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Jokowi memang presiden legenda dan 
tak ada duanya. Indonesia seakan 
mendapat durian runtuh di era 
kepemimpinannya. Satu persatu hal 
mustahil justru diwujudkan. Mulai tol, 
bendungan, MRT, LRT, Kereta Cepat, 
bahkan sekarang smelter sudah ada di 
Indonesia. Mereka yang dulu berkuasa 
ia buat takluk dengan aturan 
mematikan. Semua hal yang dulu 
dibilang susah enggak ada dananya. 
Semua dibuat mudah dan terlealisasi. 
Semua sudah ada di depan mata kita 
dan kita tinggal menikmatinya. 
Sekarang yang baru diletakkan batu 
pertama pembuatan smelter freeport di 

gresik. Smelter sendiri berasal dari 
bahasa inggris yakni smelting artinya 
peleburan. Dalam artian luas, smelter 
berarti fasilitas peleburan tambang yang 
kemudian diolah menjadi mineral murni 
yang memiliki nilai tambah tinggi. Sejak 
tahun kemarin, Jokowi telah melarang 
ekspor nikel mentah di Eropa karena 
yakin kita bisa mengolah di negeri 
sendiri. Hal ini diwujudkan dengan kerja 
sama RI dan China untuk pengolahan 
nikel di Sulawesi dan kini disusul PT 
Freeport. Pembuatan smelter ini adalah 
hal yang sebelumnya dinilai mustahil 
karena nilai investasi smelter yang 
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Dicari pegawai  parttime buat 

bersih - bersih rumah $9/hour

flexible hour.

Hub : Frank  267 - 808 - 1135

sangat besar. Ketua Asosiasi 
Pertambangan Indonesia Martiono 
Hadiato mengatakan di antara lima 
komoditi yang sudah dilakukan kajian, 
pasir besi kesimpulannya ekonomis, 
nikel dan alumina layak secara 
ekonomi tapi butuh 2 syarat, 
sedangkan timbal, seng, dan tembaga 
tidak. "Besi untuk dijadikan sponge 
iron dibutuhkan dana investasi untuk 
membangun pabrik smelternya 
sebesar US$ 132 miliar, sedangkan 
besi dijadikan ping iron dibutuhkan 
investasi sebesar US$ 165 miliar," 
ucapnya. Sedangkan nikel dan 
alumina layak secara ekonomi namun 
membutuhkan 2 hal strategis. 
Pertama adalah pasokan listrik yang 
mencukup dan murah, karena satu 

smelter nikel butuh listrik 150-300 
megawatt. Sedangkan untuk smelter 
alumina membutuhkan listrik 156 
megawatt. Kemudian investasi untuk 
smelter nikel menjadi feronikelmencapai 
US$ 972 miliar atau Rp 9 triliun. 
"Sedangkan untuk mengolah nikel 
menjadi HPAL dibutuhkan investasi US$ 
1.160 miliar, sedangkan untuk mengolah 
alumina menjadi smelter grade alumina 
dibuthkan investasi sebesar US$ 1.662 
miliar," ungkapnya. Nilai investasi yang 
sangat besar tersebut membuat 
perusahaan tambang sulit 
mengembangkan smelter. "Tentunya 
tidak mungkin dari satu institusi, harus 
konsorsium, nah konsorsiumnya dalam 
negeri apa luar negeri? kalau dalam 
negeri pakai rupiah dengan bunga tinggi, 
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kalau luar negeri pakai dolar dengan 
bunga lebih kecil," ucapnya. Apalagi 
faktanya dari beberapa informasi, 
belum ada satu pun investor smelter 
yang bisa selesaikan pembangunan 
pabriknya pada 2014. "Kalau pun 
mengendalkan smelter di Gresik, 
mereka harus tambah kapasitas hingga 
600.000 ton dan itu membutuhkan 
dana investasi sebesar US$ 3,6-US$ 6 
miliar," tegasnya. Akhirnya keraguan 
akan visi misi Jokowi terjawab tujuh 
tahun kemudian. Dirinya kini secara 
resmi menyaksikan groundbreaking 
pembangunan terbesar dunia di Gresik 
yang dikelola PT Freeport. Semua 
yang dulu mustahil, menjadi nyata 
ditangan Jokowi. Presiden Joko 
Widodo melakukan peletakan batu 
pertama atau groundbreaking sebagai 
tanda dimulainya pembangunan 
smelter PT Freeport Indonesia di 

kawasan ekonomi khusus (KEK) Gresik, 
Jawa Timur, Selasa (12/10/2021). 
Menurut Jokowi, smelter yang akan 
dibangun ini merupakan yang terbesar di 
dunia. Bahkan Jokowi merasa puas 
setelah PT Freeport Indonesia (PTFI) 
mampu membangun fasilitas pengolahan 
dan pemurnian atau smelter tembaga di 
Gresik, Jawa Timur. "Kita mendapatkan 
laporan bahwa smelter yang dibangun ini 
dengan desain single line, terbesar di 
dunia," kata Jokowi saat acara 
groundbreaking Smelter Freeport di 
Gresik, Jawa Timur, Selasa (12/10/2021). 
Jokowi memaparkan, Smelter Freeport di 
Gresik nantinya bakal bisa mengolah 
hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga 
dan 480 ribu logam tembaga. Dia bahkan 
mengaku tak bisa membayangkan apa 
jadinya kalau pabrik itu kelak sudah 
rampung. "Bayangkan 1,7 juta ton 
konsentrat tembaga, itu kalau dinaikan ke 
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truk kecil, itu biasanya bisa ngangkut 3-
4 ton, jadi berapa truk yang nanti akan 
berjejer di sini. Kalau 3 ton isinya saja 
satu truk kecil itu, itu berarti ada 600 
ribu truk berjejer di sini. Bayangkan, 
gede sekali," ungkapnya. Secara 
keseluruhan, Jokowi menyebut, 
Indonesia memang memiliki cadangan 
tembaga yang sangat besar. Menurut 
dia, banyak masyarakat yang tidak tahu 
kalau Indonesia termasuk dalam 
kategori 7 negara dengan cadangan 
tembaga terbesar di dunia. ”Ini adalah 
sebuah kebijakan strategis terkait 
dengan industri tambang tembaga 
setelah kita menguasai 51 persen 
saham Freeport dan saat itu juga kita 
mendorong agar Freeport membangun 
smelter di dalam negeri. Karena sekali 
lagi, kita ingin nilai tambah itu ada di 
sini,” katanya. Potensi yang sangat 

besar itu, kata Jokowi, seharusnya bisa 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat dengan menciptakan 
nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi 
ekonomi negeri. "Jangan sampai kita 
memiliki tambang, kita memiliki 
konsentrat, (tetapi) semelternya, 
hilirisasinya, ada di negara lain seperti 
tadi disampaikan Pak Menteri ada di 
Spanyol, ada di Jepang. Nilai tambahnya 
berarti yang menikmati mereka," ujarnya. 
Jokowi mengungkapkan, pada masa 
konstruksi saja smelter PT Freeport 
Indonesia diperkirakan akan menyerap 
40.000 tenaga kerja. Jumlah ini diyakini 
akan terus bertambah jika smelter sudah 
beroperasi. Melihat peluang tersebut, 
Presiden berjanji bakal menginstruksikan 
seluruh perusahaan tambang dan 
mineral-batu bara, baik swasta maupun 
BUMN, untuk melakukan hilirisasi 
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industri. Selain menciptakan lebih 
banyak lapangan kerja, hilirisasi industri 
diyakini dapat meningkatkan 
pendapatan negara. "Agar komoditas 
kita lebih tinggi nilainya, tidak kirim 
mentahan, tidak kirim dalam bentuk raw 
material. Memberikan nilai tambah bagi 
negara artinya akan memberikan 
income yang lebih tinggi pada negara," 
ucap Jokowi. Di kesempatan ini, Jokowi 
berharap dibangunnya smelter ini 
menjadi daya tarik industri lain untuk 
masuk. Sehingga, bisa menumbuhkan 
ekonomi di Indonesia. "Saya berharap 

kehadiran PT Freeport Indonesia di 
kawasan ekonomi khusus di Gresik ini 
akan menjadi daya tarik bagi industri-
industri lain untuk masuk ke sini 
khususnya industri turunan tembaga untuk 
ikut berinvestasi di sini," tambah Jokowi. 
Sementara Smelter PT Freeport Indonesia 
di Gresik ini dibangun di lahan seluas 103 
hektar dengan nilai investasi 3 miliar dollar 
Amerika atau Rp 42 triliun. Presiden 
menegaskan komitmen pemerintah untuk 
terus memberikan dukungan penuh agar 
iklim investasi di Indonesia semakin baik. 
Dengan demikian, diharapkan Indonesia 
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akan semakin diminati sebagai negara 
tujuan investasi. ”Seperti yang diminta 
oleh Pak Menko tadi, infrastrukturnya 
terus akan kita dukung. Kemudahan 
dan kepastian berusaha akan kita 
dukung. Kemudian ketersediaan SDM 
sesuai kebutuhan industri juga nanti 
pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten ikut mendukung agar KEK 
Gresik makin maju dan Indonesia akan 
semakin diminati sebagai tujuan 
investasi,” paparnya. Dalam 
kunjungannya, Jokowi didampingi oleh 
Menteri Koordinator (Menko) 
Perekonomian Airlangga Hartarto, 
Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir, dan Menteri 
Perindustrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita, Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa, Bupati Gresik Fandi Akhmad 
Yani, Presiden Direktur PT Freeport 
Indonesia Tony Wenas, dan Presiden 
Direktur PT AKR Corporindo Tbk 
Haryanto Adikoesoemo. Peresmian ini 
menandai dimulainya tahap konstruksi 
smelter, setelah sejumlah tahapan 
dilakukan termasuk front-end engineering 
design, reklamasi dan penguatan lahan, 
serta rekayasa detail yang sudah dimulai 
sejak akhir 2018. Hingga saat ini, 
kemajuan pembangunan smelter telah 
mencapai 8 persen. Di tempat terpisah, 
saat menyerahkan Peraturan Pemerintah 
(PP) KEK Gresik dan Surat Keputusan 
Penetapan Badan Usaha Pembangunan 
dan Pengelolaan (BUPP) KEK Gresik di 
kantor Java Integrated Industrial and Port 
Estate (JIIPE) KEK Gresik, Erlangga 
Hartarto mengatakan, pihaknya akan 
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mendorong investasi—smelter Freeport 
Rp 42 triliun—akan ditambah untuk 
precious metal refinery (pabrik 
pengolahan anoda slime dan logam 
berharga). ”Tadi sudah disampaikan 
kapasitas awal 1,7 juta ton konsentrat 
dan akan menghasilkan sekitar 600.000 
ton copper. Dan, ini nilainya dalam 
situasi seperti sekarang 5,4 billion 
(dollar Amerika) dan akan kita lanjutkan 
dengan hilirisasi 35-50 ton emas 
nilainya 1,8-2,5 billion,” katanya. 
Menurut Erlangga, dengan investasi ini, 
hampir seluruh produksi Freeport akan 
diproduksi di dalam negeri sehingga 
nilai tambahnya ada di dalam negeri. 
Adapun pada tahap awal, sebelum ada 
precious metal refinery, sebagian besar 
akan diekspor sambil menunggu 
sampai precious metal refinery 
terbangun. ”Ini akan menghasilkan 

copper, sebagian dalam negeri dan 
sebagian ekspor. Nilai kalau sesuai harga 
sekarang 5,4 billion, mungkin 20-30 
persen dalam negeri tergantung serapan 
industri dalam negeri—yang diminta ke 
Menteri Perindustrian—untuk terus 
didorong,” katanya. Dengan adanya 
precious metal refinery ke depan minimal 
kita bisa wujudkan bullion bank. 
Pemerintah sedang persiapan regulasi 
bullion bank. Kalau ini ada, tidak perlu 
emasnya diekspor ke Singapura sehingga 
bisa disimpan ke perbankan kita. ”Selama 
ini diekspor ke Singapura terus masuk lagi 
ke Indonesia,” ujarnya. Tony Wenas 
mengatakan, konsentrat tembaga yang 
dipasok ke smelter berasal dari tambang 
bawah tanah yang dikelola PT FI. PT FI 
menggandeng PT Chiyoda International 
Indonesia untuk melakukan pekerjaan 
engineering, procurement, and 

construction (EPC) di tahap konstruksi. 
Tahap ini akan membuka lapangan 
pekerjaan bagi setidaknya 40.000 
tenaga kerja 
(secara kumulatif) 
yang direkrut 
melalui 
perusahaan 
kontraktor. ”Ini 
proyek besar, kami 
sudah menunjuk 
kontraktor 
utamanya PT 
Chiyoda. Dan, 
tentu saja dalam 
pengerjaan 
proyeknya akan 
melibatkan banyak 
sekali pihak, 
apakah BUMN, BUMD, pengusaha lokal 
di Gresik dan Jawa Timur, tetapi dengan 

persyaratan tertentu, kualitasnya, dan 
lain sebagainya,” ujarnya. Direktur 
Utama PT Berkah Kawasan Manyar 

Sejahtera—selak
u pengelola 
JIIPE KEK 
Gresik—Bamban
g Soetiono 
Soedijanto 
mengatakan, 
saat ini sudah 
ada 15 tenan, 
tetapi setelah 
ditetapkan 
sebagai KEK 
sudah ada lebih 
dari 10 
perusahaan yang 
berminat 

investasi. Dari jumlah itu, lima 
perusahaan di antaranya diharapkan 
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sudah ada kepastian tahun ini. 
Beberapa perusahaan asing yang 
akan menanamkan modal di KEK 
Gresik itu di antaranya perusahaan 
yang bergerak di bidang smelting nikel, 
pabrik baja, kaca, dan makanan. ”Ini 
momentum bagus bagi JIIPE untuk 
menangkap peluang ini untuk menarik 
inverstor untuk menanam modal di 
Indonesia dan penciptaan lapangan 
kerja baru. Kita ditargetkan kira-kira 
dalam lima tahun ke depan bisa 
menyerap 45.000 tenaga kerja. Di 
Freeport saja masa konstruksi 
komulatif bisa sampai 40.000,” 
katanya. Sampai tahun 2036, JIIPE 
KEK Gresik ditargetkan bisa serap 
investasi hingga Rp 200 triliun lebih 
dan 200.000 tenaga kerja. Menurut 
rencana proyek smelter PT Freeport 
Gresik ini akan rampung pada tahun 
2023. Semoga penyelesaian tidak 
sampai molor, sehingga Presiden 

Jokowi masih ada waktu sekitar setahun 
buat memberi arahan dan memastikan 
tahun pertama produksinya nanti bisa 
berjalan dengan lancar, guna memberi 
dorongan awal untuk tahun-tahun 
berikutnya. Akhirnya kita tahu Jokowi 
laksana malaikat yang diturunkan Tuhan 
untuk membenahi Indonesia. Negara 
yang dulu terkenal sebagai sarang 
koruptor dan dinilai mustahil untuk maju 
nyatanya malah bikin seluruh dunia 
gempar. Tentu karena kemajuan pesat 
dan berita positif yang dibawa, bukan 
sebaliknya. Hanya manusia-manusia 
yang berhati kotor yang terus memfitnah 
dan mencaci maki Jokowi karena suatu 
hal, tapi tutup mata akan semua 
usahanya. Semoga saja akan ada 
penerusnya yang juga mewarisi kerja 
keras dan visioner seorang Jokowi. 
Dirinya telah membuktikan bahwa tak 
perlu takut melangkah selagi tujuannya 
untuk memajukan rakyatnya.

Info SIP

Ambeien memiliki gejala patologis 
sesuai dengan jenis. Penyebabnya 
terkadang berasal dari hal-hal kecil 
yang tidak terduga. 

Melansir dari halodoc.com bahwa tubuh 
yang cukup asupan serat dan cairan 
akan mempermudah dalam 
mengeluarkan kotoran.
Hal ini tentu akan menjaga kesehatan 
usus, sehingga pencernaan jadi lebih 
lancar. Selain itu waktu yang Anda 
butuhkan di kamar mandi menjadi lebih 
singkat.

Kurang Cairan Tubuh dan Asupan 
Serat

Berikut penyebab ambeien dari 
berbagai sumber:

Kelamaan Duduk di Toilet
Penyebab ambeien selanjutnya masih 
dari kutipan yang sama, yakni 
kebiasaan duduk terlalu lama di toilet. 
Semakin lama Anda duduk ketika 
buang air besar, maka semakin 
bertumpuk pula darah yang mengalir ke 
pembuluh darah, sebagai dampak 
gravitasi.

 Ambeien menjadi salah satu kendala 
ketika buang air besar, karena rasa 
nyerinya yang begitu menyakitkan.
Ambeien atau wasir merupakan kondisi 
patologis membengkak atau 
meradangnya Hemorrhoid dalam 
saluran anus yang membantu kontrol 
buang air besar.

Ketika cairan tubuh dan serat tidak 
tercukupi, maka pembuluh darah di 
anus bisa tertekan yang mengakibatkan 
wasir.

Penumpukan darah tersebut akan 
memicu risiko terkena ambeien. Bagi 
Anda yang bermain gadget sambil 
buang air besar, sebaiknya cobalah 
untuk mengurangi kebiasaan ini.

Penyebab Umum Ambeien

Seringnya susah BAB membawa 
kebiasaan untuk mengejan terlalu kuat. 
Apalagi bagi Anda yang kerap 
mengalami sembelit kronis, yang 
disebabkan melemahnya fungsi usus 
hinga mengakibatkan feses jadi lebih 
keras dan padat.

Mengejan Terlalu Kuat atau Sembelit 
Kronis

Melansir dari hellosehat.com, tekanan 
yang terlalu kuat saat mengejan lambat 
laun membuat pembuluh darah dalam 
rectum dan anus membengkak. 
Pembuluh darah anus terlepas dari otot 
dan ligamen yang normalnya bertugas 
untuk menjaganya.
Terlalu Lama Duduk
Penyebab ambeien selain duduk atau 
jongkok di toilet terlalu lama, ternyata 
kebiasaan duduk lama juga tidak baik. 
Masih dari lansiran yang sama, 
menghabiskan waktu berjam-jam untuk 
duduk selama seharian bisa 
menimbulkan penumpukan darah di 
sekitar anus.
Biasakan untuk bergerak dan aktivitas 
ringan supaya otot bekerja seimbang. 
Darah yang menumpuk lama itu bisa 
memperbesar dinding pembuluh darah 
dan akhirnya membengkak, hingga 
berisiko ambeien.
Proses Kehamilan
Penyebab ambeien yang dialami oleh 
sekitar 35 persen wanita selama masa 
kehamilannya. Mengutip dari 
hellosehat.com, bahwa semakin tua usia 
kehamilan, rahim akan ikut membesar 
dan menekan panggul.
Tekanan rahim tersebut akan menekan 
pembuluh darah yang ada di usus besar 
dan vena cava inferior. Vena cava 
inferior merupakan pembuluh besar yang 
ada di sisi kanan tubuh, yang bertugas 
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beberapa kali mengangkat benda berat 
bisa menimbulkan ambeien karena ada 
penumpukan tekanan di bagian rectum.

Mengangkat Beban Berat

Dehidrasi yang meningkat atau 
kekurangan cairan tubuh bisa 
mengganggu sistem pencernaan dan 

Tekanan tersebut akan mempengaruhi 
aliran darah dan membuat pembuluh 
darah menjadi bengkak, akhirnya 
muncullah ambeien.

menerima darah mengalir dari bagian 
bawah tubuh.
Peningkatan tekanan dan ukuran rahim 
dapat menghambat aliran darah 
kembali ke jantung, akhirnya pembuluh 
darah di bawah rahim dan anus 
membesar.
Kontraksi Persalinan
Penyebab ambeien berikutnya yang 
dialami oleh wanita lagi, ialah saat 
proses persalinan. Terjadinya kontraksi 
selama proses persalinan bisa 
menyebabkan otot-otot di sekitar anus 
menegang. Akhirnya memicu 
munculnya ambeien atau wasir yang 
sebelumnya belum pernah dialami.

Siapa sangka mengangkat beban berat 
bisa menjadi salah satu penyebab 
ambeien yang terkesan ringan. 
Melansir dari Liputan6.com, 

Sering Konsumsi Minuman 
Beralkohol
Penyebab ambeien yang berasal dari 
kebiasaan suka mengonsumsi 
minuman beralkohol. Mengutip dari 
halodoc.com, minuman memabukkan 
ini bisa menyebabkan dehidrasi.

susah BAB. Akhirnya meningkatlah risiko 
sakit ambeien.

Kemudian selang beberapa jam berdiri 
dan meregangkan otot di dekat meja 
kerja Anda.
Itulah beberapa penyebab ambeien yang 
patut diketahui sebagai pencegahan 
supaya tidak mengalami atau kambuh 
bagi yang sudah pernah. Memperbanyak 
konsumsi makanan sehat juga baik dalam 
menjaga kesehatan sistem pencernaan 
sebagai upaya mencegah ambeien. 
Semoga bermanfaat.

Penyebab ambeien yang terakhir berasal 
dari kebiasaan yang bermalas-malasan 
untuk banyak aktivitas. Setidaknya jika 
Anda sedang tidak ingin olahraga, 
perbanyaklah gerakan-gerakan ringan 
sebagai gantinya.
Apabila Anda terpaksa bekerja dengan 
berjam-jam duduk di depan komputer, 
cobalah untuk sedikit meluangkan waktu 
berjalan khaki sejenak. 

Usia Menua
Penyebab ambeien berikutnya karena 
usia yang bertambah, yakni orang 
dewasa sekitar 50 tahun ke atas 
setidaknya mengalami ambeien sekali.
Melansir dari hellosehat.com, kondisi 
tubuh yang menua secara alami 
menyebabkan perubahan jaringan 
pembuluh darah. Jaringan pembuluh di 
sekitar rectum dan anus semakin lama 
akan melemah dan meregang. Akhirnya 
membuat bagian sekitarnya rentang 
bengkak dan benjol, salah satunya 
ambeien.
Kurang Aktivitas

Kapolres Demak, AKBP Budi Adhy 
Buono menjelaskan mengenai 
penangkapan seorang kakek bernama 
Kasmito (74) di Rutan Polres Demak. 
Kasmito ditahan atas dugaan kasus 
penganiayaan pada seorang pemuda 
yang hendak mencuri di kolam ikan 
yang ia jaga.Kejadian tersebut berawal 
pada 7 September 2021, warga sekitar 
menemukan seorang pria yang 
mengalami luka bacok pada lengan 
sebelah kanan dan leher sebelah kiri. 
Pria tersebut diduga akan mencuri ikan 
dari kolam ikan yang dijaga oleh 
Kasmito."Pria korban pembacokan 
tersebut oleh warga dilarikan ke 
puskesmas, tapi karena puskesmas 
tidak bisa menangani akhirnya dibawa 
ke rumah sakit," katanya dalam 
keterangan tertulisnya, Kamis (14/10)
Selanjutnya warga yang menemukan 
kejadian tersebut melaporkan ke Polres 
Demak atas dugaan kasus 
penganiayaan. Setelah mendapat 
laporan, Satreskrim Polres Demak 
mengecek ke rumah sakit namun 
korban belum bisa dimintai 

Ditangkap Polisi Karena Bacok Pencuri

keterangan."Setelah beberapa hari 
Satreskrim Polres Demak datang kembali 
untuk meminta keterangan pada korban 
setelah kondisi korban membaik," 
ujarnya.Petugas juga melakukan 
pemeriksaan pada saksi-saksi dan 
mencari pelaku untuk dibawa ke Mako 
Polres Demak untuk diperiksa.
"Memang benar kita menangani kasus 
penganiayaan tersebut dan sekarang 
sudah kita limpahkan ke kejaksaan," 
ungkap Budi.Menurutnya kasus 
penganiayaan yang menjerat Kasmito 
tersebut telah dilaporkan terlebih dahulu 
ke Polres Demak dan telah P21 di 
Kejaksaan. Sedangkan kasus pencurian 
baru dilaporkan pada 11 Oktober dan saat 
ini masih ditangani oleh Satreskrim Polres 
Demak."Sekarang kasus pencurian sudah 
ditangani Satreskrim Polres Demak 
selanjutnya kita lakukan langkah 
penyidikan sehingga dapat menjadi 
terang apa yang dilakukan oleh pelaku 
tersebut," terang Budi.
Dia menegaskan, Polres Demak telah 
secara profesional menangani kasus-
kasus tersebut. 
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Usia Menua
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Melansir dari hellosehat.com, kondisi 
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Kurang Aktivitas

Kapolres Demak, AKBP Budi Adhy 
Buono menjelaskan mengenai 
penangkapan seorang kakek bernama 
Kasmito (74) di Rutan Polres Demak. 
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yang ia jaga.Kejadian tersebut berawal 
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menemukan seorang pria yang 
mengalami luka bacok pada lengan 
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dari kolam ikan yang dijaga oleh 
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puskesmas, tapi karena puskesmas 
tidak bisa menangani akhirnya dibawa 
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keterangan tertulisnya, Kamis (14/10)
Selanjutnya warga yang menemukan 
kejadian tersebut melaporkan ke Polres 
Demak atas dugaan kasus 
penganiayaan. Setelah mendapat 
laporan, Satreskrim Polres Demak 
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korban belum bisa dimintai 

Ditangkap Polisi Karena Bacok Pencuri

keterangan."Setelah beberapa hari 
Satreskrim Polres Demak datang kembali 
untuk meminta keterangan pada korban 
setelah kondisi korban membaik," 
ujarnya.Petugas juga melakukan 
pemeriksaan pada saksi-saksi dan 
mencari pelaku untuk dibawa ke Mako 
Polres Demak untuk diperiksa.
"Memang benar kita menangani kasus 
penganiayaan tersebut dan sekarang 
sudah kita limpahkan ke kejaksaan," 
ungkap Budi.Menurutnya kasus 
penganiayaan yang menjerat Kasmito 
tersebut telah dilaporkan terlebih dahulu 
ke Polres Demak dan telah P21 di 
Kejaksaan. Sedangkan kasus pencurian 
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ini masih ditangani oleh Satreskrim Polres 
Demak."Sekarang kasus pencurian sudah 
ditangani Satreskrim Polres Demak 
selanjutnya kita lakukan langkah 
penyidikan sehingga dapat menjadi 
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secara profesional menangani kasus-
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Facebook kini secara perlahan memulai 
uji coba untuk mengurangi konten 
politik dari beranda jejaring sosialnya. 
Dalam keterangan terbaru yang dirilis 
Facebook, perusahaan itu mulai 
mencoba mengurangi konten politik di 
75 negara.Facebook sebelumnya 
sudah menampilkan fitur baru dengan 
konten minim politik di Amerika Serikat, 
Kosta Rika, Swedia, Spanyol, Irlandia, 
Kanada, Brasil, dan Indonesia. Namun 
kabar terakhir menyatakan Facebook 
makin memperluas fitur minim politik itu 
hingga ke 80 negara. Facebook tidak 
menyebut negara terbaru mana saja 
yang masuk dalam uji coba ini tapi 
seorang juru bicara membenarkan 
Facebook kini menampilkan beranda 
yang sudah berubah di masing-masing 
negara tersebut. Sang juru bicara juga 
menyebut negara yang akan menggelar 
pemilihan umum dan yang termasuk 
negara dengan risiko konflik tinggi 
masuk dalam uji coba minim konten 
politik ini.Kepala Eksekutif Facebook 
(CEO) Mark Zuckerberg 
mengumumkan rencana menampilkan 
beranda yang lebih sedikit konten 
politik ini pada Januari lalu, beberapa 
pekan setelah terjadi kerusuhan di 
Gedung Parlemen (Capitol) di 
Washington.

"Seiring makin banyaknya masukan 
yang kami dapat dari uji coba ini, kami 
ingin membagikan informasi terbaru 

"Orang tidak mau politik dan 
perkelahian mendominasi pengalaman 
hidup mereka," kata Zuckerberg kala 
itu, seperti dilansir endgadget, Rabu 
(13/10).Dengan perubahan ini di lebih 
banyak negara, Facebook bisa 
mempelajari lebih jauh tentang 
bagaimana menurunkan ketegangan di 
jejaring sosialnya dan itu bisa berguna 
bagi Facebook yang kini ditengarai 
lebih suka membuat orang marah demi 
meningkatkan keterhubungan 
pengguna. Di saat yang sama 
Facebook mengakui perubahan ini bisa 
merugikan para penerbit konten.

FB Mulai Kurangi Konten Politik di 80 Negara

"Kami melihat hasil positif dari uji coba ini 
untuk merespons reaksi dari pengguna 
soal mengurangi konten politik di beranda 
mereka. Dengan hasil itu, kami berencana 
memperluas uji coba ini ke Kosta Rika, 
Swedia, Spanyol, dan Irlandia," kata 
Facebook dalam unggahan di blog 31 
Agustus lalu.

dari apa yang kami pelajari dan kami akan 
terus membuat perubahan yang sesuai," 
kata Facebook dalam unggahan teranyar 
di blog dua hari lalu.

Penelitian Facebook sendiri menunjukkan 
"lebih mudah menginspirasi orang untuk 
marah daripada emosi lainnya," kata 
Haugen."Facebook menyadari jika 
mereka mengubah algoritma menjadi 
lebih aman, orang akan menghabiskan 
lebih sedikit waktu di situs, mereka akan 
mengklik lebih sedikit iklan, mereka akan 
menghasilkan lebih sedikit uang."

Haugen menjelaskan bagaimana 
algoritma konten berita di beranda 
Facebook dioptimalkan untuk konten yang 
mendapat reaksi.

Awal bulan ini Facebook mendapat 
tekanan setelah seorang mantan 
karyawan bernama Frances Haugen 
membocorkan data perusahaan yang 
menunjukkan perusahaan itu lebih 
mementingkan keuntungan daripada 
keamanan pengguna.

Selama pemilihan presiden AS 2020, 
Facebook menyadari adanya bahaya 
konten semacam itu disajikan dan 
mengaktifkan sistem keamanan untuk 
menguranginya.Tetapi "tak lama setelah 
pemilu selesai, mereka mematikannya, 
atau mereka mengubah pengaturan 
kembali seperti sebelumnya, untuk 
memprioritaskan pertumbuhan 
perusahaan daripada keamanan, dan itu 
benar-benar terasa seperti pengkhianatan 
demokrasi bagi saya," jelas Haugen. 

"Facebook versi yang ada saat ini 
menghancurkan masyarakat kita dan 
menyebabkan kekerasan etnis di seluruh 
dunia," jelas Haugen kepada anggota 
parlemen AS, seperti dilansir dari laman 
France 24, Senin (04/10).

Direktorat Tindak Ekonomi Khusus 
Bareskrim Polri menggerebek tujuh kantor 
pinjaman online ilegal di DKI Jakarta. 
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) 
Helmy Santika menyatakan, tujuh orang 
ditangkap dalam operasi tersebut. "Benar, 
Bareskrim Polri melakukan penggerebekan 
dan penangkapan sindikasi pinjol di tujuh 
wilayah di Jakarta dengan tersangka yang 
diamankan ada tujuh orang," kata Helmy 
Santika saat dikonfirmasi, Kamis 
(14/10/2021).Helmy menyampaikan, lokasi 
penggerebekan antara lain di Pantai Indah 
Kapuk, Jakarta Utara; Penjaringan, Jakarta 
Utara; Taman Anggrek, Jakarta Barat; dan 
Cengkareng, Jakarta Barat. Ia 
menyatakan, penyidik tengah mendalami 
sindikat pinjol ilegal yang beroperasi di 
Jakarta tersebut. Adapun para tersangka 
yang ditangkap penyidik Bareskrim 
memiliki peran sebagai desk collection 

7 Kantor Pinjol Illegal Digerebrek

“Dan peralatan elektronik lainnya," ucap 
Helmy.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo dalam pertemuan dengan polda 
jajaran secara virtual pada Selasa 
(12/10/2021) menginstruksikan jajaran 
kepolisian untuk melakukan langkah-
langkah penanganan khusus dalam 
memberantas pinjaman online ilegal. 
Menurut Listyo, aktivitas pinjol ilegal sangat 
merugikan masyarakat. "Kejahatan pinjol 
ilegal sangat merugikan masyarakat 
sehingga diperlukan langkah penanganan 
khusus. Lakukan upaya pemberantasan 
dengan strategi preemtif, preventif, dan 
represif," kata Listyo.

(penagih utang) dan operator SMS 
blasting.Dari penggerebekan di tujuh lokasi 
itu, penyidik mengamankan sejumlah 
barang bukti. Beberapa barang bukti itu 
yakni modem, CPU, layar monitor, ratusan 
sim card, dan laptop. 
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Pekan lalu Chiu menuturkan, 
ketegangan antar China dan Taiwan kali 
ini adalah yang terburuk selama 40 
tahun terakhir dan menyebut Negeri 
Tirai Bambu bisa melancarkan serangan 
besar-besaran pada 2025.

Sejauh ini tidak ada tembakan yang 
dilepaskan dari jet tempur China dan 
pesawat-pesawat itu masih menjaga 
jarak dengan wilayah udara Taiwan dan 
lebih berkonsentrsi di daerah sebelah 
barat daya Zona Identifikasi Taiwan.

"Yang jelas 
adalah 
Republik China tentu tidak akan 
memulai perang, tapi jika ada 
pergerakan kami akan waspada 
menghadapinya," ujar CHiu dalam rapat 
dengan parlemen.

Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-
cheng kemarin mengatakan Taiwan 
tidak akan memulai perang dengan 
China tapi 
akan 
mempertah
ankan diri 
sewaspada 
mungkin.

Dalam laporannya kepada parlemen, 
Kementerian Pertahanan Taiwan 
mengatakan telah memperingatkan 
China akan tindakan balasan jika jet 
tempur mereka terlalu dekat ke Taiwan.

Keteganga
n antara 
China dan 
Taiwan di 
Selat 
Taiwan 
belakanga
n ini 
menjadi 
perhatian 
internasion
al.

Pernyataan Chiu ini disampaikan 
setelah selama empat hari berturut-turut 
China mengerahkan jet tempurnya 
memasuki wilayah Zona Identifikasi 
Taiwan sejak 1 Oktober lalu.

Chiu sepakat dengan pendapat seorang 

Taiwan Tak Akan Memulai Perang Dengan China

Dari peta yang disodorkan Kementerian 
Pertahanan Taiwan, posisi pesawat-
pesawat China masih lebih dekat ke 
pesisir negara mereka.
"Tujuan mereka di satu sisi untuk 
menekan Taiwan, dan di sisi lain untuk 
mengatakan kepada pihak lain bawah 
mereka punya kemampuan untuk 
memberi ancaman dan mencegah 
kekuatan militer asing ikut terlibat," kata 
Chiu.Rabu lalu China mengatakan 
aktivitas militer mereka "hanya" untuk 
melindungi dan menjaga stabilitas. China 
juga menuding Taiwan bersekongkol 
dengan kekuatan militer asing--dalam hal 
ini Amerika Serikat--untuk memicu 
ketegangan.Kedutaan China di 
Washaington Rabu lalu mengatakan 
keberatan atas pertemuan duta besar 
Taiwan dan diplomat senior AS serta 
kunjungan pejabat militer Taiwan, Hsu 
Yen-pu ke AS."Amerika Serikat jangan 
bermimpin mendapat dukungan dan kerja 
sama dari China sementara di saat yang 
sama menguji kesabaran China soal 
Taiwan," kata pernyataan Kedutaan China 
di AS.

anggota parlemen yang mengatakan 
kemampuan jet tempur China dibatasi 
oleh kapasitas bahan kabar, artinya hanya 

pesawat 
pengebo
m H-6 
dan 
pesawat 
anti-kapal 
selam Y-
8 dan 
pesawat 
pengintai 
mereka 
yang 
mampu 
terbang 
hingga ke 
Kanal 
Bashi 
yang 
memisah
kan 

Taiwan dengan Filipina.
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anggota parlemen yang mengatakan 
kemampuan jet tempur China dibatasi 
oleh kapasitas bahan kabar, artinya hanya 

pesawat 
pengebo
m H-6 
dan 
pesawat 
anti-kapal 
selam Y-
8 dan 
pesawat 
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Taiwan dengan Filipina.
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Dia awalnya bisa mengontrol dan 
menang," ujar Rionny dalam rilis PBSI 
yang diterima Kompas.com, Jumat 
(15/10/2021). Akibat sebuah kesalahan 
pada gim kedua, permainan Gregoria 
jadi hilang. Menurut Rionny, anak 
didiknya tampil dengan penuh tekanan. 
Pola main Gregoria terlihat mengikuti 
pola lawan dan tidak bisa keluar dari 
tekanan. "Ini catatan buat saya. 
Kenapa dia tidak bisa mengatasi 
tekanan. Padahal dia diharapkan bisa 
menyumbang poin. Gregoria itu 
harapan kita," ungkap Rionny. 
Sementara itu, Putri Kusuma Wardani 
dan Ester Nurumi Tri Wardoyo juga 
hampir mirip. Mereka tidak bisa keluar 
dari tekanan. "Pressure Putri KW 
terlalu berat. Pada gim kedua, 
sebenarnya bisa mengatasi keadaan 

Rionny Mainaky menilai sektor tunggal 
putri tak mampu menampilkan 
performa terbaik dan menyumbang 
angka.Secara khusus, dia sangat 
mengharapkan pemain tunggal 
pertama Gregoria Mariska bisa 
menyumbang poin yang sangat 
menentukan bagi perjalanan tim Uber 
Indonesia."Sangat disayangkan 
Gregoria malah kalah. Padahal, dia 
membuka permainan dengan 
meyakinkan. 

Kabid Binpres PP PBSI, Rionny 
Mainaky, menyoroti tunggal putri 
Indonesia yang tak berhasil menang 
dalam laga melawan Thailand di 
perempat final Piala Uber 2020. Tim 
putri Indonesia dipastikan tersingkir 
dari Piala Uber setelah kalah 2-3 dari 
Thailand di perempat final, Kamis 
(14/10/2021). Berlaga di Ceres Arena, 
Aarhus, Denmark, seluruh kekalahan 
Indonesia ditelan di sektor tunggal 
putri, sedangkan ganda putri kompak 
meraih kemenangan. 
Adapun tunggal putri Indonesia yang 
ditampilkan adalah Gregoria Mariska 
Tunjung (partai 1), Putri Kusuma 
Wardani (3), dan Ester Nurumi Tri 
Wardoyo (5). 

Indonesia Tersingkir di Piala Uber
dan memimpin dalam pengumpulan 
poin," tutur Rionny. "Namun, karena

Atas hasil tersebut, Rionny menyebut 
akan melakukan evaluasi lebih dalam 
terhadap permainan pemain tunggal putri. 
Pasalnya, sebagai pemain muda, 
perjalanan mereka ke depan masih 
panjang. "Kita tidak bisa bilang lagi kalah 
tidak apa-apa. Harus segera diperbaiki 
benar-benar. 

 kesalahan sendiri dan hilang sampai lima 
poin, memberi angin kepada lawan untuk 
bangkit." "Meski dia bisa menyusul, 
finishing-nya pada gim kedua tidak 
bagus. Dua kesalahan smes karena 
terburu-buru, menyangkut net," jelasnya. 
Untuk Ester, sebetulnya gim pertama dia 
bisa bermain bagus dan membuat setting. 
Namun, dia tak mampu memenangkan 
pertandingan karena tak bisa mengatasi 
tekanan.Sebagai sesama pemain muda 
melawan wakil Thailand, cara mengatasi 
tekanan adalah faktor kunci untuk 
menang.
 "Sayang, Ester tak bisa keluar dari 
tekanan. Ini juga karena pengaruh jam 
terbang pengalaman. Pada gim kedua, 
lawan benar-benar mengontrol permainan 
dan Ester jadi susah untuk bangkit," kata 
Rionny. 

Ribka Sugiarto/Siti Fadia Silva 
Ramadhanti vs Puttita 
Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai: 21-
19, 15-21, 21-15 

 Putri Kusuma Wardhani vs Busanan 
Ongbamrungphan: 9-21, 21-23 

Dicari kenapa kalah dan tidak bisa 
mengelola tekanan di lapangan," 
tandasnya. "Karena ketiga pemain ini 
adalah harapan kita di tunggal putri 
Indonesia," tuturnya menegaskan. 
Hasil Perempat Final Piala Uber 
Indonesia vs Thailand 2-3: Gregoria 
Mariska Tunjung vs Pornpawee 
Chochuwong: 21-14, 10-21, 10-21 
Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs 
Jongkolphan Kititharakul/Rawinda 
Prajongjai: 21-17, 17-21, 21-19

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Pithayaporn 
Chaiwan: 23-25, 8-21
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Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

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

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

"Saya malah tertarik bikin partai politik, 

30 September 2021 jadi hari kelabu 
bagi Rasalama Aritonang Cs. Dia dan 
56 pegawai ditendang dari KPK. 
Berawal dari kegagalan 57 pejuang 
antikorupsi itu mengikuti tes peralihan 
jadi ASN.Kini, beberapa eks pegawai 
KPK telah mengubah nasib. Ada yang 
menjadi tukang nasi goreng, petani 
hingga mendirikan organisasi baru. 
Begitu pula Rasalama.Kepala Bagian 
Perancangan Peraturan dan Produk 
Hukum KPK ini sedang berpikir matang-
matang untuk terjun ke politik. 
Mendirikan partai atau bergabung ke 
dalam partai politik.
Rasamala menganggap memberikan 
kontribusi dalam pemberantasan 
korupsi tak harus berada di lembaga 
antirasuah. Apalagi, kini pegawai KPK 
berstatus aparatur sipil negara (ASN), 
bukan independen. Menurutnya, partai 
politik bisa menjadi kendaraan 
perubahan.Rencana Rasamala itu 
muncul saat tawaran datang dari 
Kapolri. 57 pegawai KPK yang dipecat 
ditawari Kapolri jadi ASN di Korps 
Bayangkara. Tawaran itu masih 
ditimbang Rasamala. Sambil memikiran 
jalan perjuangan lain.

Eks Pegawai KPK Akan Dirikan Parpol

Diajak Gabung Partai

atau bisa juga masuk parpol. Kalau bisa 
bikin partai nanti saya namakan 'Partai 
Serikat Pembebasan'," kata Rasamala.

Merespons niatan Rasamala, Ketua DPP 
PAN Saleh Partaonan Daulay menyambut 
keinginan dari Rasamla jika ingin 
membuat partai politik. Karena, setiap 
orang memiliki kedudukan dan 
persyaratan yang sama di mata hukum 
pemerintahan dalam politik.

Rencana mendirikan partai politik 'banjir' 
dukungan dari banyak kalangan. Ada pula 
yang mengajak Rasamala gabung partai 
seperti PKS, Demokrat hingga PAN.

Dia menilai tidak ada satu pun pihak yang 
bisa menghalangi keinginan Rasamala 
jika ingin terjun ke dunia politik baik 
melalui jalur bergabung maupun membuat 
partai politik.Sementara ketika ditanya 
apakah PAN terbuka jika Rasamla ingin 
bergabung, kata Saleh, partainya adalah 
partai terbuka bagi siapa pun yang ingin 
bergabung asalkan seideologi perjuangan 
PAN."Jadi perjuangan PAN itu yang harus 
diperjuangkan bersama-sama nanti 
apabila ketika bergabung. Jadi ya, silakan 
dipelajari khitah perjuangan dari PAN. 
Jadi kalau memilih PAN ya monggo 
silakan masuk, asal visi misinya sama," 
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Aturan mendirikan partai politik diatur 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik. Ada sejumlah 
syarat yang harus disiapkan untuk 
mendirikan partai baru. Berikut alurnya:

- Pada ayat 3, akta notaris 
sebagaimana dimaksud ayat 1 harus 
memuat Anggaran Dasar (AD) dan 
Anggaran Rumah Tangga (ART) 
kepengurusan partai politik tingkat 
pusat.

- Dalam Pasal 2 ayat 1, disebutkan 
bahwa partai politik didirikan dan 
dibentuk oleh paling sedikit 30 orang 
warga negara Indonesia (WNI) dan 
telah berusia 21 tahun atau sudah 
menikah dari setiap provinsi.

Selain PAN, Partai Demokrat juga 
melirik Rasamala dan pegawai KPK 
lainnya. Ketua Dewan Kehormatan 
Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan 
itu tak masalah jika tawarannya ditolak.
"Karpet biru (Demokrat) jauh lebih 
cepat untuk menjemput dia (eks 
pegawai KPK) di mana pun," kata 
Hinca.
Aturan dan Alur Mendirikan Parpol

- Pada ayat 1b, pendiri dan pengurus 
partai politik dilarang merangkap 
sebagai anggota partai politik lain.

Anggaran Dasar (AD) partai tersebut 

- Kemudian pada ayat 1a, partai politik 
sebagaimana dimaksud ayat 1 
didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang 
pendiri partai politik dengan akta 
notaris.

- Pada ayat 2, pendirian dan 
pembentukan partai politik juga harus 
menyertakan 30 persen keterwakilan 
perempuan.

Pendirian partai politik tergolong tidak 
mudah. Banyak syarat yang harus 
disiapkan dan dipenuhi. Misalkan, 
syarat kepengurusan pada setiap 
provinsi dan paling sedikit 75 persen 
dari jumlah kabupaten/kota pada 
provinsi yang bersangkutan dan paling 
sedikit 50 persen dari jumlah 
kecamatan pada kabupaten/kota yang 
bersangkutan; dan kantor tetap pada 
tingkatan pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kota sampai tahapan 
terakhir pemilihan umum.

ujar Saleh. memuat paling sedikit:

- Tujuan dan fungsi partai politik

- Kepengurusan partai politik
- Mekanisme rekrutmen keanggotaan 
partai politik dan jabatan politik

- Nama, lambang, dan tanda gambar 
partai politik

- Asas dan ciri partai politik

- Sistem kaderisasi
- Mekanisme pemberhentian anggota 
partai politik

- Organisasi, tempat kedudukan, dan 
pengambilan keputusan

- Peraturan dan keputusan partai politik
- Pendidikan partai politik
- Keuangan partai politik
Berikutnya, Pasal 3 menjelaskan bahwa 
partai poltik harus didaftarkan ke 
Kementerian untuk menjadi badan 
hukum. Untuk menjadi badan hukum, 
partai politik harus mempunyai:

- Visi dan misi Partai Politik

- Kantor tetap pada tingkatan pusat, 
provinsi, dan Kabupaten/kota
- Memiliki rekening atas nama Partai 
Politik

- Nama, lambang, atau tanda gambar 
yang tidak mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya dengan 
nama, lambang, atau tanda gambar yang 
telah dipakai secara sah oleh Partai 
Politik lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan

- Penelitian dan/atau verifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 45 (empat puluh 
lima) hari sejak diterimanya dokumen 
persyaratan secara lengkap.

- Akta notaris pendirian partai politik

- Kepengurusan paling sedikit 60 persen 
dari jumlah provinsi, 50 persen dari 
jumlah kabupaten/kota pada setiap 
provinsi yang bersangkutan, dan 25 
persen dari jumlah kecamatan pada 
setiap kabupaten /kota pada daerah yang 
bersangkutan

- Kementerian menerima pendaftaran 
dan melakukan penelitian dan/atau 
verifikasi kelengkapan dan kebenaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dan Pasal 3 ayat (2).

- Pengesahan Partai Politik menjadi 

Setelah didaftarkan dilakukan proses 
verifikasi sesuai pasal 4:
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Aturan dan Alur Mendirikan Parpol

- Pada ayat 1b, pendiri dan pengurus 
partai politik dilarang merangkap 
sebagai anggota partai politik lain.

Anggaran Dasar (AD) partai tersebut 

- Kemudian pada ayat 1a, partai politik 
sebagaimana dimaksud ayat 1 
didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang 
pendiri partai politik dengan akta 
notaris.

- Pada ayat 2, pendirian dan 
pembentukan partai politik juga harus 
menyertakan 30 persen keterwakilan 
perempuan.

Pendirian partai politik tergolong tidak 
mudah. Banyak syarat yang harus 
disiapkan dan dipenuhi. Misalkan, 
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provinsi dan paling sedikit 75 persen 
dari jumlah kabupaten/kota pada 
provinsi yang bersangkutan dan paling 
sedikit 50 persen dari jumlah 
kecamatan pada kabupaten/kota yang 
bersangkutan; dan kantor tetap pada 
tingkatan pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kota sampai tahapan 
terakhir pemilihan umum.

ujar Saleh. memuat paling sedikit:

- Tujuan dan fungsi partai politik

- Kepengurusan partai politik
- Mekanisme rekrutmen keanggotaan 
partai politik dan jabatan politik

- Nama, lambang, dan tanda gambar 
partai politik

- Asas dan ciri partai politik

- Sistem kaderisasi
- Mekanisme pemberhentian anggota 
partai politik

- Organisasi, tempat kedudukan, dan 
pengambilan keputusan

- Peraturan dan keputusan partai politik
- Pendidikan partai politik
- Keuangan partai politik
Berikutnya, Pasal 3 menjelaskan bahwa 
partai poltik harus didaftarkan ke 
Kementerian untuk menjadi badan 
hukum. Untuk menjadi badan hukum, 
partai politik harus mempunyai:

- Visi dan misi Partai Politik

- Kantor tetap pada tingkatan pusat, 
provinsi, dan Kabupaten/kota
- Memiliki rekening atas nama Partai 
Politik

- Nama, lambang, atau tanda gambar 
yang tidak mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya dengan 
nama, lambang, atau tanda gambar yang 
telah dipakai secara sah oleh Partai 
Politik lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan

- Penelitian dan/atau verifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 45 (empat puluh 
lima) hari sejak diterimanya dokumen 
persyaratan secara lengkap.

- Akta notaris pendirian partai politik

- Kepengurusan paling sedikit 60 persen 
dari jumlah provinsi, 50 persen dari 
jumlah kabupaten/kota pada setiap 
provinsi yang bersangkutan, dan 25 
persen dari jumlah kecamatan pada 
setiap kabupaten /kota pada daerah yang 
bersangkutan

- Kementerian menerima pendaftaran 
dan melakukan penelitian dan/atau 
verifikasi kelengkapan dan kebenaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dan Pasal 3 ayat (2).

- Pengesahan Partai Politik menjadi 

Setelah didaftarkan dilakukan proses 
verifikasi sesuai pasal 4:
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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)

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

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

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tak Ada Tokoh yang Menonjol

"Bagaimanapun kita bersimpati atas 
apa yang menimpa, tetapi mendirikan 
Parpol bukan perkara mudah," 
sambungnya.

Direktur Indonesia Political Opinion, 
Dedi Kurnia, pesimis keinginan 
mendirikan parpol tersebut terealisasi. 
Mereka juga akan dianggap 
memanfaatkan simpati publik. Belum 
lagi banyak pihak-pihak yang tak 
senang dengan para pegiat antikorupsi 
itu saat masih bekerja di KPK.
Menurutnya, jauh lebih efisien jika 
mereka bergabung dengan partai politik 
yang sudah ada. Perjuangan eks 
pegawai KPK tersebut juga lebih 
mudah tercapai.
Potensi mendapat tempat di parpol 
dianggap jauh lebih terbuka. Sehingga 
cita-cita perjuangan lebih banyak 
peluang untuk dilaksanakan.
Alasan selanjutnya, tidak ada satupun 
tokoh eks pegawai KPK yang secara 
politik punya pengaruh besar untuk 
memikat suara masyarakat. Termasuk, 
penyidik KPK terkenal Novel 
Baswedan.

badan hukum dilakukan dengan 
Keputusan Menteri paling lama 15 (lima 
belas) hari sejak berakhirnya proses 
penelitian dan/atau verifikasi.
- Keputusan Menteri mengenai 
pengesahan Partai Politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diumumkan 
dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

Partai Baru Bertumbuh
2021 jadi tahun subur bagi iklim 
demokrasi di Indonesia. Ini ditandai 
dengan tumbuhnya dua partai politik 
baru, yaitu partai Ummat dan Partai 
Buruh. Partai Ummat yang digawangi 
Amien Rais ini berdiri Kamis (29/4) atau 
bertepatan dengan tanggal 17 
Ramadhan 1442.
Usai kubu Amien 'kalah' di kongres, 
tokoh reformasi itu cabut dari PAN. 
Perjalanan Amien Rais dan mantan 
senior PAN berlanjut dengan 
mendirikan Partai Ummat.
Amien Rais menduduki posisi sebagai 
Ketua Majelis Syuro, Ridho Rahmadi 
menduduki posisi Ketua Umum, Ustaz 

Partai Ummat mengantongi Surat 
Keputusan disahkan sebagai badan 
hukum oleh Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 
pada 20 Agustus 2021.

Melalui jalur politik di parlemen, Partai 
Buruh akan memperjuangkan isu-isu 
yang selalu dibawa kelompok buruh. 
Selain outsourcing, juga mengenai upah, 
cuti haid dan hamil bagi karyawan 
perempuan, jam kerja yang eksploitatif 
juga perlindungan terhadap buruh. 

Kancah politik nasional juga diramaikan 
oleh munculnya partai buruh. Kekalahan 
buruh dengan disahkannya RUU Cipta 
Kerja pada 2020, menjadi cikal bakal 
'reinkarnasi' partai Buruh. Partai yang 
berdiri pada 1998 lalu. Sekali ikut Pemilu 
pada 1999 lalu mati suri.
11 organisasi kemudian menginisiasi 
gerakan reinkarnasi Partai Buruh. 
Mereka menggelar kongres ke-4 di 
Jakarta pada 4-5 Oktober 2021. Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI), salah satu konfederasi buruh 
terbesar di Indonesia, Said Iqbal, terpilih 
sebagai ketua umum.

Sambo menduduki posisi Sekretaris 
Umum.

Said mengatakan, salah satu tujuan 
pihaknya ingin berjuang di parlemen 
untuk menghapus outsourcing. Tidak 
hanya perjuangan melalui politik di jalan 
seperti demonstrasi-demonstrasi yang 
sering dilakukan kelompok buruh.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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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

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

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

Are you looking for home improvement 
Interior and Exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

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

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

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

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

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

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

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

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

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

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

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

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

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Michael 215-901-2264

iklan JK
dek HP

Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664

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

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

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

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

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

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

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

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

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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 people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
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

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

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

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),

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

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

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),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Lowongan HELPER untuk Dry Cleaning di
Northeast Phila (Bus#47). Tugas : Sikati 
baju kotor bersihkan mesin dan lantai.
Senin sampai Sabtu.
Hub : Mr. Weng 267-577-8877 (English)

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Hiring fulltime cashier, 
good pay 
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
267 - 357 - 9198

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin 
menutup penyelenggaraan Pekan 
Olahraga Nasional (PON) XX Papua di 
Stadion Lukas Enembe Jayapura, 
Jumat (15/10/2021). Ma'ruf 
mengapresiasi 
pemerintah 
daerah dan 
masyarakat 
Papua atas 
suksesnya 
perhelatan 
PON XX.

“Bagi saya, ini merupakan PON tersulit 
yang bisa diselenggarakan. Tapi 
ternyata warga Papua bukan saja 
mampu menyelenggarakannya, tapi 
ternyata warga Papua bahkan berhasil 

"Sejarah akan 
mencatat 
bahwa PON 
yang untuk 
pertama 
kalinya 
diselenggarak
an di Bumi 
Cendrawasih, 
Tanah Papua 
berlangsung dengan sukses," kata 
Ma'ruf dalam pidatonya, Jumat.Dia 
mengaku bangga dan terharu atas 
tekad serta dedikasi yang tinggi dari 
pemerintah dan masyarakat Papua 
yang bahu membahu mempersiapkan 
dan menyelenggarakan PON XX. Ada 
beberapa catatan yang disampaikan 
Ma'ruf terkait pelaksanaan PON XX 
Papua.Pertama, pembangunan 
infrastruktur olahraga yang sangat 
masif, dengan standar dan kualitas 
internasional. Kedua, lokasi 
penyelenggaraan atau venue sangat 
tersebar dari Jayapura, Mimika dan 
Merauke.Ma'ruf menilai jarak antar satu 
venue dengan yang lainnya merupakan 
yang terjauh sepanjang 
penyelenggaraan PON di Indonesia. 
Ketiga, PON XX digelar ditengah 
pandemi Covid-19 sehingga menuntut 
kerja ekstra dengan pelaksanaan 
protokol kesehatan yang ketat.

Ma’ruf Amin Tutup PON XX Papua
menyelenggarakannya dengan 
sempurna," jelasnya."Ini sesuai dengan 
semboyan Torang Bisa! Torang bisa 
bukan hanya semboyan tetapi nyata dan 
terbukti," sambung Ma'ruf.

Menurut dia, 
keberhasilan PON 
XX menunjukkan 
bahwa Papua tak 
hanya sejajar 
denhan provinsi 
lain di Indonesia. 
Namun, juga 
membuat Papua 
unggul dari 
provinsi lainnya 
dalam beberapa 
aspek."Sekali lagi 
saya ucapkan 
selamat kepada 
seluruh 
masyarakat 
Papua," ucap 

Ma'ruf.Sebelumnya, PON XX Papua 
dibuka oleh Presiden Joko Widodo atau 
Jokowi pada 2 Oktober 2021. Adapun 
kontingen Jawa Barat mengunci gelar 
juara umum dalam Pekan Olahraga 
Nasional XX Papua dengan total raihan 
353 medali. Mereka mempertahankan 
prestasi yang diraih saat menjadi tuan 
rumah PON XIX 2016.Berdasarkan data 
dari situs resmi PON, Kamis (14/10) 
pukul 23.28 WIB, atlet dari Provinsi Jawa 
Barat meraih 133 emas, 105 perak dan 
115 perunggu. Posisi kedua ditempati 
Provinsi DKI Jakarta dengan 110 medali 
emas, 91 perak dan 100 perunggu.
Jawa Timur menempel di posisi ketiga 
dengan raihan medali 110 emas, 89 
perak dan 88 perunggu. Tuan rumah 
Papua berada di posisi keempat dengan 
raihan 93 medali emas, 66 perak dan 102 
perunggu.
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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

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

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

Are you looking for home improvement 
Interior and Exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

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

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

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

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

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

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

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

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

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

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

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

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

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Michael 215-901-2264

iklan JK
dek HP

Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664

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

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

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

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

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

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

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

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

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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 people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
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

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

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

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),

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

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

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),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Lowongan HELPER untuk Dry Cleaning di
Northeast Phila (Bus#47). Tugas : Sikati 
baju kotor bersihkan mesin dan lantai.
Senin sampai Sabtu.
Hub : Mr. Weng 267-577-8877 (English)

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Hiring fulltime cashier, 
good pay 
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
267 - 357 - 9198

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin 
menutup penyelenggaraan Pekan 
Olahraga Nasional (PON) XX Papua di 
Stadion Lukas Enembe Jayapura, 
Jumat (15/10/2021). Ma'ruf 
mengapresiasi 
pemerintah 
daerah dan 
masyarakat 
Papua atas 
suksesnya 
perhelatan 
PON XX.

“Bagi saya, ini merupakan PON tersulit 
yang bisa diselenggarakan. Tapi 
ternyata warga Papua bukan saja 
mampu menyelenggarakannya, tapi 
ternyata warga Papua bahkan berhasil 

"Sejarah akan 
mencatat 
bahwa PON 
yang untuk 
pertama 
kalinya 
diselenggarak
an di Bumi 
Cendrawasih, 
Tanah Papua 
berlangsung dengan sukses," kata 
Ma'ruf dalam pidatonya, Jumat.Dia 
mengaku bangga dan terharu atas 
tekad serta dedikasi yang tinggi dari 
pemerintah dan masyarakat Papua 
yang bahu membahu mempersiapkan 
dan menyelenggarakan PON XX. Ada 
beberapa catatan yang disampaikan 
Ma'ruf terkait pelaksanaan PON XX 
Papua.Pertama, pembangunan 
infrastruktur olahraga yang sangat 
masif, dengan standar dan kualitas 
internasional. Kedua, lokasi 
penyelenggaraan atau venue sangat 
tersebar dari Jayapura, Mimika dan 
Merauke.Ma'ruf menilai jarak antar satu 
venue dengan yang lainnya merupakan 
yang terjauh sepanjang 
penyelenggaraan PON di Indonesia. 
Ketiga, PON XX digelar ditengah 
pandemi Covid-19 sehingga menuntut 
kerja ekstra dengan pelaksanaan 
protokol kesehatan yang ketat.

Ma’ruf Amin Tutup PON XX Papua
menyelenggarakannya dengan 
sempurna," jelasnya."Ini sesuai dengan 
semboyan Torang Bisa! Torang bisa 
bukan hanya semboyan tetapi nyata dan 
terbukti," sambung Ma'ruf.

Menurut dia, 
keberhasilan PON 
XX menunjukkan 
bahwa Papua tak 
hanya sejajar 
denhan provinsi 
lain di Indonesia. 
Namun, juga 
membuat Papua 
unggul dari 
provinsi lainnya 
dalam beberapa 
aspek."Sekali lagi 
saya ucapkan 
selamat kepada 
seluruh 
masyarakat 
Papua," ucap 

Ma'ruf.Sebelumnya, PON XX Papua 
dibuka oleh Presiden Joko Widodo atau 
Jokowi pada 2 Oktober 2021. Adapun 
kontingen Jawa Barat mengunci gelar 
juara umum dalam Pekan Olahraga 
Nasional XX Papua dengan total raihan 
353 medali. Mereka mempertahankan 
prestasi yang diraih saat menjadi tuan 
rumah PON XIX 2016.Berdasarkan data 
dari situs resmi PON, Kamis (14/10) 
pukul 23.28 WIB, atlet dari Provinsi Jawa 
Barat meraih 133 emas, 105 perak dan 
115 perunggu. Posisi kedua ditempati 
Provinsi DKI Jakarta dengan 110 medali 
emas, 91 perak dan 100 perunggu.
Jawa Timur menempel di posisi ketiga 
dengan raihan medali 110 emas, 89 
perak dan 88 perunggu. Tuan rumah 
Papua berada di posisi keempat dengan 
raihan 93 medali emas, 66 perak dan 102 
perunggu.


