara 
lain yang 
bisa 
dilakukan 
untuk 
membantu 
menjaga 
dan 
merawata 

kesehatan rambut. Minumlah sedikit jus 
bayam dan campurkan dengan buah 
atau sayuran lain jika Anda ingin 
menambahkan rasa. Kombinasi 
smoothie bayam yang baik adalah buah 
pisang, pepaya, dan bayam dengan 
susu untuk konsistensi. Bayam akan 
memperkuat rambut, sementara pisang 
dan pepaya akan membantu 
meningkatkan kesehatan kulit Anda.

Oleskan pada kulit kepala dan helai 
rambut sampai akhir. Lalu, gulung 
rambut dan tutupi dengan topi mandi 
setidaknya selama 30 menit. Setelah itu 
cuci bersih dengan sampo organik 
ringan. Terapkan masker rambut ini dua 
kali seminggu agar memberikan hasil 

terbaik untuk 
mengurangi 
kerontokan 
rambut yang 
dialami.
3. Smoothie 
Bayam

Pembebasan ribuan orang ini dilakukan 
ketika Myanmar mulai 
menyelenggarakan perayaan tiga hari 
Festival Cahaya. Keluarga para tahanan 
terlihat melambai dan menyambut 
keluarga mereka yang berada dalam bus 
saat dibebaskan dari Penjara Insein di 
Yangon.Beberapa pejabat senior dari 
pemerintahan sipil yang digulingkan 
masih ditahan. Namun belum jelas 
apakah mereka atau pemimpin demo 
lainnya juga akan dibebaskan. Demikian 
dikutip dari The Washington Post, Rabu 
(20/10).Junta menggulingkan kekuasaan 
dari pemerintahan terpilih pada Februari 
lalu dan memberlakukan tindakan keras 
bagi para penentang kudeta. Lebih dari 
1.000 orang terbunuh oleh pasukan 
keamanan sejak saat ini. Menurut 
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik 
(AAPP), sedikitnya 7.355 orang 
ditangkap, didakwa, dan dihukum 
setelah kudeta.

Penguasa junta Myanmar akhirnya 
membebaskan lebih dari 5.600 tahanan 
politik yang ditangkap saat berlangsung 
demo anti militer tahun ini.

Bulan lalu, pemerintah bayangan yang 
dibentuk penentang junta – termasuk 
pemimpin yang disingkirkan Aung San 

Junta Militer Bebaskan 5.600 Tahanan Politik

Dia menambahkan, sebelumnya juga 
telah dilakukan pembebasan massal, 
tapi sifat militer masih tetap sama.

Karena militer Myanmar hampir 
kehilangan dukungan domestik dan 
internasional, masuk akal mereka 
membebaskan para tahanan secara 
besar-besaran, menurut Direktur 
Weiser Center for Emerging 
Democracies Universitas Michigan, 
Dan Slater.

Suu Kyi – menyerukan revolusi 
bersenjata melawan para jenderal, 
memicu bentrokan baru antara tentara 
dan milisi pro demokrasi.

Sebelumnya militer juga telah 
memberikan amnesti massal kepada 
para tahanan.Menurut Slater, kondisi di 
lapangan tidak akan mengalami 
perubahan berarti atau membaik 
kecuali junta membebaskan para 
pemimpin politik terpilih.
Joshua Kurlantzick, dari Dewan Asia 
Tenggara untuk Hubungan Luar 
Negeri, sepakat dengan Slater. 
Menurutnya, pembebasan para 
tahanan bukan langkah menuju 
perubahan, dan bisa jadi karena 
penjara Myanmar mengalami over 
kapasitas.
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Dengan Biaya Terjangkau $5
Xiaomi menunjuk divisi khusus untuk 
produksi kendaraan listrik, yaitu Xiaomi 
EV Inc. Perusahaan telah 
menginvestasikan dana US$1,55 miliar 
(sekitar Rp22,1 triliun) yang digunakan 
untuk mendirikan perusahaan barunya 
itu.Sedangkan US$10 miliar (sekitar 
Rp142,6 triliun) diproyeksikan untuk 
kebutuhan biaya operasional bisnisnya 
selama 10 tahun ke depan."Saya 
bersedia mempertaruhkan reputasi 
personal saya dan bertarung untuk masa 
depan kendaraan listrik pintar kami," kata 
CEO Xiaomi Lei Jun yang juga berperan 
sebagai pemimpin Xiaomi EV, mengutip 
Nikkei Asia.Sementara Reuters 

Raksasa teknologi China, Xiaomi 
mengumumkan akan mulai memproduksi 
mobil listrik 
pada 
semester I 
2024. 
Pengumuman 
ini ditulis 
seorang 
eksekutif 
senior 
perusahaan 
pada Selasa 
melalui situs 
media sosial 
Weibo.

Xiaomi Akan Produksi Mobil Listrik 2024

Xiaomi EV 
disebut juga 
sudah 
menjalin 
komunikasi 
ke lebih dari 
10 industri 
dan 
melakukan 
lebih dari 
2.000 survei 

terkait pengembangan kendaraannya 
tersebut.

menjelaskan Xiaomi EV sudah 
memperkejakan 300 karyawan dan 

jumlahnya 
akan terus 
bertambah.

Bulan lalu Xiaomi dilaporkan telah 
berdiskusi dengan pengembang 
properti China, Evergrande Group, 
untuk membeli bisnis kendaraan 
listriknya. Namun kemudian 
dikonfirmasi tidak ada kesepakatan 
yang terjadi.Xiaomi juga sudah 
mengumumkan akuisisi pengembang 
teknologi otomatisasi DeppMotion. 
Mereka berharap bisa menguasai 
pengembangan otomatisasi level 4, 
yakni teknoogi kendaraan yang bisa 
dikemudikan sepenuhnya tanpa sopir 
dalam kondisi normal.
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Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies 
Kadir mengatakan, partainya sudah 
mewanti-wanti seluruh kader di 
Indonesia agar tidak lagi terjerat kasus 
melanggar hukum, termasuk korupsi. 
Hal tersebut disampaikannya setelah 
mengetahui kabar tiga kader Golkar 
terjerat kasus korupsi. Mereka adalah 
eks Gubernur Sumatera Selatan Alex 
Noerdin, eks Wakil Ketua DPR Azis 
Syamsuddin. Lalu, Bupati Musi 
Banyuasin sekaligus Ketua DPD Golkar 
Sumsel Dodi Reza Alex Noerdin. 
Terakhir, Bupati Kuantan Singingi 
(Kuansing), Riau, Andi Putra terjerat 
operasi tangkap tangan (OTT) yang 
digelar Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK).  "Ini kan selalu kita sampaikan 
kepada kader, sudah mewanti-wanti, 
Partai Golkar sudah wanti-wanti 
kadernya untuk hati-hati dalam bekerja, 
berhati-hati dalam bertindak," kata 
Adies saat ditemui di TMP Kalibata, 
Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021) 
sore. Namun, ia menyadari meski 
imbauan itu sudah disampaikan, tetapi 
tetap ada kader yang terjerat kasus 
korupsi. Menurut dia, kader Golkar 
terutama yang bekerja di bidang 
eksekutif maupun legislatif harus 
mengingat bahwa mereka merupakan 
wakil rakyat. "Kita ini wakil dari 
masyarakat, baik di eksekutif maupun 
legislatif. Jadi semuanya harus pandai-

4 Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi

pandai, bawa diri jangan lakukan tindakan 
yang melanggar hukum," tegasnya. Lebih 
lanjut, Adies mengatakan Partai Golkar 
tetap bersedia memberikan bantuan 
hukum kepada kader yang terjerat kasus 
korupsi. Namun, dengan catatan bahwa 
bantuan hukum itu didasarkan atas 
permintaan kader-kader yang 
bersangkutan. Diketahui, tercatat sudah 
empat kader Golkar yang terjerat kasus 
korupsi dalam beberapa waktu terakhir. 
Pertama, kasus korupsi yang menjerat 
Alex Noerdin. Alex menjadi tersangka 
dalam kasus dugaan korupsi pembelian 
gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah 
Pertambangan dan Energi (PDPDE) 
Sumatera Selatan tahun 2010-2019 serta 
dana hibah pembangunan Masjid 
Sriwijaya Palembang. Kasusnya kini 
ditangani oleh kejaksaan. Kemudian, Azis 
Syamsuddin yang ditahan KPK karena 
diduga menyuap penyidik KPK, akhir 
September lalu. Selanjutnya, empat hari 
lalu, KPK menangkap Dodi Reza Alex 
Noerdin, anak dari Alex Noerdin, yang 
selain menjabat Bupati Musi Banyuasin, 
Sumatera Selatan, juga menjabat Ketua 
DPD Golkar Sumatera Selatan. Terkini, 
Andi Putra menjadi kader Golkar keempat 
yang tersandung kasus korupsi sejak 
pertengahan September lalu. Andi terkena 
OTT KPK pada Selasa (19/10/2021) dini 
hari. Dia terseret dugaan korupsi perizinan 
perkebunan. 

Penyebab Krisis Bahan Pokok di Dunia

Di seluruh dunia, orang-orang dan dunia 
usaha menghadapi kekurangan bahan 
pokok, mulai dari kopi hingga batu bara. 
Gangguan yang disebabkan oleh 
pandemi Covid-19 dianggap menjadi 
sumber masalahya. Namun ternyata ada 
banyak faktor penyebabnya, dampak 
yang dirasakan pun berbeda-beda. 
China: Batu bara dan kertas 
Sebuah "badai yang sempurna" di China 
tengah menerpa konsumen dan pelaku 
usaha di dalam dan luar negeri. Ini 
memengaruhi segala pasokan, mulai dari 
kertas, makanan, tekstil, dan mainan 
hingga chip iPhone, kata Dr Michal 
Meidan dari Institut Studi Energi Oxford. 
Ia menyebut barang-barang ini "mungkin 
akan kekurangan pasokan pada Natal 
tahun ini". Masalah utamanya berasal 
dari krisis listrik, di mana lebih dari 20 
provinsi di negara itu mengalami 
pemadaman listrik.  Lebih dari separuh 
listrik di China berasal dari batu bara, 
yang harganya sedang melonjak di 
seluruh dunia. Biaya ini tidak dapat 
dibebankan ke konsumen China, karena 
batasan harga yang ketat. Dampaknya, 
perusahaan energi pun mengurangi 
output. “Produksi batu bara juga 

dipengaruhi oleh pemeriksaan 
keamanan di tambang, aturan 
lingkungan yang lebih ketat, dan banjir 
baru-baru ini,” kata Dr Meidan. Artinya, 
meskipun permintaan barang-barang 
China melonjak, pabrik-pabrik telah 
diminta untuk mengurangi penggunaan 
energi atau tutup selama beberapa hari. 
India: mobil dan chip komputer 
Produsen mobil terbesar di India, Maruti 
Suzuki, mengalami penurunan 
produksi, sebagian karena kekurangan 
pasokan chip komputer secara global. 
Chip ini digunakan untuk mengatur 
sejumlah fitur seperti suplai mesin dan 
pengereman darurat. Kekurangan 
tersebut didorong oleh gangguan terkait 
pandemi di negara-negara seperti 
Jepang dan Korea Selatan. Permintaan 
global untuk chip - yang juga digunakan 
di ponsel dan komputer - sudah 
meningkat sebelum pandemi, karena 
adopsi teknologi 5G. Pergeseran kerja 
dari kantor ke kerja dari rumah 
menyebabkan peningkatan permintaan 
lainnya, karena orang membutuhkan 
laptop atau webcam untuk bekerja. 
Kekurangan pasokan komponen di 
India itu diperparah dengan kendala di 
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batasan harga yang ketat. Dampaknya, 
perusahaan energi pun mengurangi 
output. “Produksi batu bara juga 

dipengaruhi oleh pemeriksaan 
keamanan di tambang, aturan 
lingkungan yang lebih ketat, dan banjir 
baru-baru ini,” kata Dr Meidan. Artinya, 
meskipun permintaan barang-barang 
China melonjak, pabrik-pabrik telah 
diminta untuk mengurangi penggunaan 
energi atau tutup selama beberapa hari. 
India: mobil dan chip komputer 
Produsen mobil terbesar di India, Maruti 
Suzuki, mengalami penurunan 
produksi, sebagian karena kekurangan 
pasokan chip komputer secara global. 
Chip ini digunakan untuk mengatur 
sejumlah fitur seperti suplai mesin dan 
pengereman darurat. Kekurangan 
tersebut didorong oleh gangguan terkait 
pandemi di negara-negara seperti 
Jepang dan Korea Selatan. Permintaan 
global untuk chip - yang juga digunakan 
di ponsel dan komputer - sudah 
meningkat sebelum pandemi, karena 
adopsi teknologi 5G. Pergeseran kerja 
dari kantor ke kerja dari rumah 
menyebabkan peningkatan permintaan 
lainnya, karena orang membutuhkan 
laptop atau webcam untuk bekerja. 
Kekurangan pasokan komponen di 
India itu diperparah dengan kendala di 
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Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

NJ & PA

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

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

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Brasil: Kopi dan air 
Krisis air yang terjadi di Brasil selama 
hampir satu abad dianggap sebagai 
salah satu penyebab panen kopi yang 
gagal tahun ini. Dikombinasikan 
dengan salju dan siklus panen alami, 
kekeringan berkontribusi pada 
penurunan yang signifikan dalam 
produksi kopi. Tantangan bagi 
produsen kopi diperburuk oleh biaya 
pengiriman yang tinggi dan kekurangan 
kontainer. Kenaikan biaya dari 
produsen kopi akan diteruskan 
dampaknya ke kafe-kafe di seluruh 

sektor energi yang dialami negara itu. 
Stok batu bara semakin menipis. 
Sementara perekonomian menggeliat 
setelah gelombang kedua Covid-19 
yang mematikan di India, sehingga 
menyebabkan peningkatan permintaan 
energi. “Namun harga batu bara global 
meningkat dan impor India mengalami 
penurunan. Dampaknya telah meluas,” 
kata Zohra Chatterji, mantan Chief of 
Coal India Limited. "Seluruh sektor 
manufaktur - semen, baja, konstruksi - 
semuanya terkena dampak begitu ada 
kekurangan batu bara." Menurut para 
ahli, warga India pada akhirnya juga 
akan terkena dampak karena kenaikan 
harga listrik. Inflasi yang tinggi juga 
menyebabkan harga kebutuhan pokok 
seperti makanan dan minyak di India 
sudah naik. Baca juga: 

dunia, karena Brasil adalah produsen dan 
pengekspor kopi terbesar. Dengan 
sebagian besar energi listrik negara itu 
berasal dari pembangkit listrik tenaga air 
dari bendungan, kekurangan air akan 
membawa dampak langsung pada 
pasokan energi Brasil. Seiring dengan 
melonjaknya biaya energi, otoritas Brasil 
meminta warganya untuk membatasi 
penggunakan listrik demi menghindari 
penjatahan. Menteri energi Brasil 
mengatakan instansi pemerintah telah 
diminta mengurangi penggunaaan 
listriknya sebanyak 20 persen, menurut 
laporan Washington Post. 
Nigeria: gas untuk memasak
 Nigeria mengalami kekurangan pasokan 
Liquefied Natural Gas (LNG), yang 
utamanya digunakan untuk keperluan 
memasak. Padahal, negara itu memiliki 
cadagan gas bumi terbesar di Afrika. 
Harga LNG melonjak 6 persen antara April 
dan Juli, membuatnya tak bisa dibeli oleh 
kebanyakan warga Nigeria. Sebagai 
akibatnya, rumah tangga dan usaha 
beralih ke arang atau kayu untuk 
memasak. Salah satu penyebab tingginya 
harga gas adalah kekurangan pasokan 
secara global, sebab Nigeria masih 
bergantung pada LNG yang diimpor. 
Situasi ini tampaknya diperburuk oleh 
penurunan nilai mata uang dan penerapan 
pajak terhadap LNG. Para pakar 
memperingatkan kekurangan pasokan ini 

Amerika Serikat: Mainan dan tisu 
toilet Pada Natal nanti, "ada beberapa 
hal yang tak bisa dimiliki oleh orang 
banyak," demikian peringatan seorang 
pejabat Gedung Putih. Stok mainan 
akan terdampak, demikian halnya 

akan berimplikasi pada kesehatan dan 
lingkungan, seiring dengan banyaknya 
warga yang beralih ke bahan bakar 
alternatif yang lebih murah, tapi 
berbahaya. 
Lebanon: Air dan obat-obatan Muncul 
kekhawatiran tentang adanya 
kekurangan pasokan air, obat-obatan 
dan bahan bakar di Lebanon. Selama 
18 bulan terakhir, negara ini mengalami 
krisis ekonomi, yang membuat tiga 
perempat populasi negara itu di ambang 
kemiskinan, melumpuhkan mata uang 
dan memicu demonstrasi besar-besaran 
menentang pemerintah dan sistem 
politik Lebanon. Perekonomian Lebanon 
sudah bermasalah sebelum Covid 
melanda, namun pandemi 
memperburuk keadaan. Kekurangan 
bahan bakar menyebabkan 
pemadaman listrik semakin sering. 
Bisnis dan keluarga pun bergantung 
pada generator diesel listrik yang mahal 
jika mereka mampu membelinya. Pada 
Agustus, Koordinator Kemanusiaan 
PBB untuk Lebanon Najat Rochd 
berkata dia "sangat prihatin dengan 
dampak krisis bahan bakar pada akses 
ke perawatan kesehatan dan pasokan 
air bagi jutaan orang di Lebanon". 

Dalam beberapa kasus, kekurangan 
pasokan juga disebabkan oleh 
masalah berkaitan dengan Covid-19 di 
negara lain. Produsen peralatan 
olahraga AS, Nike, misalnya, banyak 
memproduksi produknya di negara-
negara Asia Tenggara seperti Vietnam, 
di mana pabrik-pabrik terpaksa tutup 
karena pandemi. Bahkan ketika barang 
itu bisa diproduksi, pendistribusian 
barang-barang itu ke penjual retail 
menjadi kian terkendala, kata Prof 
Willy Shih dari Harvard Business 
School. Dikatakan, ada lonjakan 
pengeluaran oleh konsumen AS. Tetapi 
gangguan produksi di pabrik, 
pelabuhan dan jaringan jalan dan 
kereta api yang "kelebihan beban" 
telah menciptakan kemacetan, 
katanya.

kebutuhan pokok seperti tisu toilet dan 
air kemasan, baju baru dan makanan 
hewan peliharaan. Sebagian dari 
penyebabnya adalah kemacetan di 
pelabuhan AS. Empat dari 10 kontainer 
pengiriman yang memasuki AS hanya 
melalui dua pelabuhan - di Los Angeles 
dan Long Beach, California. Pada 
September, sebanyak 73 kapal 
terpaksa mengantre di luar pelabuhan 
Los Angeles. Padahal, sebelum Covid-
19, kapal-kapal itu tak biasanya 
mengantre. Kedua pelabuhan ini kini 
beroperasi penuh untuk mengurai 
kemacetan pasokan kebutuhan sehari-
hari warga AS. 

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Brasil: Kopi dan air 
Krisis air yang terjadi di Brasil selama 
hampir satu abad dianggap sebagai 
salah satu penyebab panen kopi yang 
gagal tahun ini. Dikombinasikan 
dengan salju dan siklus panen alami, 
kekeringan berkontribusi pada 
penurunan yang signifikan dalam 
produksi kopi. Tantangan bagi 
produsen kopi diperburuk oleh biaya 
pengiriman yang tinggi dan kekurangan 
kontainer. Kenaikan biaya dari 
produsen kopi akan diteruskan 
dampaknya ke kafe-kafe di seluruh 

sektor energi yang dialami negara itu. 
Stok batu bara semakin menipis. 
Sementara perekonomian menggeliat 
setelah gelombang kedua Covid-19 
yang mematikan di India, sehingga 
menyebabkan peningkatan permintaan 
energi. “Namun harga batu bara global 
meningkat dan impor India mengalami 
penurunan. Dampaknya telah meluas,” 
kata Zohra Chatterji, mantan Chief of 
Coal India Limited. "Seluruh sektor 
manufaktur - semen, baja, konstruksi - 
semuanya terkena dampak begitu ada 
kekurangan batu bara." Menurut para 
ahli, warga India pada akhirnya juga 
akan terkena dampak karena kenaikan 
harga listrik. Inflasi yang tinggi juga 
menyebabkan harga kebutuhan pokok 
seperti makanan dan minyak di India 
sudah naik. Baca juga: 

dunia, karena Brasil adalah produsen dan 
pengekspor kopi terbesar. Dengan 
sebagian besar energi listrik negara itu 
berasal dari pembangkit listrik tenaga air 
dari bendungan, kekurangan air akan 
membawa dampak langsung pada 
pasokan energi Brasil. Seiring dengan 
melonjaknya biaya energi, otoritas Brasil 
meminta warganya untuk membatasi 
penggunakan listrik demi menghindari 
penjatahan. Menteri energi Brasil 
mengatakan instansi pemerintah telah 
diminta mengurangi penggunaaan 
listriknya sebanyak 20 persen, menurut 
laporan Washington Post. 
Nigeria: gas untuk memasak
 Nigeria mengalami kekurangan pasokan 
Liquefied Natural Gas (LNG), yang 
utamanya digunakan untuk keperluan 
memasak. Padahal, negara itu memiliki 
cadagan gas bumi terbesar di Afrika. 
Harga LNG melonjak 6 persen antara April 
dan Juli, membuatnya tak bisa dibeli oleh 
kebanyakan warga Nigeria. Sebagai 
akibatnya, rumah tangga dan usaha 
beralih ke arang atau kayu untuk 
memasak. Salah satu penyebab tingginya 
harga gas adalah kekurangan pasokan 
secara global, sebab Nigeria masih 
bergantung pada LNG yang diimpor. 
Situasi ini tampaknya diperburuk oleh 
penurunan nilai mata uang dan penerapan 
pajak terhadap LNG. Para pakar 
memperingatkan kekurangan pasokan ini 

Amerika Serikat: Mainan dan tisu 
toilet Pada Natal nanti, "ada beberapa 
hal yang tak bisa dimiliki oleh orang 
banyak," demikian peringatan seorang 
pejabat Gedung Putih. Stok mainan 
akan terdampak, demikian halnya 

akan berimplikasi pada kesehatan dan 
lingkungan, seiring dengan banyaknya 
warga yang beralih ke bahan bakar 
alternatif yang lebih murah, tapi 
berbahaya. 
Lebanon: Air dan obat-obatan Muncul 
kekhawatiran tentang adanya 
kekurangan pasokan air, obat-obatan 
dan bahan bakar di Lebanon. Selama 
18 bulan terakhir, negara ini mengalami 
krisis ekonomi, yang membuat tiga 
perempat populasi negara itu di ambang 
kemiskinan, melumpuhkan mata uang 
dan memicu demonstrasi besar-besaran 
menentang pemerintah dan sistem 
politik Lebanon. Perekonomian Lebanon 
sudah bermasalah sebelum Covid 
melanda, namun pandemi 
memperburuk keadaan. Kekurangan 
bahan bakar menyebabkan 
pemadaman listrik semakin sering. 
Bisnis dan keluarga pun bergantung 
pada generator diesel listrik yang mahal 
jika mereka mampu membelinya. Pada 
Agustus, Koordinator Kemanusiaan 
PBB untuk Lebanon Najat Rochd 
berkata dia "sangat prihatin dengan 
dampak krisis bahan bakar pada akses 
ke perawatan kesehatan dan pasokan 
air bagi jutaan orang di Lebanon". 

Dalam beberapa kasus, kekurangan 
pasokan juga disebabkan oleh 
masalah berkaitan dengan Covid-19 di 
negara lain. Produsen peralatan 
olahraga AS, Nike, misalnya, banyak 
memproduksi produknya di negara-
negara Asia Tenggara seperti Vietnam, 
di mana pabrik-pabrik terpaksa tutup 
karena pandemi. Bahkan ketika barang 
itu bisa diproduksi, pendistribusian 
barang-barang itu ke penjual retail 
menjadi kian terkendala, kata Prof 
Willy Shih dari Harvard Business 
School. Dikatakan, ada lonjakan 
pengeluaran oleh konsumen AS. Tetapi 
gangguan produksi di pabrik, 
pelabuhan dan jaringan jalan dan 
kereta api yang "kelebihan beban" 
telah menciptakan kemacetan, 
katanya.

kebutuhan pokok seperti tisu toilet dan 
air kemasan, baju baru dan makanan 
hewan peliharaan. Sebagian dari 
penyebabnya adalah kemacetan di 
pelabuhan AS. Empat dari 10 kontainer 
pengiriman yang memasuki AS hanya 
melalui dua pelabuhan - di Los Angeles 
dan Long Beach, California. Pada 
September, sebanyak 73 kapal 
terpaksa mengantre di luar pelabuhan 
Los Angeles. Padahal, sebelum Covid-
19, kapal-kapal itu tak biasanya 
mengantre. Kedua pelabuhan ini kini 
beroperasi penuh untuk mengurai 
kemacetan pasokan kebutuhan sehari-
hari warga AS. 
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Adapun GoTo, entitas gabungan Gojek 
dan Tokopedia, saat ini dalam proses 
untuk melakukan penawaran umum 
saham perdana (initial public 
offering/IPO) yang belum ditentukan 
timeline-nya, tetapi informasi Bursa Efek 
Indonesia (BEI) menyebutkan di awal 
tahun depan.Dalam pernyataan resmi 
GoTo, manajemen menyebutkan bahwa 
ADIA akan menjadi investor terbaru 
yang masuk ke dalam daftar investor 
global di GoTo saat ini.Beberapa 
investor GoTo yang sudah lebih dahulu 
masuk yakni Alibaba Group, Astra 
International, Facebook, Global Digital 

Transaksi tersebut menjadi investasi 
pertama oleh Departemen Private 
Equities ADIA ke dalam perusahaan 
teknologi Asia Tenggara, dan sekaligus 
investasi terbesarnya di Indonesia.

GoTo Group, ekosistem digital yang 
mengklaim terbesar di Indonesia, 
menandatangani perjanjian dengan 
anak usaha Abu Dhabi Investment 
Authority (ADIA), yang menjadikan ADIA 
memimpin penggalangan dana pra-IPO 
GoTo dengan investasi sebesar US$ 
400 juta atau setara dengan Rp 5,7 
triliun (kurs Rp 14.300/US$).

Abu Dhabi Resmi Jadi Investor GoTo

Niaga (GDN), Google, KKR, PayPal, 
Sequoia Capital India, SoftBank Vision 
Fund 1, Telkomsel, Temasek, Tencent dan 
Warburg Pincus."Kami bangga 
menyambut ADIA sebagai investor terbaru 
di perusahaan dan yang pertama dalam 
penggalangan dana pra-IPO kami," kata 
Andre Soelistyo, CEO GoTo Group, dalam 
siaran pers, Rabu ini (20/10)."Selagi kami 
menyiapkan bisnis untuk pertumbuhan 
eksponensial untuk tahun-tahun 
mendatang. Dukungan dengan skala 
seperti ini menegaskan keyakinan kami 
bahwa Indonesia dan Asia Tenggara akan 
menjadi tujuan besar selanjutnya untuk 
investasi teknologi," tegasnya.Dia 
menegaskan, pihaknya selalu meyakini 
bahwa kesuksesan datang selama 
perseroan tetap berkomitmen dalam 
menjalankan misi memberdayakan 
kemajuan, dengan fokus meningkatkan 
taraf hidup dan membantu untuk 
membangun mata pencaharian di negara-
negara tempat GoTo beroperasi.
"Sangat menyenangkan bagi kami untuk 
melihat ADIA dan investor global lainnya 
yang telah menjadi bagian dari gerakan 
GoTo menyadari pentingnya misi ini dan 
mampu melihat nilai yang dibawa oleh 
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untuk melakukan penawaran umum 
saham perdana (initial public 
offering/IPO) yang belum ditentukan 
timeline-nya, tetapi informasi Bursa Efek 
Indonesia (BEI) menyebutkan di awal 
tahun depan.Dalam pernyataan resmi 
GoTo, manajemen menyebutkan bahwa 
ADIA akan menjadi investor terbaru 
yang masuk ke dalam daftar investor 
global di GoTo saat ini.Beberapa 
investor GoTo yang sudah lebih dahulu 
masuk yakni Alibaba Group, Astra 
International, Facebook, Global Digital 

Transaksi tersebut menjadi investasi 
pertama oleh Departemen Private 
Equities ADIA ke dalam perusahaan 
teknologi Asia Tenggara, dan sekaligus 
investasi terbesarnya di Indonesia.

GoTo Group, ekosistem digital yang 
mengklaim terbesar di Indonesia, 
menandatangani perjanjian dengan 
anak usaha Abu Dhabi Investment 
Authority (ADIA), yang menjadikan ADIA 
memimpin penggalangan dana pra-IPO 
GoTo dengan investasi sebesar US$ 
400 juta atau setara dengan Rp 5,7 
triliun (kurs Rp 14.300/US$).

Abu Dhabi Resmi Jadi Investor GoTo

Niaga (GDN), Google, KKR, PayPal, 
Sequoia Capital India, SoftBank Vision 
Fund 1, Telkomsel, Temasek, Tencent dan 
Warburg Pincus."Kami bangga 
menyambut ADIA sebagai investor terbaru 
di perusahaan dan yang pertama dalam 
penggalangan dana pra-IPO kami," kata 
Andre Soelistyo, CEO GoTo Group, dalam 
siaran pers, Rabu ini (20/10)."Selagi kami 
menyiapkan bisnis untuk pertumbuhan 
eksponensial untuk tahun-tahun 
mendatang. Dukungan dengan skala 
seperti ini menegaskan keyakinan kami 
bahwa Indonesia dan Asia Tenggara akan 
menjadi tujuan besar selanjutnya untuk 
investasi teknologi," tegasnya.Dia 
menegaskan, pihaknya selalu meyakini 
bahwa kesuksesan datang selama 
perseroan tetap berkomitmen dalam 
menjalankan misi memberdayakan 
kemajuan, dengan fokus meningkatkan 
taraf hidup dan membantu untuk 
membangun mata pencaharian di negara-
negara tempat GoTo beroperasi.
"Sangat menyenangkan bagi kami untuk 
melihat ADIA dan investor global lainnya 
yang telah menjadi bagian dari gerakan 
GoTo menyadari pentingnya misi ini dan 
mampu melihat nilai yang dibawa oleh 
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

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

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

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

Johny : 432 - 305 - 5585
267 - 243 - 4559
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VEGETARIAN
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misi tersebut," katanya.Dalam 
kesempatan yang sama, Hamad 
Shahwan Al Dhaheri, Direktur Eksekutif 
Departeme
n Private 
Equities 
ADIA, 
menyataka
n investasi 
di GoTo 
sejalan 
dengan 
berbagai 
tema 
investasi 
utama, 
termasuk 
pertumbuha
n ekonomi 
digital di 
negara-
negara Asia 
Tenggara 
yang berkembang pesat."Kami melihat 
potensi yang kuat di wilayah ini, 
terutama di Indonesia, di mana latar 
belakang ekonomi yang dinamis 
mendorong ADIA untuk terus 
memperkuat kehadirannya di negara 
ini."Kami telah mengikuti dengan 
cermat berbagai pekerjaan yang telah 

GoTo Group menghasilkan lbih dari 1,8 
miliar transaksi pada tahun 2020 dengan 
total nilai transaksi bruto (GTV) sebesar 
lebih dari US$ 22 miliar atau setara 
dengan Rp 315 triliun.

dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
dan inovasi di kawasan ini, bahkan 

sebelum 
mereka 
bersatu. 
Kami 
sangat 
senang 
bisa 
bermitra 
dengan 
GoTo dan 
tim 
manajemen
nya di fase 
perkemban
gan 
selanjutnya.
"GoTo 
adalah 
ekosistem 
digital yang 

diklaim terbesar di Indonesia yang 
dibangun dari merek Gojek, Tokopedia 
dan GoTo Financial.

Gugatan teregistrasi dengan nomor: PN 
JKT.PST-102021KJM tertanggal 19 
Oktober 21. Dalam lampiran berkas, 
Viani menggugat Rp1 triliun kepada 
kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan 
Pembina dan Dewan Pimpinan Wilayah 
PSI.Viani menegaskan pemecatan 
dirinya dari PSI dengan dalih 
penggelembungan dana reses 
merupakan fitnah. "Ini telah merugikan 
karier saya, nama keluarga besar saya, 
termasuk warga DKI Jakarta. 
Penggelembungan dana reses itu fitnah," 
jelasnya dalam keterangan tertulis yang 
diterima, Rabu (20/10).
Tuduhan penggelembungan dana 
sebagai acuan pemecatan dirinya dari 
partai yang didominasi kaum milenial itu, 
menurut Viani, adalah 
sebuah kejahatan 
dengan maksud 
membunuh karakternya. 
Pembunuhan karakter ini 
yang merusak citranya, 
keluarga besar, dan 
merugikan dirinya yang 
selama ini ikut 
membesarkan PSI di DKI 
Jakarta.

An
gg
ota 
DP
RD 
DK
I 
Ja
kar
ta, 
Viani Limardi resmi mengajukan gugatan 
terhadap Partai Solidaritas Indonesia 
(PSI) atas pemecatan dirinya. Gugatan 
telah terdaftar di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat pada Selasa (19/10).

Maka, sambung Viani, langkah gugatan 
hukum merupakan hal wajar dilakukan. Ia 
mengakui sejatinya langkah ini bukanlah 
hal yang ia inginkan. Namun tudingan 
penggelembungan dana reses dinilai 
sudah keterlaluan.

Viani Limardi Resmi Gugat PSI

"Saya taat hukum. Apa yang menjadi 
kewajiban saya akan saya laksanakan. 
Begitu pula dengan hak. Sebagai 
warga negara sama-sama kita patuhi 
hukum dan UU yang berlaku," 
tegasnya.Dengan dilayangkannya 
gugatan, ia berharap muncul keadilan. 
"Saya tidak akan mundur selangkah 
pun. Ini sudah menyangkut nama baik 
saya, karier politik dan keluarga saya. 
Kita buktikan di persidangan. Semoga 
Tuhan beserta kita dan kebenaran bisa 
terbuka," pungkas Viani.

Prabowo Subianto yang selama ini selalu 
unggul dalam bursa calon presiden, kini 
tersalip oleh Ganjar Pranowo. Temuan 
survei yang dilakukan Center for Political 
Communication Studies (CPCS) 
menunjukk
an 
elektabilita
s Ganjar 
mencapai 
17,2 
persen, 
sedangkan 
Prabowo 
hanya 16,4 
persen.
Di sisi lain, 
calon yang 
didukung 
oleh elite 
PDI 
Perjuangan 
yaitu Puan 
Maharani 
masih 
berjuang di papan bawah dengan 
elektabilitas 1,8 persen. Nama Puan juga 
ramai diperbincangkan publik sejak 
maraknya pemasangan baliho di 
berbagai daerah. Airlangga Hartarto yang 
juga banyak memasang baliho cukup 
puas dengan elektabilitas 1,3 persen.

Menurutnya, dengan mengacu pada tren 
sejak tahun lalu Ganjar berpeluang kuat 
meninggalkan Prabowo yang 
elektabilitasnya cenderung turun. 
Persoalannya, tidak seperti Prabowo 
yang didukung Partai Gerindra, posisi 
Ganjar masih harus bertarung di internal 
PDIP mengingat dukungan elite politik 
partai banteng itu masih mengarah 
kepada Puan.

“Ganjar berhasil menyalip Prabowo 
dalam bursa capres 2024, sementara 
Puan dan Airlangga masih bergerak di 
papan bawah meskipun sudah dibantu 
dengan masifnya publikasi melalui baliho 
di penjuru daerah,” kata Direktur 
Eksekutif CPCS Tri Okta S.K dalam 
keterangan tertulisnya, Rabu (20/10).

Survei Capres CPCS : Ganjar Salip Prabowo

“Seperti halnya Ganjar, tokoh-tokoh itu 
pun masih harus berjuang untuk 
mendapatkan tiket dari partai politik, 
kecuali AHY yang merupakan Ketua 
Umum Demokrat,” lanjut Okta.
Pada posisi berikutnya ada Erick Thohir 
(4,3 persen), Tri Rismaharini (4,0 
persen), Khofifah Indar Parawansa (2,7 
persen), dan Giring Ganesha (2,1 
persen). Selain Puan dan Airlangga, 

Belakangan situasi makin memanas 
dengan sebutan “celeng” oleh kubu 
pendukung Puan terhadap kubu 
Ganjar. Sebaliknya, pendukung Ganjar 

membalas 
dengan 
tudingan 
bahwa banyak 
kader 
bermental 
bebek di 
internal PDIP. 
Kelompok-
kelompok 
relawan 
Ganjar juga 
terus bergerak 
di lapangan 
dan media 
sosial untuk 
mendukung 
Gubernur 
Jawa Tengah 
itu.

“Jika berkaca dari kasus Jokowi pada 
2014, PDIP harus mempertimbangkan 
pemilihan tokoh yang tepat untuk bisa 
memastikan kemenangan PDIP pada 
2024 mendatang,” tegas Okta.
PDIP diprediksi memecahkan rekor 
dengan menang pemilu tiga kali 
berturut-turut. Tetapi dinamika internal 
membayangi dengan pertarungan 
antara menang pemilu atau proses 
regenerasi.Figur-figur kuat lain yang 
bertarung dalam bursa capres adalah 
Ridwan Kamil (13,5 persen), Anies 
Baswedan (8,3 persen), Sandiaga Uno 
(7,5 persen), dan Agus Harimurti 
Yudhoyono (5.2 persen).
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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

misi tersebut," katanya.Dalam 
kesempatan yang sama, Hamad 
Shahwan Al Dhaheri, Direktur Eksekutif 
Departeme
n Private 
Equities 
ADIA, 
menyataka
n investasi 
di GoTo 
sejalan 
dengan 
berbagai 
tema 
investasi 
utama, 
termasuk 
pertumbuha
n ekonomi 
digital di 
negara-
negara Asia 
Tenggara 
yang berkembang pesat."Kami melihat 
potensi yang kuat di wilayah ini, 
terutama di Indonesia, di mana latar 
belakang ekonomi yang dinamis 
mendorong ADIA untuk terus 
memperkuat kehadirannya di negara 
ini."Kami telah mengikuti dengan 
cermat berbagai pekerjaan yang telah 

GoTo Group menghasilkan lbih dari 1,8 
miliar transaksi pada tahun 2020 dengan 
total nilai transaksi bruto (GTV) sebesar 
lebih dari US$ 22 miliar atau setara 
dengan Rp 315 triliun.

dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
dan inovasi di kawasan ini, bahkan 

sebelum 
mereka 
bersatu. 
Kami 
sangat 
senang 
bisa 
bermitra 
dengan 
GoTo dan 
tim 
manajemen
nya di fase 
perkemban
gan 
selanjutnya.
"GoTo 
adalah 
ekosistem 
digital yang 

diklaim terbesar di Indonesia yang 
dibangun dari merek Gojek, Tokopedia 
dan GoTo Financial.

Gugatan teregistrasi dengan nomor: PN 
JKT.PST-102021KJM tertanggal 19 
Oktober 21. Dalam lampiran berkas, 
Viani menggugat Rp1 triliun kepada 
kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan 
Pembina dan Dewan Pimpinan Wilayah 
PSI.Viani menegaskan pemecatan 
dirinya dari PSI dengan dalih 
penggelembungan dana reses 
merupakan fitnah. "Ini telah merugikan 
karier saya, nama keluarga besar saya, 
termasuk warga DKI Jakarta. 
Penggelembungan dana reses itu fitnah," 
jelasnya dalam keterangan tertulis yang 
diterima, Rabu (20/10).
Tuduhan penggelembungan dana 
sebagai acuan pemecatan dirinya dari 
partai yang didominasi kaum milenial itu, 
menurut Viani, adalah 
sebuah kejahatan 
dengan maksud 
membunuh karakternya. 
Pembunuhan karakter ini 
yang merusak citranya, 
keluarga besar, dan 
merugikan dirinya yang 
selama ini ikut 
membesarkan PSI di DKI 
Jakarta.

An
gg
ota 
DP
RD 
DK
I 
Ja
kar
ta, 
Viani Limardi resmi mengajukan gugatan 
terhadap Partai Solidaritas Indonesia 
(PSI) atas pemecatan dirinya. Gugatan 
telah terdaftar di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat pada Selasa (19/10).

Maka, sambung Viani, langkah gugatan 
hukum merupakan hal wajar dilakukan. Ia 
mengakui sejatinya langkah ini bukanlah 
hal yang ia inginkan. Namun tudingan 
penggelembungan dana reses dinilai 
sudah keterlaluan.

Viani Limardi Resmi Gugat PSI

"Saya taat hukum. Apa yang menjadi 
kewajiban saya akan saya laksanakan. 
Begitu pula dengan hak. Sebagai 
warga negara sama-sama kita patuhi 
hukum dan UU yang berlaku," 
tegasnya.Dengan dilayangkannya 
gugatan, ia berharap muncul keadilan. 
"Saya tidak akan mundur selangkah 
pun. Ini sudah menyangkut nama baik 
saya, karier politik dan keluarga saya. 
Kita buktikan di persidangan. Semoga 
Tuhan beserta kita dan kebenaran bisa 
terbuka," pungkas Viani.

Prabowo Subianto yang selama ini selalu 
unggul dalam bursa calon presiden, kini 
tersalip oleh Ganjar Pranowo. Temuan 
survei yang dilakukan Center for Political 
Communication Studies (CPCS) 
menunjukk
an 
elektabilita
s Ganjar 
mencapai 
17,2 
persen, 
sedangkan 
Prabowo 
hanya 16,4 
persen.
Di sisi lain, 
calon yang 
didukung 
oleh elite 
PDI 
Perjuangan 
yaitu Puan 
Maharani 
masih 
berjuang di papan bawah dengan 
elektabilitas 1,8 persen. Nama Puan juga 
ramai diperbincangkan publik sejak 
maraknya pemasangan baliho di 
berbagai daerah. Airlangga Hartarto yang 
juga banyak memasang baliho cukup 
puas dengan elektabilitas 1,3 persen.

Menurutnya, dengan mengacu pada tren 
sejak tahun lalu Ganjar berpeluang kuat 
meninggalkan Prabowo yang 
elektabilitasnya cenderung turun. 
Persoalannya, tidak seperti Prabowo 
yang didukung Partai Gerindra, posisi 
Ganjar masih harus bertarung di internal 
PDIP mengingat dukungan elite politik 
partai banteng itu masih mengarah 
kepada Puan.

“Ganjar berhasil menyalip Prabowo 
dalam bursa capres 2024, sementara 
Puan dan Airlangga masih bergerak di 
papan bawah meskipun sudah dibantu 
dengan masifnya publikasi melalui baliho 
di penjuru daerah,” kata Direktur 
Eksekutif CPCS Tri Okta S.K dalam 
keterangan tertulisnya, Rabu (20/10).

Survei Capres CPCS : Ganjar Salip Prabowo

“Seperti halnya Ganjar, tokoh-tokoh itu 
pun masih harus berjuang untuk 
mendapatkan tiket dari partai politik, 
kecuali AHY yang merupakan Ketua 
Umum Demokrat,” lanjut Okta.
Pada posisi berikutnya ada Erick Thohir 
(4,3 persen), Tri Rismaharini (4,0 
persen), Khofifah Indar Parawansa (2,7 
persen), dan Giring Ganesha (2,1 
persen). Selain Puan dan Airlangga, 

Belakangan situasi makin memanas 
dengan sebutan “celeng” oleh kubu 
pendukung Puan terhadap kubu 
Ganjar. Sebaliknya, pendukung Ganjar 

membalas 
dengan 
tudingan 
bahwa banyak 
kader 
bermental 
bebek di 
internal PDIP. 
Kelompok-
kelompok 
relawan 
Ganjar juga 
terus bergerak 
di lapangan 
dan media 
sosial untuk 
mendukung 
Gubernur 
Jawa Tengah 
itu.

“Jika berkaca dari kasus Jokowi pada 
2014, PDIP harus mempertimbangkan 
pemilihan tokoh yang tepat untuk bisa 
memastikan kemenangan PDIP pada 
2024 mendatang,” tegas Okta.
PDIP diprediksi memecahkan rekor 
dengan menang pemilu tiga kali 
berturut-turut. Tetapi dinamika internal 
membayangi dengan pertarungan 
antara menang pemilu atau proses 
regenerasi.Figur-figur kuat lain yang 
bertarung dalam bursa capres adalah 
Ridwan Kamil (13,5 persen), Anies 
Baswedan (8,3 persen), Sandiaga Uno 
(7,5 persen), dan Agus Harimurti 
Yudhoyono (5.2 persen).
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bersambung minggu depan

Disewakan 1 kamar  di 1753s 
Mole street.
sms : 267 - 266 - 0175.           

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

pendowo dek HP

Hiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

We are at 1326  Spurce St Philadelphia
Looking for an experience full time
cashier. 
Text to apply within : 
Bo (267) 312 - 7304

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
Call : 267 - 917 - 1125

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Bola

Dicari asisten dan penjaga anak.
Tempat tinggal disediakan. 
Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Disewakan  kamar besar dan sedang
di daerah stategis. Antara 19 street
dan McKean 20xx South.
Hubungi : Mr. Ming 267 - 506 - 1410

Hiring  ! Laundromart full time
or part time.
Good pay. 
Call : 215- 554 - 1643
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

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

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

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

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

p1

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

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

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

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ada pula Mahfud MD (1,5 persen), Susi 
Pudjiastuti (1,1 persen), dan Moeldoko 
(1,0 persen). Nama-nama lainnya 
masih di bawah 1 persen, dan sisanya 
tidak tahu/tidak jawab 10,7 persen.
Survei CPCS dilakukan pada 5-15 
Oktober 2021, dengan jumlah 
responden 1200 orang mewakili seluruh 
provinsi di Indonesia. Survei dilakukan 
melalui wawancara tatap muka 
terhadap responden yang dipilih 
dengan metode multistage random 
sampling. Margin of error survei 
sebesar ±2,9 persen dan pada tingkat 
kepercayaan 95 persen.

Berbeda dengan Prabowo yang 
angkanya cukup fluktuatif dalam satu 
tahun terakhir. 

Sementara itu, Survei calon presiden 
versi Litbang Kompas memperlihatkan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo menempel Ketua Umum 
Gerindra Prabowo Subianto. 
Elektabilitas Prabowo yang selalu 
teratas dalam sejumlah sigi, pada 
Oktober 2021 dikejar oleh Ganjar 
dengan angka yang sama yaitu 13,9 
persen.Data tersebut dikutip dari survei 
Litbang Kompas pada Selasa (19/10). 
Survei wawancara tatap muka itu 
digelar pada 26 September-9 Oktober 
2021. Jumlah responden sebanyak 
1200 dipilih secara acak dengan 
metode pencuplikan sistematis 
bertingkat di 34 provinsi. Survei 
memiliki margin of error kurang lebih 
2,8 persen pada tingkat kepercayaan 
95 persen.

Pada Agustus 2020 elektabilitas Menteri 
Pertahanan ini 15,7 persen, kemudian 
sempat turun pada Januari 2021 pada 
12 persen, dan mengalami kenaikan 
pada angka tertinggi yaitu 16,4 persen, 
hingga akhirnya turun di angka 13,9 

Dari segi tren elektabilitas, Ganjar 
mengalami peningkatan dalam satu 
tahun terakhir. Pada Agustus 2020, 
politikus PDIP itu hanya memiliki 
elektabilitas sebagai capres sebesar 5,4 
persen, Januari 2021 7,1 persen, April 
2021 7,3 persen. Hingga meningkat 
cukup tajam pada Oktober 2021 
dengan angka 13,9 persen.

Pada urutan brikutnya ada Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 5,1 
persen yang elektabilitasnya meningkat 
dari April 2021 sebesar 3,4 persen. 
Kemudian, Menteri Sosial Tri Rismaharini 
yang meningkat dari survei April 2021, 
yaitu 2,4 persen menjadi 4,9 persen.

persen di Oktober 2021.Litbang Kompas 
mencatat di posisi ketiga ada Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 
elektabilitas 9,6 persen. Elektabilitas 
Anies turun sedikit dari April 2021 yaitu 10 
persen ketika masih berada di atas 
Ganjar.

Tokoh yang elektabilitasnya juga 
meningkat ada Menparekraf Sandiaga 
Uno yang berada di bawah Risma dengan 
elektabilitas 4,6 persen. Politikus Gerindra 
itu naik dari 3,7 persen pada April 2021.

Sementara itu responden yang tidak 
tahu/tidak jawab/tidak ada/rahasia 
mencapai 37,2 persen. Dalam trennya 
responden yang tidak memilih terus 
menurun. 

Sedangkan, tren penurunan elektabilitas 
terlihat dari tokoh Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
dengan elektabilitas 1,9 persen di Oktober 
2021. Padahal, sebelumnya AHY memiliki 
elektabilitas sebesar 3,3 persen pada 
April 2021.Tokoh lainnya yang muncul 
dalam survei elektabilitas ini adalah 
Menkopolhukam Mahfud MD 1,2 persen, 
mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 
1,1 persen, Walikota Solo Gibran 
Rakabuming Raka 0,3 persen, 
Wantimpres Wiranto 0,2 persen, politikus 
Golkar 0,2 persen, Ketum PDIP Megawati 
Soekarnoputri 0,2 persen, Anindra 
Ardiansyah Bakrie 0,2 persen, Ketum 
Perindo Hary Tanoesoedibjo 0,2 persen, 
dan tokoh lainnya 0,8 persen.

Serta, ada nama Komisaris Utama PT 
Pertamina dan politikus PDIP Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok. Mantan 
gubernur DKI Jakarta itu elektabilitasnya 
naik dari 3,1 persen pada April 2021, 
menjadi 4,5 persen pada Oktober 2021.
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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

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

ada pula Mahfud MD (1,5 persen), Susi 
Pudjiastuti (1,1 persen), dan Moeldoko 
(1,0 persen). Nama-nama lainnya 
masih di bawah 1 persen, dan sisanya 
tidak tahu/tidak jawab 10,7 persen.
Survei CPCS dilakukan pada 5-15 
Oktober 2021, dengan jumlah 
responden 1200 orang mewakili seluruh 
provinsi di Indonesia. Survei dilakukan 
melalui wawancara tatap muka 
terhadap responden yang dipilih 
dengan metode multistage random 
sampling. Margin of error survei 
sebesar ±2,9 persen dan pada tingkat 
kepercayaan 95 persen.

Berbeda dengan Prabowo yang 
angkanya cukup fluktuatif dalam satu 
tahun terakhir. 

Sementara itu, Survei calon presiden 
versi Litbang Kompas memperlihatkan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo menempel Ketua Umum 
Gerindra Prabowo Subianto. 
Elektabilitas Prabowo yang selalu 
teratas dalam sejumlah sigi, pada 
Oktober 2021 dikejar oleh Ganjar 
dengan angka yang sama yaitu 13,9 
persen.Data tersebut dikutip dari survei 
Litbang Kompas pada Selasa (19/10). 
Survei wawancara tatap muka itu 
digelar pada 26 September-9 Oktober 
2021. Jumlah responden sebanyak 
1200 dipilih secara acak dengan 
metode pencuplikan sistematis 
bertingkat di 34 provinsi. Survei 
memiliki margin of error kurang lebih 
2,8 persen pada tingkat kepercayaan 
95 persen.

Pada Agustus 2020 elektabilitas Menteri 
Pertahanan ini 15,7 persen, kemudian 
sempat turun pada Januari 2021 pada 
12 persen, dan mengalami kenaikan 
pada angka tertinggi yaitu 16,4 persen, 
hingga akhirnya turun di angka 13,9 

Dari segi tren elektabilitas, Ganjar 
mengalami peningkatan dalam satu 
tahun terakhir. Pada Agustus 2020, 
politikus PDIP itu hanya memiliki 
elektabilitas sebagai capres sebesar 5,4 
persen, Januari 2021 7,1 persen, April 
2021 7,3 persen. Hingga meningkat 
cukup tajam pada Oktober 2021 
dengan angka 13,9 persen.

Pada urutan brikutnya ada Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 5,1 
persen yang elektabilitasnya meningkat 
dari April 2021 sebesar 3,4 persen. 
Kemudian, Menteri Sosial Tri Rismaharini 
yang meningkat dari survei April 2021, 
yaitu 2,4 persen menjadi 4,9 persen.

persen di Oktober 2021.Litbang Kompas 
mencatat di posisi ketiga ada Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 
elektabilitas 9,6 persen. Elektabilitas 
Anies turun sedikit dari April 2021 yaitu 10 
persen ketika masih berada di atas 
Ganjar.

Tokoh yang elektabilitasnya juga 
meningkat ada Menparekraf Sandiaga 
Uno yang berada di bawah Risma dengan 
elektabilitas 4,6 persen. Politikus Gerindra 
itu naik dari 3,7 persen pada April 2021.

Sementara itu responden yang tidak 
tahu/tidak jawab/tidak ada/rahasia 
mencapai 37,2 persen. Dalam trennya 
responden yang tidak memilih terus 
menurun. 

Sedangkan, tren penurunan elektabilitas 
terlihat dari tokoh Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 
dengan elektabilitas 1,9 persen di Oktober 
2021. Padahal, sebelumnya AHY memiliki 
elektabilitas sebesar 3,3 persen pada 
April 2021.Tokoh lainnya yang muncul 
dalam survei elektabilitas ini adalah 
Menkopolhukam Mahfud MD 1,2 persen, 
mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 
1,1 persen, Walikota Solo Gibran 
Rakabuming Raka 0,3 persen, 
Wantimpres Wiranto 0,2 persen, politikus 
Golkar 0,2 persen, Ketum PDIP Megawati 
Soekarnoputri 0,2 persen, Anindra 
Ardiansyah Bakrie 0,2 persen, Ketum 
Perindo Hary Tanoesoedibjo 0,2 persen, 
dan tokoh lainnya 0,8 persen.

Serta, ada nama Komisaris Utama PT 
Pertamina dan politikus PDIP Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok. Mantan 
gubernur DKI Jakarta itu elektabilitasnya 
naik dari 3,1 persen pada April 2021, 
menjadi 4,5 persen pada Oktober 2021.


