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Indonesia kini sudah sah menjadi tuan 
rumah sekaligus Presidensi G20 yang 
dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 
November 2022. Suatu kebanggaan 
tersendiri bagi negeri ini bahwa 
Indonesia memegang Presidensi G-20. 
Dipilihnya Indonesia sebagai tuan 
rumah penyelenggaraan forum G20 ini 
sesuai kesepakatan Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) G20 ke-15 di Riyadh, Arab 
Saudi. Indonesia meneruskan estafet 
Presidensi G20 dari Italia. Perdana 
Menteri Italia, Mario Draghi secara 
simbolis menyerahkan palu kepada 
Presiden Jokowi yang diketuk tanda 
peralihan Presidensi G-20 ke tangan 
Indonesia. Jokowi mengucapkan 

apresiasinya terhadap Italia yang telah 
berhasil memegang Presidensi G-20 tahun 
ini. Penyerahan sesi penutupan KTT G-20 
berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia 
hari Minggu kemarin (31/10). "Saya 
sampaikan selamat kepada Italia yang 
telah sukses menjalankan presidensi G20 
di tahun 2021. Indonesia merasa 
terhormat untuk meneruskan presidensi 
G20 di tahun 2022," ujar Presiden Jokowi, 
seperti dalam keterangan Sekretariat 
Presiden, Senin (1/11/2021). Presidensi 
G20 Indonesia akan mendorong upaya 
bersama untuk pemulihan ekonomi dunia 
dengan tema besar "Recover Together, 
Recover Stronger." Pertumbuhan yang 
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inklusif, people-centered, serta ramah 
lingkungan dan berkelanjutan, menjadi 
komitmen utama kepemimpinan 
Indonesia di G20. "Upaya tersebut 
harus dilakukan dengan cara luar biasa, 
terutama melalui kolaborasi dunia yang 
lebih kokoh, dan inovasi yang tiada 
henti. G-20 harus menjadi motor 
pengembangan ekosistem yang 
mendorong kolaborasi dan inovasi ini. 
Hal ini yang harus terus kita perdalam 
pada pertemuan-pertemuan kita ke 
depan," jelasnya. Jokowi secara 
langsung mengundang para pemimpin 
dunia yang hadir untuk melanjutkan 
diskusi pada KTT G20 yang 
rencananya digelar di Bali pada 30-31 
Oktober 2022. "Kami akan menjamu 

Yang Mulia dan Bapak, Ibu, di ruang 
terbuka, di hamparan pantai Bali yang 
indah, yang menginspirasi gagasan-
gagasan inovatif untuk produktivitas G-20 
ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. 
Terima kasih," tandasnya. Sebelumnya 
Jokowi sendiri sudah menekankan 
pentingnya negara yang tergabung dalam 
G 20 sebagai panutan penyelesaian isu 
perubahan iklim. Seperti dilansir 
tempo.com, Presiden Joko Widodo 
mengatakan penanganan perubahan 
iklim dan lingkungan hidup hanya bisa 
dilakukan dengan bekerja sama dalam 
tindakan nyata, bukan saling 
menyalahkan. "Indonesia ingin G20 
memberikan contoh, Indonesia ingin G20 
memimpin dunia, dalam bekerja sama 
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mengatasi perubahan iklim dan 
mengelola lingkungan secara 
berkelanjutan dengan tindakan nyata,” 
kata Jokowi dalam KTT G20 sesi II 
dengan topik perubahan iklim, energi 
dan lingkungan hidup di La Nuvola, 
Roma, Italia, Ahad, 31 Oktober 2021. 
Sebagai salah satu pemilik hutan tropis 
terbesar di dunia, Jokowi mengatakan 
Indonesia memiliki arti strategis dalam 
menangani perubahan iklim. "Posisi 
strategis tersebut kami gunakan untuk 
berkontribusi. Deforestasi di Indonesia 
dapat ditekan ke titik terendah dalam 
20 tahun terakhir. Indonesia telah 
melakukan rehabilitasi 3 juta hektar 
critical land pada 2010-2019,” kata 
Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, 
Presiden menyampaikan bahwa 

Indonesia telah menargetkan Net Sink 
Carbon untuk sektor lahan dan hutan 
selambat-lambatnya tahun 2030 dan Net 
Zero di tahun 2060 atau lebih cepat. 
Kawasan Net Zero mulai dikembangkan 
termasuk pembangunan Green Industrial 
Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 
hektar, yang menggunakan energi baru 
terbarukan dan menghasilkan green 
product. Ia mengatakan tata kelola yang 
baik di tingkat global untuk penerapan 
carbon pricing perlu segera agar sesuai 
dengan tujuan Persetujuan Paris. 
Nantinya, hal itu harus memberikan 
insentif bagi partisipasi swasta dengan 
memperhatikan kapabilitas dan kondisi 
tiap negara. Dalam acara G20 di Italia 
kemarin, kita bisa melihat bagaimana 
seorang Jokowi bisa berbaur, bergaul 
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dengan banyak pimpinan negara lain. 
Berbincang akrab dan banyak 
sambutan hangat. Mungkin itu terjadi 
karena Indonesia akan menjadi tuan 
rumah G20 untuk setahun ke depan. 
Maka banyak pimpinan negara yang 
menyerbu Jokowi dengan banyak 
diskusi atau bahasan. Tapi tetap saja, 
cara atau gaya komunikasi Jokowi ini 
patut kita kagumi. Suka atau tidak, ini 
pengakuan dunia internasional kepada 
Jokowi. Atau dengan kata lain, apabila 
bukan Jokowi yang menjadi pimpinan 
nasional RI saat ini, kehormatan 
semacam ini pasti tidak terjadi. 
Faktanya, baru dia satu-satunya 
pemimpin di ASEAN yang 
mendapatkan kedudukan bergengsi 
internasional ini. PM Inggris Boris 
Johnson, di sela-sela waktu luang para 
pimpinan negara-negara terkemuka itu, 

malah menyempatkan diri berbincang 
santai dengan Jokowi. Konon pria Inggris 
yang selalu membiarkan rambutnya acak-
acakan ini curhat pada Jokowi soal 
sedang tingginya kasus covid-19 di 
negerinya. Dia lalu minta nasihat dari 
Jokowi tentang masalah ini. Di sela-sela 
perbincangan santai dan akrab itu, datang 
pula Ratu Belanda Maxima, untuk sekadar 
say hello kepada Jokowi. Sang Ratu 
sempat membuka maskernya sebentar 
supaya langsung dikenali Jokowi, yang 
sempat tertawa-tawa. Adegan yang 
menarik ini menonjolkan sisi humanisme 
yang tinggi. Sekali lagi, bila bukan Jokowi, 
peristiwa semacam ini tak mungkin terjadi. 
Hal itu karena Jokowi dikenal dan 
menampilkan diri sebagai wakil dari 
masyarakat yang beradab, toleran dan 
berbudi luhur. Artinya sepak terjang 
Jokowi selama ini tak hanya dirasakan 
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rakyat Indonesia, tapi juga dunia. 
Menjadi pemimpin G 20 artinya 
memimpin setengah persen populasi 
dunia. Hal ini bukanlah tugas main-
main makanya harus dipilih betul 
kepala negara yang visioner. Apalagi 
tantangan yang dihadapi dunia saat ini 
berkaitan dengan pandemi corona dan 
juga isu perubahan iklim yang 
membuat dunia terguncang. 
Bagaimana tidak, semua negara 
dipaksa mencapai target net zero 
emission di 2050 mendatang. Dari 
sekian negara, hanya segelintir yang 
mau berkomitmen terhadap perjanjian 
Paris. Selebihnya termasuk Indonesia 
masih menjanjikan target net zero di 
tahun 2060. Ini semua berkaitan 
dengan efek negara pengimpor minyak 
dan melimpahnya batubara sebagai 
sumber energi yang murah. Makanya 
Jokowi berusaha menemukan titik 
tengah dengan melakukan penghijauan 
besar-besaran sembari bertransisi ke 
energi terbarukan. Forum yang 
dibentuk pada 1999 ini memiliki posisi 
strategis karena secara kolektif 
merupakan representasi dari 85 persen 
perekonomian dunia, 80 persen 
investasi global, 75 persen 
perdagangan internasional, dan 60 
persen populasi dunia. Nah, sejak KTT 
perdana yang diadakan di Washington 

(KTT VIII) – Vladimir Putin (Rusia)
(KTT IX) – Tony Abott (Australia)

(KTT IV) – Stephen Harper (Kanada)

(KTT VI) – Nicolas Sarkozy (Prancis)
(KTT V) – Lee Myung-bak (Korsel)

(KTT VII) – Felipe Calderon (Italia)

(KTT X) – R.T. Erdogan (Turki)

DC pada 2008 silam dengan George W. 
Bush sebagai ketuanya, sampai akhir 
Oktober 2021 kemarin sudah ada enam 
belas orang pemimpin negara-negara 
dunia bergiliran memimpin, dengan daftar 
lengkap seperti ini:

(KTT II) – Gordon Brown (Inggris)
(KTT I) – George W. Bush (USA)

(KTT III) – Barack Obama (USA)

(KTT XV) – Raja Salman (Arab Saudi)

(KTT XIII) – Mauricio Macri (Argentina)

(KTT XVI) – Mario Draghi (Italia)

(KTT XI) – Xi Jinping (China)

(KTT XIV) – Shinzo Abe (Jepang)

Pada Presidensi G-20 yang akan 
diadakan di Indonesia. Indonesia akan 
mendorong bersama-sama dalam 
pemulihan ekonomi dunia dengan tema 
yang sangat membanggakan yakni 
“Recover Together, Recover Stronger.” 
Lebih lanjut, Presidensi G-20 akan 
mengusung pertumbuhan yang inklusif, 
people-centered serta ramah lingkungan 
dan berkelanjutan. Hal tersebut 
merupakan komitmen utama 

(KTT XII) – Angela Merkel (Jerman)
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kepemimpinan Indonesia di G-20 nanti. 
Indonesia akan mendapat banyak 
keuntungan dengan menjadi tuan 
rumah Group of Twenty (G20) pada 
2022. Salah satu keuntungan yang 
didapat Indonesia dengan menjadi 
presidensi G20 adalah bisa 
mengarahkan agenda. Direktur Riset 
Center of Reform on Economics (Core) 
Indonesia Piter Abdullah menjelaskan, 
agenda G20 memang ditetapkan 
bersama, tetapi sebagai presidensi G20 
Indonesia punya peran dan pengaruh 
besar dalam mengarahkan agenda 
pembahasan G20. " Dengan isu dan 
agenda yang tepat maka keputusan-
keputusan yang diambil dalam G20 
meeting diharapkan tidak hanya baik 
untuk perekonomian global tetapi bisa 
lebih menguntungkan Indonesia," kata 
Piter kepada merdeka.com, Senin 
(1/11/2021). Piter melanjutkan, 
keuntungan lain dengan posisi 
Indonesia sebagai tuan rumah, 
pemerintah bisa mengharapkan 
dampak positif dari hadirnya delegasi 
berbagai negara ke Indonesia. Ini akan 
sangat membantu pemulihan pariwisata 
dan industri di Indonesia. "Keuntungan 
lain adalah pada pengenalan ekonomi 
dan budaya Indonesia di tataran 
global," pungkas dia. Ekonom sekaligus 
Direktur Center of Economic and Law 
Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira 

mengungkapkan bahwa momen 
Presidensi G20 dapat dioptimalkan dalam 
rangka posisi tawar Indonesia menjalin 
kerja sama perdagangan dan investasi 
bisa lebih memiliki daya tarik. Bhisma 
berpendapat bahwa KTT G20 Indonesia 
dapat memberikan rekomendasi yang 
taktis supaya efek normalisasi kebijakan 
moneter di negara maju tidak merugikan 
ekonomi negara berkembang. Bagi saya, 
ini sangat penting dimana pemulihan 
ekonomi secara global harus ada 
kolaborasi dan kerja sama antara negara 
besar dan negara kecil maupun negara 
maju dan berkembang untuk kepentingan 
bersama. Staf Ahli Menteri Keuangan 
Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, 
Suminto percaya bahwa Presidensi 
Indonesia akan mendorong pemulihan 
ekonomi global yang lebih kuat, inklusif, 
lebih seimbang dan berkelanjutan. 
Suminto pun menjelaskan tema yang 
diusung terkait dengan pemulihan 
ekonomi benar-benar terwujud bagi 
negara-negara di dunia. Bukan saja untuk 
anggota G20, namun seluruh dunia dapat 
bersama-sama mencapai keinginan 
tersebut. Kita berharap bahwa Presidensi 
G20 yang dipimpin Presiden Jokowi 
dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Dan saya menaruh harapan 
agar ekonomi dan perdagangan di 
Indonesia maupun global diharapkan bisa 
kembali pulih. Sehingga dunia akan 
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Indonesia Piter Abdullah menjelaskan, 
agenda G20 memang ditetapkan 
bersama, tetapi sebagai presidensi G20 
Indonesia punya peran dan pengaruh 
besar dalam mengarahkan agenda 
pembahasan G20. " Dengan isu dan 
agenda yang tepat maka keputusan-
keputusan yang diambil dalam G20 
meeting diharapkan tidak hanya baik 
untuk perekonomian global tetapi bisa 
lebih menguntungkan Indonesia," kata 
Piter kepada merdeka.com, Senin 
(1/11/2021). Piter melanjutkan, 
keuntungan lain dengan posisi 
Indonesia sebagai tuan rumah, 
pemerintah bisa mengharapkan 
dampak positif dari hadirnya delegasi 
berbagai negara ke Indonesia. Ini akan 
sangat membantu pemulihan pariwisata 
dan industri di Indonesia. "Keuntungan 
lain adalah pada pengenalan ekonomi 
dan budaya Indonesia di tataran 
global," pungkas dia. Ekonom sekaligus 
Direktur Center of Economic and Law 
Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira 

mengungkapkan bahwa momen 
Presidensi G20 dapat dioptimalkan dalam 
rangka posisi tawar Indonesia menjalin 
kerja sama perdagangan dan investasi 
bisa lebih memiliki daya tarik. Bhisma 
berpendapat bahwa KTT G20 Indonesia 
dapat memberikan rekomendasi yang 
taktis supaya efek normalisasi kebijakan 
moneter di negara maju tidak merugikan 
ekonomi negara berkembang. Bagi saya, 
ini sangat penting dimana pemulihan 
ekonomi secara global harus ada 
kolaborasi dan kerja sama antara negara 
besar dan negara kecil maupun negara 
maju dan berkembang untuk kepentingan 
bersama. Staf Ahli Menteri Keuangan 
Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, 
Suminto percaya bahwa Presidensi 
Indonesia akan mendorong pemulihan 
ekonomi global yang lebih kuat, inklusif, 
lebih seimbang dan berkelanjutan. 
Suminto pun menjelaskan tema yang 
diusung terkait dengan pemulihan 
ekonomi benar-benar terwujud bagi 
negara-negara di dunia. Bukan saja untuk 
anggota G20, namun seluruh dunia dapat 
bersama-sama mencapai keinginan 
tersebut. Kita berharap bahwa Presidensi 
G20 yang dipimpin Presiden Jokowi 
dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Dan saya menaruh harapan 
agar ekonomi dan perdagangan di 
Indonesia maupun global diharapkan bisa 
kembali pulih. Sehingga dunia akan 
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melihat kejeniusan dan kerja keras 
Jokowi yang begitu peduli dengan 
kesejahteraan warga dunia pada 
umumnya dan di Indonesia khususnya. 
Jadi sudah sangat jelas bahwa 
terpilihnya Indonesia menjadi 
Presidensi G20 akan berdampak luas 
bagi pemulihan ekonomi baik di negeri 
sendiri dan dunia. Jangan 
berprasangka buruk dengan narasi 
bahwa ada kepentingan negara maju 
memilih Indonesia menjabat sebagai 
Presidensi G20. Karena Indonesia di 
bawah kepemimpinan Jokowi pada 
KTT G20 mendatang, merupakan niat 
baik untuk menjadikan ekonomi dunia 
kembali normal. Dan Jokowi tahu 
pujian-pujian dari para pemimpin dunia 
tidak akan membuat dirinya terlena dan 
terbuai. Beliau tahu mana pujian yang 
tulus dan mana pujian yang sekedar 
basa-basi. Jujur saja, banyak negara 
anggota G-20 seperti negara maju 
lainnya sangat layak menjadi tuan 
rumah. Tetapi karena Jokowi G20 bisa 

 

mampir di Indonesia. Bisa dilihat dari 
daftar pimpinan mulai pertama hingga 
sekarang, kalau bukan karena Jokowi bisa 
saja pimpinan kembali pada negara maju 
yang lain. Contoh Amerika dan Italia 
sudah dua kali. Sekali lagi bangga dengan 
terpilihnya Jokowi untuk Presidensi G-20. 
Semoga Jokowi dan jajarannya selalu 
diberikan kesehatan agar terus 
membangun negeri ini tanpa lelah. Maju 
terus Pak Jokowi. Tunjukkan pada dunia 
bahwa Indonesia mampu membawa 
perbaikan ekonomi secara global 
bersama-sama. Sudah saatnya Indonesia 
yang dipercaya oleh para pemimpin G20 
dapat menunjukkan pada warga dunia 
mampu membawa arah perekonomian 
global menjadi lebih baik. Terima kasih 
Pak Jokowi atas kejeniusan memimpin 
bangsa ini. 
Terima kasih karena telah mengharumkah 
nama Indonesia di forum Internasional. Ini 
merupakan kehormatan bagi Indonesia 
karena Jokowi adalah Presiden dari para 
pemimpin dunia.
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Makanan untuk sembelit yang pertama 
yaitu air putih. Dehidrasi adalah 
penyebab umum sembelit, dan minum 
banyak air sering kali dapat membantu 
meringankan atau mengatasi gejalanya.

Beberapa makanan bisa menjadi cara 
yang ampuh untuk mengatasi dan 
meredakan rasa sakit karena sembelit. 
Berikut makanan untuk sembelit 
melansir dari medical news today:

Ketika seseorang mengalami dehidrasi, 
usus mereka tidak dapat menambahkan 
cukup air ke tinja. Ini menghasilkan tinja 
yang keras, kering, dan kental dan 
dapat menyebabkan sembelit.
2. Yogurt dan kefir
Banyak produk susu, termasuk yogurt 
dan kefir, mengandung mikroorganisme 
yang dikenal sebagai probiotik.

Sembelit terjadi ketika buang air besar 
menjadi lebih jarang dan tinja menjadi 
sulit untuk dikeluarkan. Sembelit terjadi 
karena usus besar menyerap terlalu 
banyak air dari limbah (tinja/kotoran), 
yang mengeringkan tinja sehingga sulit 
untuk mendorong keluar dari tubuh.

1. Air putih

Probiotik sering disebut bakteri "baik", 
dan mereka dapat membantu 
meningkatkan kesehatan usus dan 
melunakkan tinja.

Sembelit adalah keluhan umum yang 
sering diakibatkan oleh pola makan dan 
gaya hidup. Makan makanan tertentu 
dapat membantu meningkatkan 
frekuensi buang air besar.

Sembelit yang dibiarkan begitu saja 
akan menyebabkan wasir dan masalah 
medis lainnya. Ada beberapa cara untuk 
mengatasi sembelit, salah satunya yaitu 
dengan mengatur konsumsi makan.

Di sebuah studi tahun 2014, peneliti 

5. Brokoli

menyelidiki penggunaan yogurt probiotik 
tanpa rasa yang mengandung 
polydextrose, Lactobacillus acidophilus, 
dan Bifidobacterium lactis untuk mengobati 
sembelit.

Sebuah studi tahun 2017 menemukan 
bahwa 100 gram (g) kacang-kacangan 
yang dimasak menyediakan sekitar 26 
persen dari asupan serat harian yang 
direkomendasikan di AS

3. Kacang-kacangan

Brokoli mengandung sulforaphane, zat 
yang dapat melindungi usus dan 
memperlancar pencernaan.

Para peneliti menemukan bahwa makan 
180 mililiter yogurt ini setiap pagi selama 2 
minggu mempersingkat waktu yang 
dibutuhkan limbah untuk bergerak melalui 
usus pada orang dengan sembelit kronis.

Makanan untuk sembelit berikutnya yaitu 
kacang-kacangan. Kebanyakan kacang 
seperti lentil, buncis, dan kacang polong 
sangat tinggi serat, yang merupakan 
nutrisi yang meningkatkan pencernaan 
yang baik dan mengurangi sembelit.

Satu porsi 100 g kacang-kacangan juga 
mengandung sejumlah besar nutrisi lain 
yang membantu meringankan sembelit, 
seperti potasium, folat, seng, dan vitamin 
B6.

Sulforaphane juga dapat membantu 
mencegah pertumbuhan berlebih dari 

4. Sup bening
Sup bening bergizi dan mudah dicerna. 
Makanan untuk sembelit satu ini juga 
menambah kelembapan pada tinja yang 
keras dan padat, dan dapat 
melunakkannya, membuatnya lebih mudah 
untuk dikeluarkan. Cairan dan makanan 
hangat juga umumnya lebih mudah 
dicerna.

 Makanan Untuk Atasi Sembelit

Apel dan pir mengandung beberapa 
senyawa yang meningkatkan 
pencernaan, termasuk serat, sorbitol, 
dan fruktosa.
Makanan untuk sembelit ini juga 
mengandung kadar air yang tinggi, yang 
dapat membantu memperlancar 
pencernaan dan mencegah sembelit.
Untuk mendapatkan manfaat maksimal 
dari apel dan pir, makanlah mentah dan 
utuh, dengan kulit utuh.

6. Apel dan pir

beberapa mikroorganisme usus yang 
dapat mengganggu pencernaan yang 
sehat.

7. Anggur

Di sebuah studi tahun 2017, orang sehat 
makan 20 g kecambah brokoli mentah 
atau 20 g kecambah alfalfa setiap hari 
selama 4 minggu. Para peneliti 
menemukan bahwa orang yang makan 
kecambah brokoli memiliki gejala 
sembelit yang lebih sedikit dan 
pergerakan usus yang lebih cepat.

Blackberry dan raspberry kaya akan 
serat dan air, yang keduanya dapat 
meringankan sembelit. Cobalah 
makan satu atau dua genggam 
blackberry atau raspberry mentah 

Anggur memiliki rasio kulit-ke-daging 
yang tinggi, yang berarti kaya akan 
serat, dan juga mengandung banyak 
air.Untuk meringankan sembelit, 
cobalah makan beberapa genggam 
anggur mentah yang sudah dicuci.

Makanan untuk sembelit ini juga 
mengandung actinidine, enzim yang 
mendorong pergerakan di saluran 
pencernaan bagian atas, dan 
beberapa fitokimia yang mungkin 
berperan dalam meningkatkan 
pencernaan.

8. Kiwi
Rata-rata, 100 g kiwi mengandung 
sekitar 2-3 g serat, yang dapat 
menambah jumlah kotoran dan 
mempercepat aliran usus.

9. Blackberry dan raspberry
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yang dicuci setiap hari.

Produk gandum 
utuh merupakan 
sumber serat 
tidak larut yang 
sangat baik, 
yang 
menambah 
berat tinja dan 
mempercepat 
aliran bahan 
melalui usus.

10. Roti gandum utuh, sereal, dan 
pasta

Untuk 
mendapatkan 
nutrisi paling 
banyak dari 
produk gandum 
utuh, makanlah 
mentah atau 
dimasak sebentar.
Roti gandum utuh dan sereal yang juga 
mengandung kacang-kacangan dan 
biji-bijian mengemas lebih banyak 
serat ke dalam setiap sajian.

11. Minyak zaitun dan biji rami
Minyak zaitun dan biji rami memiliki efek 
pencahar ringan, yang dapat 

memperlancar 
aliran bahan 
melalui usus 
dan 
meredakan 
sembelit.
Makanan 
untuk sembelit 
ini juga 
mengandung 
senyawa yang 
meningkatkan 
pencernaan 
dan memiliki 
sifat 
antioksidan, 
antibakteri, 
dan anti-

inflamasi.
Sebuah studi tahun 2015 menemukan 
bahwa minyak zaitun dan biji rami 
membantu meringankan sembelit pada 
orang yang menjalani hemodialisis.
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Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) 
Pratikno mengungkap alasan Presiden 
Joko Widodo lebih memilih mengajukan 
nama Kepala Staf Angkatan Darat 
(KSAD) 
Jenderal 
Andika 
Perkasa 
sebagai calon 
tunggal 
panglima TNI 
ke DPR, 
dibandingkan 
Kepala Staf 
Angkatan 
Laut (KSAL) 
Laksamana 
TNI Yudo 
Margono. 
Sejumlah 
kalangan 
sebelumnya 
beranggapan bahwa sedianya pengganti 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai 
panglima TNI, berasal dari matra laut. Hal 
itu bila melihat ketentuan di dalam 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 
tentang TNI.   Menurut Pratikno, calon 
panglima TNI yang berasal dari matra 
laut dapat diusulkan pada periode 
selanjutnya. “Ya kan (AL) bisa nanti pada 
periode berikutnya,” kata Pratikno saat 
menjawab pertanyaan awak media di 
Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu 
(3/11/2021). Ia menegaskan, seorang 
calon panglima haruslah merupakan 
seorang kepala staf angkatan. Hal itulah 
yang kemudian membuat Presiden 
Jokowi mengerucutkan pengganti 
panglima berasal dari Angkatan Darat 
dan Angkatan Laut, lantaran Hadi berasal 
dari matra udara. “Kepala stafnya kan 
sekarang ini kan TNI AU, sudah 
panglima. Jadi pilihannya Angkatan Darat 
dan Angkatan Laut, Pak Presiden sudah 
memilih Angkatan Darat,” kata dia. Terkait 
pengganti Andika sebagai KSAD, 
Pratikno menyebut, hingga kini belum 
ada calon nama pengganti. Namun, ia 
menekankan, saat nantinya Andika 

dilantik sebagai panglima, posisi KSAD 
harus segera diisi dengan orang baru. 
“Belum, nanti pada saat pergantian 
panglima pelantikan, nah itu tentu saja 

harus 
segera 
pengisian 
KSAD yang 
baru,” 
ucapnya. 
Sebelumnya
, Direktur 
Eksekutif 
Imparsial 
Gufron 
Mabruri 
menyoroti 
penunjukkan 
Andika 
sebagai 
calon 
tunggal 

panglima TNI. Menurut dia, Andika perlu 
melakukan koordinasi serta penguatan 
antar matra. Hal itu mengingat 
penunjukkan Andika menjadi panglima 
TNI sendiri tak sesuai rotasi 
sebagaimana yang diatur dalam 
Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 
2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut 
disebutkan bahwa panglima TNI dapat 
dijabat secara bergantian. Secara 
teknis, Gufron mengatakan, jika 
merujuk aturan tersebut, seharusnya 
yang menjadi panglima TNI pengganti 
Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Kepala 
Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana 
TNI Yudo Margono. Apalagi, sebelum 
kepemimpinan Hadi yang notabene dari 
matra udara, sudah terdapat dua 
perwira dari angkatan darat yang 
menjadi panglima TNI, yakni Jenderal 
TNI (Purn) Moeldoko dan Jenderal TNI 
(Purn) Gatot Nurmantyo. Sedangkan, 
kali terakhir panglima TNI dijabat dari 
personel matra laut pada 2010-2013, 
yakni Laksamana TNI (Purn) Agus 
Suhartono. Dengan penunjukkan ini, 
kata Gufron, TNI AD kian mendomasi 
matra.

Andika Perkasa Calon Tunggal Panglima TNI
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Pratikno mengungkap alasan Presiden 
Joko Widodo lebih memilih mengajukan 
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Pada saat kedatangan, dilakukan tes 
ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan 
internasional serta diwajibkan menjalani 
karantina selama 5 x 24 jam bagi pelaku 
perjalanan internasional yang baru 
menerima vaksin dosis pertama atau 
selama 3 x 24 jam bagi pelaku perjalanan 

Pada aturan 
sebelumnya, masa 
karantina pelaku 
perjalanan 
internasional yang 
ditetapkan 
pemerintah selama lima hari. Menurun 
tiga hari dari ketentuan semula delapan 
hari masa karantina.

Berikut aturan teknis pelaku 
perjalanan internasional saat 
memasuki wilayah Indonesia:

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 
mengeluarkan addendum Surat Edaran 
Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Protokol 
Kesehatan Perjalanan Internasional Pada 
Masa Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19). Melalui addendum ini, 
pemerintah memangkas masa karantina 
bagi pelaku perjalanan internasional, baik 
warga negara 
asing (WNA) 
maupun warga 
negara Indonesia 
(WNI) menjadi tiga 
hari.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan 
Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, 
mengatakan penyesuaian kebijakan 
masa karantina pelaku perjalanan 
internasional ini telah mempertimbangkan 
masukan berbagai pihak. Aturan 
karantina tiga hari bagi pelaku perjalanan 
internasional berlaku sejak 2 November 
2021."Pada prinsipnya, setiap 
penyesuaian kebijakan yang dilakukan 
sudah mempertimbangkan masukan 
pakar terkait perkembangan riwayat 
alamiah penyakitnya serta petugas di 
lapangan terkait teknis skriningnya," 
katanya dalam konferensi pers yang 
disiarkan melalui YouTube Sekretariat 
Presiden, Selasa (2/11).

Masa Karantina Dari Luar Negeri Hanya 3 Hari

2) Bagi WNI di luar kriteria 
sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
dan bagi WNA, termasuk diplomat 
asing, di luar kepala perwakilan asing 
dan keluarga kepala perwakilan asing 
menjalani karantina di tempat 
akomodasi karantina.

internasional yang sudah menerima 
vaksin dosis lengkap, dengan 
ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal kepala perwakilan asing dan 
keluarga yang bertugas di Indonesia 
dapat melakukan karantina mandiri di 
kediaman masing-masing selama 5 x 
24 jam bagi pelaku perjalanan 
internasional yang baru menerima 
vaksin dosis pertama atau selama 3 x 
24 jam bagi pelaku
perjalanan internasional yang sudah 
menerima vaksin dosis lengkap.
Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-
PCR kedua dengan ketentuan

atau Pegawai Pemerintah yang kembali 
dari perjalanan dinas luar negeri sesuai 
dengan Surat Keputusan Ketua Satuan 

Tugas 
Penanganan 
COVID-19 Nomor 
14 Tahun 2021 
tentang Pintu 
Masuk (Entry 
Point), Tempat 
Karantina, dan 
Kewajiban RT-
PCR bagi Warga 
Negara Indonesia 
Pelaku Perjalanan 

Internasional dengan biaya ditanggung 
oleh pemerintah.

1) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran 
Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa;

sebagai berikut:
1) Pada hari ke-4 karantina bagi pelaku 
perjalanan internasional yang

2) Pada hari ke-3 karantina bagi pelaku 
perjalanan internasional yang

melakukan karantina dengan durasi 5 x 
24 jam; atau

melakukan karantina dengan durasi 3 x 
24 jam. 
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Dengan Biaya Terjangkau $5

Dolar AS telah digunakan secara luas di 
pasar Afghanistan. Dolar juga sering 
digunakan untuk perdagangan di daerah 
yang berbatasan dengan tetangga 
Afghanistan seperti Pakistan.
"Emirat Islam Afghanistan 
memerintahkan semua warga, pemilik 
toko, pedagang, pengusaha dan 
masyarakat umum untuk selanjutnya 
melakukan semua transaksi di 
Afghanistan dan secara ketat menahan 
diri dari menggunakan mata uang asing," 
jelas juru bicara Taliban Zabihullah 
Mujahid dalam sebuah pernyataan yang 
diunggah daring."Siapa pun yang 
melanggar perintah ini akan menghadapi 
tindakan hukum," jelas pernyataan itu, 
seperti dilansir dari laman BBC, Rabu 
(3/11).Setelah Taliban menguasai negara 
itu pada Agustus, miliaran dolar aset luar 
negeri Afghanistan dibekukan oleh 
Federal Reserve AS dan bank sentral di 
Eropa."Kami percaya, penting bagi kami 
untuk mempertahankan sanksi kami 
terhadap Taliban tetapi pada saat yang 
sama menemukan cara untuk bantuan 
kemanusiaan yang sah untuk sampai ke 
rakyat Afghanistan. Itulah tepatnya yang 

"Situasi ekonomi dan kepentingan 
nasional di negara ini mengharuskan 
semua warga Afghanistan menggunakan 
mata uang 
Afghanistan 
dalam setiap 
perdagangan 
mereka," jelas 
Taliban.
Ekonomi 
Afghanistan 
kini sedang 
berjuang 
karena 
penarikan 
dukungan 
keuangan internasional setelah Taliban 
mengambil alih kekuasaan.

Taliban melarang penggunaan mata 
uang asing di Afghanistan. Langkah ini 
dipandang dapat mengganggu ekonomi 
yang sudah di ambang kehancuran.

Taliban Larang Mata Uang Asing di Afghanistan

kami lakukan," kata Wakil Menteri 
Keuangan Amerika Serikat Wally 
Adeyemo kepada Komite Perbankan 
Senat AS bulan lalu.

Namun, meskipun kekuatan Barat telah 
mengatakan mereka ingin menghindari 
bencana kemanusiaan di Afghanistan, 
mereka menolak untuk secara resmi 
mengakui pemerintah Taliban.

Bulan lalu, IMF memperingatkan 
ekonomi negara itu bisa menyusut 30 
persen tahun ini, mendorong jutaan 
orang ke dalam kemiskinan dan 
menyebabkan krisis kemanusiaan.
IMF juga mengatakan kesengsaraan 
ekonomi Afghanistan dapat memicu 
krisis pengungsi yang berdampak pada 
negara-negara tetangga, Turki dan 
Eropa.

Afghanistan juga 
dilanda eksodus 
bantuan asing. 
Hibah dari luar 
negeri sebelumnya 
membiayai tiga 
perempat dari 
belanja 
publiknya.Awal 
tahun ini, Dana 

Moneter Internasional (IMF) 
mengatakan Afghanistan tidak akan 
lagi dapat mengakses sumber 
dayanya, sementara Bank Dunia juga 
menghentikan pendanaan untuk 
proyek-proyek di negara itu.

Afghanistan juga menderita kekeringan 
parah, yang telah merusak sebagian 
besar tanaman gandumnya dan 
membuat harga melonjak.
Program Pangan Dunia Perserikatan 
Bangsa-Bangsa telah memperingatkan 
jutaan warga Afghanistan terancam 
kelaparan karena kombinasi dari 
kekeringan, konflik, dan Covid-19.

Taliban telah meminta pembebasan 
aset Afghanistan yang ditahan di luar 

negeri karena 
negara itu 
menghadapi krisis 
uang yang parah.
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Kepala WFP tersebut mengulang 
seruannya kepada para miliarder untuk 
mendanai pengentasan masalah 
kelaparan di dunia.Sebelumnya seruan 
yang sama disampaikan Beasley dalam 
wawancaranya dengan CNN belum 
lama ini.“400 miliarder ternama di 
Amerika Serikat, kekayaan bersihnya 

“USD 6 miliar tidak akan mengatasi 
kelaparan dunia, tapi itu akan 
mencegah instabilitas geopolitik, 
migrasi massal dan menyelamatkan 42 
juta orang di jurang kelaparan. Sebuah 
krisis yang belum pernah terjadi 
sebelumnya dan badai besar karena 
krisis Covid/konflik/iklim,” jelas Kepala 
WFP, David Beasley membalas cuitan 
Musk, dikutip dari Al Arabiya, Selasa 
(2/11).“Dengan bantuan Anda, kita bisa 
memberi harapan, membangun 
stabilitas dan mengubah masa depan,” 
lanjutnya.Beasley juga meyakinkan 
Musk bahwa WFP memiliki sistem yang 
diterapkan “untuk transparansi dan 
akuntan sumber terbuka,” mengatakan 
tim mereka bisa bekerja bersama untuk 
meninjau masalah tersebut.

Miliarder Elon Musk mengatakan jika 
Program Pangan Dunia PBB (WFP) 
bisa membuktikan bahwa USD 8 miliar 
atau sekitar Rp 114 triliun bisa 
membantu mengatasi 
kelaparan dunia, dia 
akan menjual saham 
Tesla dan 
menyumbangkannya 
untuk mengatasi 
masalah 
tersebut.“Jika WFP 
bisa menjelaskan hal 
ini di utas Twitter 
secara tepat 
bagaimana USD 6 
miliar akan mengatasi 
kelaparan dunia, saya 
akan menjual saham 
Tesla sekarang juga 
dan melakukannya,” 
tulis Musk di Twitte 
pada Minggu.

Elon Musk Jual Sham Tesla

“Saya tidak tahu dari mana mereka 
mendapatkan makanan,” ujar Beasley.

Setengah dari 
populasi 
Afghanistan atau 

sekitar 22,8 juta jiwa, menghadapi krisis 
kelaparan akut, menurut laporan WFP 
yang dirilis pada Senin. Pengangguran 
yang tidak terkendali dan krisis likuiditas 
berarti negara tersebut sedang berada di 
ujung krisis kemanusiaan dan 3,2 juta 
anak-anak di bawah usia 5 tahun berada 
dalam bahaya, menurut kesimpulan 
laporan tersebut.Di Ethiopia, WFP 
memperkirakan 5,2 juta orang perlu 
bantuan makanan mendesak di wilayah 
Tigray, di mana Perdana Menteri Abiy 
Ahmed memimpin serangan besar 
terhadap Front Pembebasan Rakyat 
Tigray (TPLF) sejak tahun lalu. Ribuan 
warga sipil sejak saat itu terbunuh, 
sementara lebih dari 2 juta orang lainnya 
telantar.Lembaga kemanusiaan seperti 
WFP telah berjuang untuk memasok 
makanan kepada warga yang 
membutuhkan di wilayah tersebut.

meningkat USD 1,8 triliun dalam setahun 
terakhir. Yang saya minta 0,36 persen dari 
peningkatan kekayaan bersih Anda,” 
jelasnya.“Ini rumit. Saya tidak meminta 

mereka melakukan 
ini setiap hari, 
setiap minggu, 
setiap 
tahun.”Beasley 
mengatakan, 
berbagai krisis 
termasuk 
perubahan iklim 
dan pandemi Covid 
menyebabkan 
banyak negara 
terancam 
menghadapi 
kelaparan.

“Kami kehabisan pasokan. Kami 
kehabisan uang tunai, dalam hal untuk 
membayar orang-orang kami dan kami 
kehabisan uang dan kami tidak bisa 
mengirim truk-truk kami.” 

 Pemerintah Ethiopia pada Selasa 
mengumumkan darurat nasional setelah 
pemberontak Tigray merebut dua kota 
penting dalam sebuah upaya untuk 
menuju ibu kota, menurut media afiliasi 
pemerintah.“Darurat nasional bertujuan 
untuk melindungi warga sipil dari 
kekejaman yang dilakukan kelompok 
teroris TPLF di beberapa wilayah 
negara,” lapor Fana Broadcasting 
Corporate, mengacu pada Front 
Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), 
dikutip dari France 24, Rabu 
(3/11).Anggota parlemen diperkirakan 
akan menyetujui kebijakan ini dalam 
waktu 24 jam.Dalam beberapa hari 
terakhir, TPLF mengklaim 
mengendalikan dua kota penting sekitar 
400 kilometer dari Addis Ababa dan tidak 
mengesampingkan rencana konvoi 
menuju ibu kota, yang sejauh ini tidak 
terlihat ada pertempuran apapun.
Pemerintah membantah klaim TPLF 

Ethiopia Umumkan Darurat Nasional

Sebelumnya pada Selasa, pejabat 
memerintahkan penduduk Addis 
Ababa mendaftarkan senjata api 
mereka dan bersiap untuk menjaga 
lingkungan mereka.Setahun lalu, 
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed 
mengerahkan tentara ke Tigray untuk 
menangkap dan melumpuhkan TPLF, 
langkah yang dia sebut dilakukan 
sebagai respons atas serangan 
terhadap kamp tentara. Pemenang 
Nobel Perdamaian 2019 ini 
menjanjikan kemenangan, tapi pada 
akhir Juni pemberontak bersatu 
kembali dan mengambil alih sebagian 
besar wilayah Tigray.

tersebut, yang jika benar, akan 
mewakili kemajuan strategis utama.
Sebagian besar wilayah Ethiopia utara 
terputus saluran komunikasinya, dan 
akses untuk jurnalis dibatasi, sehingga 
klaim di medan tempur sulit untuk 
diverifikasi secara independen.
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lanjutnya.Beasley juga meyakinkan 
Musk bahwa WFP memiliki sistem yang 
diterapkan “untuk transparansi dan 
akuntan sumber terbuka,” mengatakan 
tim mereka bisa bekerja bersama untuk 
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atau sekitar Rp 114 triliun bisa 
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akan menjual saham 
Tesla sekarang juga 
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laporan tersebut.Di Ethiopia, WFP 
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Ahmed memimpin serangan besar 
terhadap Front Pembebasan Rakyat 
Tigray (TPLF) sejak tahun lalu. Ribuan 
warga sipil sejak saat itu terbunuh, 
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telantar.Lembaga kemanusiaan seperti 
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membutuhkan di wilayah tersebut.
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kehabisan uang dan kami tidak bisa 
mengirim truk-truk kami.” 
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mengumumkan darurat nasional setelah 
pemberontak Tigray merebut dua kota 
penting dalam sebuah upaya untuk 
menuju ibu kota, menurut media afiliasi 
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untuk melindungi warga sipil dari 
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Corporate, mengacu pada Front 
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terakhir, TPLF mengklaim 
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400 kilometer dari Addis Ababa dan tidak 
mengesampingkan rencana konvoi 
menuju ibu kota, yang sejauh ini tidak 
terlihat ada pertempuran apapun.
Pemerintah membantah klaim TPLF 
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mereka dan bersiap untuk menjaga 
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Sok Mary, seorang ibu rumah tangga 
berusia 28 tahun, mengatakan dia 
merasa lega setelah putrinya yang 
berusia lima tahun divaksinasi Covid-19.
"Saya merasa senang gadis kecil saya 
menerima dosis pertama vaksin Sinovac 
Tiongkok hari ini karena saya telah 
menunggu kesempatan ini selama 
berbulan-bulan," katanya kepada Xinhua 

Kamboja mulai memvaksinasi Covid-19 
untuk anak berusia lima tahun pada 
Senin (1/11/2021). Seperti dilaporkan 
Xinhua, program tersebut digelar setelah 
otoritas menyelesaikan vaksinasi Covid-
19 untuk populasi berusia enam tahun 
ke atas.Berbicara pada upacara 
peluncuran 
kampanye 
yang 
diadakan di 
Istana 
Perdamaian 
di ibu kota 
Phnom 
Penh, 
Perdana 
Menteri 
Samdech 
Techo Hun 
Sen meminta 
orang tua 
atau wali sah 
anak-anak 
untuk 
membawa 
anak-anak mereka untuk divaksin guna 
melindungi hidup mereka dari pandemi 
Covid-19."Vaksinasi adalah kunci untuk 
memerangi Covid-19. Vaksin 
mengurangi infeksi, rawat inap, dan 
kematian," katanya.Kementerian 
Kesehatan (MoH) menyatakan anak-
anak berusia lima tahun di negara Asia 
Tenggara itu akan menerima dua dosis 
vaksin Sinovac dan jarak antara dosis 
pertama dan kedua adalah 28 hari. Saat 
membawa anak-anak mereka untuk 
disuntik, orang tua atau wali yang sah 
harus membawa salinan akta kelahiran, 
buku catatan keluarga atau paspor.

Kamboja Mulai Vaksin Covid Anak Usia 5 Tahun
di satu lokasi inokulasi di ibu kota.

"Mulai 31 Oktober,Kamboja telah 
memvaksinasi 85,68 persen, atau 13,7 
juta dari 16 juta penduduknya. Kami telah 
mencapai target kami sekitar delapan 
bulan lebih awal dari yang direncanakan. 
Kamboja telah menginokulasi 100 persen 
dari populasi orang dewasa 10 juta, 97,89 
persen dari kelompok usia 12-17 hampir 
1,83 juta,” katanya.

Vong Vichhai, seorang mekanik mobil 
berusia 43 tahun, mengatakan dia 
mengkhawatirkan keselamatan kesehatan 
putri kecilnya di tengah Covid-19."Tetapi 
saya merasa lega sekarang setelah dia 
menerima dosis pertama vaksin Covid-19 

hari ini. 
Terima 
kasih 
kepada 
Tiongkok 
karena 
telah 
memasok 
vaksin ke 
Kamboja 
dan kami 
tidak akan 
pernah 
melupakan 
kebaikan 
Anda, dan 
terima 
kasih 
kepada 

pemerintah Kamboja yang telah 
memberikan vaksin kepada masyarakat 
secara gratis," katanya kepada 
Xinhua.Chhay Kimlang, seorang perawat 
di tempat vaksinasi di Phnom Penh, 
mengatakan jika tidak ada pasokan vaksin 
Tiongkok, Kamboja tidak akan memiliki 
cukup vaksin untuk menginokulasi 
penduduknya.Hun Sen telah 
mengumumkan kampanye vaksinasi 
Covid-19 nasional Kamboja untuk 
penduduknya yang berusia enam tahun 
ke atas berhasil diselesaikan lebih dari 
delapan bulan setelah diluncurkan. 
Tiongkok sebagai pemasok vaksin utama.

Pernyataan "potong kepala" itu, 
disampaikan Listyo merujuk peribahasa, 
"ikan busuk mulai dari kepala" atau kalau 
pimpinannya bermasalah, maka 
bawahannya juga akan bermasalah.

Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo soal akan "memotong kepala" 
yang maksudnya akan menindak 
pimpinan di lingkungan Polri yang 
bermasalah bukan isapan jempol belaka. 
Tak main-main, tujuh pejabat Polri 
langsung dicopot dari jabatannya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden 
Prabowo Argo Yuwono mengatakan, 
pencopotan tujuh perwira menengah itu 
menunjukkan komitmen Kapolri Listyo 

Kapolri Buktikan Tak Ragu “Potong Kepala”

Ketujuh pejabat yang dicopot yakni, 
Dirpolairud Polda Sulbar Kombes Pol 
Franciscus X Tarigan, Kapolres 
Labuhan Batu Polda Sumut AKBP Deni 
Kurniawan, Kapolres Pasaman Polda 
Sumbar AKBP Dedi Nur Andriansyah, 
Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumut 
AKBP Agus Sugiyarso, Kapolres 
Nganjuk Polda Jatim AKBP Jimmy 
Tana, Kapolres Nunukan Polda Kaltara 
AKBP Saiful Anwar, dan Kapolres 
Luwu Utara Polda Sulsel AKBP Irwan 
Sunuddin. Ketujuh perwira menengah 
itu ditarik menjadi Pamen Yanma Polri

Sigit untuk melakukan pembenahan 
internal agar menjadi jauh lebih baik.
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berusia 28 tahun, mengatakan dia 
merasa lega setelah putrinya yang 
berusia lima tahun divaksinasi Covid-19.
"Saya merasa senang gadis kecil saya 
menerima dosis pertama vaksin Sinovac 
Tiongkok hari ini karena saya telah 
menunggu kesempatan ini selama 
berbulan-bulan," katanya kepada Xinhua 

Kamboja mulai memvaksinasi Covid-19 
untuk anak berusia lima tahun pada 
Senin (1/11/2021). Seperti dilaporkan 
Xinhua, program tersebut digelar setelah 
otoritas menyelesaikan vaksinasi Covid-
19 untuk populasi berusia enam tahun 
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peluncuran 
kampanye 
yang 
diadakan di 
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Sen meminta 
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anak-anak 
untuk 
membawa 
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melindungi hidup mereka dari pandemi 
Covid-19."Vaksinasi adalah kunci untuk 
memerangi Covid-19. Vaksin 
mengurangi infeksi, rawat inap, dan 
kematian," katanya.Kementerian 
Kesehatan (MoH) menyatakan anak-
anak berusia lima tahun di negara Asia 
Tenggara itu akan menerima dua dosis 
vaksin Sinovac dan jarak antara dosis 
pertama dan kedua adalah 28 hari. Saat 
membawa anak-anak mereka untuk 
disuntik, orang tua atau wali yang sah 
harus membawa salinan akta kelahiran, 
buku catatan keluarga atau paspor.

Kamboja Mulai Vaksin Covid Anak Usia 5 Tahun
di satu lokasi inokulasi di ibu kota.

"Mulai 31 Oktober,Kamboja telah 
memvaksinasi 85,68 persen, atau 13,7 
juta dari 16 juta penduduknya. Kami telah 
mencapai target kami sekitar delapan 
bulan lebih awal dari yang direncanakan. 
Kamboja telah menginokulasi 100 persen 
dari populasi orang dewasa 10 juta, 97,89 
persen dari kelompok usia 12-17 hampir 
1,83 juta,” katanya.

Vong Vichhai, seorang mekanik mobil 
berusia 43 tahun, mengatakan dia 
mengkhawatirkan keselamatan kesehatan 
putri kecilnya di tengah Covid-19."Tetapi 
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menerima dosis pertama vaksin Covid-19 
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pemerintah Kamboja yang telah 
memberikan vaksin kepada masyarakat 
secara gratis," katanya kepada 
Xinhua.Chhay Kimlang, seorang perawat 
di tempat vaksinasi di Phnom Penh, 
mengatakan jika tidak ada pasokan vaksin 
Tiongkok, Kamboja tidak akan memiliki 
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penduduknya.Hun Sen telah 
mengumumkan kampanye vaksinasi 
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penduduknya yang berusia enam tahun 
ke atas berhasil diselesaikan lebih dari 
delapan bulan setelah diluncurkan. 
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Pernyataan "potong kepala" itu, 
disampaikan Listyo merujuk peribahasa, 
"ikan busuk mulai dari kepala" atau kalau 
pimpinannya bermasalah, maka 
bawahannya juga akan bermasalah.

Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo soal akan "memotong kepala" 
yang maksudnya akan menindak 
pimpinan di lingkungan Polri yang 
bermasalah bukan isapan jempol belaka. 
Tak main-main, tujuh pejabat Polri 
langsung dicopot dari jabatannya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden 
Prabowo Argo Yuwono mengatakan, 
pencopotan tujuh perwira menengah itu 
menunjukkan komitmen Kapolri Listyo 

Kapolri Buktikan Tak Ragu “Potong Kepala”

Ketujuh pejabat yang dicopot yakni, 
Dirpolairud Polda Sulbar Kombes Pol 
Franciscus X Tarigan, Kapolres 
Labuhan Batu Polda Sumut AKBP Deni 
Kurniawan, Kapolres Pasaman Polda 
Sumbar AKBP Dedi Nur Andriansyah, 
Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumut 
AKBP Agus Sugiyarso, Kapolres 
Nganjuk Polda Jatim AKBP Jimmy 
Tana, Kapolres Nunukan Polda Kaltara 
AKBP Saiful Anwar, dan Kapolres 
Luwu Utara Polda Sulsel AKBP Irwan 
Sunuddin. Ketujuh perwira menengah 
itu ditarik menjadi Pamen Yanma Polri

Sigit untuk melakukan pembenahan 
internal agar menjadi jauh lebih baik.
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Pencopotan Kombes Franciscus, 
tertuang dalam surat telegram Nomor 
ST/2279/X/KEP./2021, per tanggal 31 
Oktober 2021. Sementara enam 
lainnya yang berpangkat AKBP tertulis 
dalam surat telegram Nomor 
ST/2280/X/KEP./2021, tanggal 31 
Oktober 2021. Kedua telegram itu 
ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen 
Wahyu Widada atas nama Kapolri.
"Ya ini tentunya sebagaimana 
komitmen dan pernyataan Pak Kapolri 
soal 'ikan busuk mulai dari kepala', 
kalau pimpinannya bermasalah maka 
bawahannya akan bermasalah juga, 
serta semangat dari konsep presisi. 
Komitmen ini jelas untuk melakukan 
perubahan dan perbaikan untuk menuju 
Polri yang jauh lebih baik lagi," ujar 
Argo, Selasa (2/11/2021).

"Jadilah pemimpin yang teladan, 
bijaksana, memahami, mau 
mendengar, tidak mudah emosi, dan 
saling menghormati. Dengan begitu, 
Polri ke depannya akan semakin 
mendapatkan kepercayaan di 

Dikatakan Argo, keputusan ini 
diharapkan dapat memberikan efek jera 
kepada seluruh anggota Polri agar tidak 
melanggar aturan. Personel Polri harus 
memiliki jiwa kepemimpinan yang 
mengayomi dan melayani masyarakat 
serta anggotanya.

Diketahui, tindakan mantan Kapolres 
Nunukan AKBP Saiful Anwar menghajar 
anak buahnya Brigadir Sony Limbong 
yang berdinas di bagian Teknologi, 
Informasi dan Komunikasi (TIK) Polres 
Nunukan, menjadi sorotan publik.Dalam 
video berdurasi 43 detik yang viral di 
media sosial, terlihat Syaiful memukul dan 
menendang Sony yang hendak 
membantu seorang perempuan 
menggeser meja, pada tanggal 21 
Oktober 2021, sekitar pukul 12.32 waktu 
setempat.
Belakangan diketahui, motif Syaiful 
menghajar anak buahnya itu bukan soal 
membantu menggeser meja. Namun, 
lantaran jengkel karena Sony tidak 
menjalankan tugasnya dengan baik. 
Sebab, ketika Syaiful mengikuti kegiatan 
acara puncak Hari Kesatuan Gerak 
Bhayangkari (HKGB) melalui zoom 
meeting dengan Mabes Polri dan Polda 
Kaltara, jaringannya terkendala. Pada 
saat itu, Sony tidak berada di tempat dan 
tidak merespons telepon ketika dihubungi.

masyarakat," katanya.

Istri Pamer Uang

Kapolres Nunukan Hajar Anak Buah

Sementara itu, Kapolres Tebing Tinggi 
AKBP Agus Sugiyarso dicopot dari 
jabatannya diduga setelah rekaman video 
istrinya pamer uang di aplikasi TikTok 
beredar di media sosial, dan kemudian 

"Pimpinan harus jadi teladan, sehingga 
bawahannya akan meneladani. Karena 
kita tidak mungkin diikuti kalau kita tidak 
memulai yang baik. Kita tidak mungkin 
menegur kalau tidak jadi teladan. Harus 
mulai dari pemimpin atau diri sendiri. Ini 
yang saya harapkan rekan-rekan 

Sebelumnya diketahui, Kapolri Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo mengutip 
pribahasa, "ikan busuk mulai dari 
kepala", kalau pimpinannya bermasalah, 
maka bawahannya juga akan 
bermasalah.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca 
Simajuntak menegaskan, kendati uang 
itu bukan milik yang bersangkutan, 
namun Polri melarang anggota dan 
keluarganya pamer kemewahan.
"Ini meskipun bukan dia yang 
melakukan, tetapi kita melihat bahwa dia 
tahu bahwa perintah Kapolri tidak boleh 
menunjukkan gambar yang 
menampilkan hedonisme dan harta 
benda. Sebagai tanggung jawab 
suaminya, Kapolres saya tarik ke Polda 
dalam rangka evaluasi," kata Panca.

viral.Buntut perilaku istrinya itu, AKBP 
Agus Sugiyarso ditarik ke Polda Sumut 
dalam rangka dilakukan evaluasi lebih 
lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 
aksi pamer uang tersebut terjadi ketika 
sang istri sedang arisan bersama teman-
temannya.

Sebaliknya, sanksi tegas akan 
diberikan kepada seluruh personel 
yang tidak menjalankan tugasnya 
dengan baik, atau melanggar aturan 
yang ada. Bahkan, pimpinannya juga 
akan ditindak tegas apabila tidak 
mampu menjadi tauladan bagi 

mampu memahami. Hal yang 
dijalankan penuh keikhlasan akan 
menjadi buah keikhlasan. Tolong ini 
diimplementasikan bukan hanya teori 
dan pepatah," ucapnya ketika 
bersama Panglima TNI Marsekal Hadi 
Tjahjanto menutup pendidikan 
Sespimti Polri Dikreg ke-30, 
Sespimen Polri Dikreg ke-61 dan 
Sespimma Polri Angkatan ke-66, di 
Lembang, Jawa Barat, Rabu 
(27/10/2021) lalu.
Listyo menuturkan, dirinya beserta 
pejabat utama Mabes Polri memiliki 
komitmen untuk memberikan reward 
bagi personel yang menjalankan 
tugasnya dengan baik dan bekerja 
keras untuk melayani serta 
mengayomi masyarakat.
"Saya dan seluruh pejabat utama 
memiliki komitmen kepada anggota 
yang sudah bekerja keras di 
lapangan, kerja bagus, capek, 
meninggalkan anak-istri. Akan selalu 
komitmen memberikan reward, kalau 
saya lupa tolong diingatkan," katanya.
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membantu seorang perempuan 
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sang istri sedang arisan bersama teman-
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

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

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

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

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

Tanah Air
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Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057

Viani Limardi Resmi Gugat PSI

jajarannya.

"Pemimpin yang bisa melayani dan 
menempatkan anggota dan 
masyarakat sebagai prioritas. Jangan 
hanya memerintah, tapi tidak tahu 
kesulitan ini menjadi masalah," 
katanya.Seorang pemimpin, 
tambahnya, harus memiliki sifat dan 
sikap yang kuat, menguasai lapangan, 
bergerak cepat, responsif, peka 
terhadap perubahan, dan berani keluar 
dari zona nyaman. Selain itu mau turun 
ke bawah untuk mendengarkan secara 
langsung aspirasi dari masyarakat dan 

"Terhadap anggota yang melakukan 
kesalahan dan berdampak kepada 
organisasi, maka jangan ragu 
melakukan tindakan. Kalau tak mampu 
membersihkan ekor, maka kepalanya 
akan saya potong. Ini semua untuk 
kebaikan organisasi yang susah payah 
berjuang. Menjadi teladan, pelayan 
dan pahami setiap masalah dan suara 
masyarakat agar kita bisa ambil 
kebijakan yang sesuai," terangnya.
Listyo menekankan, personel Polri 
harus bisa menjadi pemimpin yang 
melayani dan mengayomi masyarakat 
serta anggotanya.

anggotanya. Pemimpin yang kuat akan 
mampu menciptakan rasa saling 
menghormati antara pimpinan dan 
jajarannya.
"Turun langsung ke lapangan agar tahu 
apa yang dirasakan masyarakat dan anak 
buah. Jaga emosi, jangan terpancing. 
Emosi mudah meledak akan 
mengakibatkan perbuatan yang tidak 
terukur. Apalagi diberikan kewenangan 
oleh undang-undang, maka tindakan 
tersebut akan berpotensi menjadi 
masalah," tandasnya.

Pengamat Politik Gun Gun Heryanto 
melihat kemungkinan tiga poros di 
Pemilihan Presiden 2024. Di antaranya 
poros PDIP-Gerindra melawan Golkar-
NasDem.

Gun Gun mengatakan, poros pertama 
akan mencalonkan pasangan capres 
Prabowo Subianto dan cawapres Puan 
Maharani.
"Secara chemistry tidak ada masalah 
Prabowo dan Mega. Kedua, akan 
diinisiasi oleh Golkar dan NasDem. 
Golkar akan menjadikan Airlangga 
sebagai kandidat yang didorong. Entah 
itu RI 1 atau RI 2," ucap Gun Gun saat 
dikonfirmasi, Rabu (3/11).

Gun Gun melihat dari pergerakan aktor-
aktor partai politik yang memiliki 
kecenderungan akan terdapat tiga poros 
di Pilpres. Kemungkinan, poros pertama 
akan diisi PDIP dan Gerindra. Poros 
kedua, NasDem, Golkar, dan PKS. 
Sedangkan poros ketiga akan diisi oleh 
partai-partai menengah, seperti PKB, 
PPP, PAN, dan Demokrat.

Gun Gun menambahkan, Airlangga bisa 
dipasangkan dengan sejumlah kepala 
daerah yang memiliki tingkat keterpilihan 

Prediksi Pilpres 2024

"Yang paling penting soal skema 
masing-masing partai, keuntungan 
untuk kekuasaan di kemudian hari," 
ucap Gun Gun.
Gun Gun mengatakan, mulai 
bermunculan nama-nama tokoh politik 
yang kemungkinan akan maju di 
Pilpres. Ia mencontohkan, nama 
Airlangga dimunculkan ke publik untuk 
menggerakkan mesin partai 
berlambang pohon beringin tersebut.
"Partai Golkar memunculkan nama 

Sedangkan, poros ketiga akan dimotori 
oleh partai-partai tengah. Namun, 
menurut Gun Gun, butuh sosok atau 
figur kuat yang bisa diterima oleh 
semua partai.

cukup tinggi. Seperti Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan, Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Ini akan jadi pertimbangan poros 
kedua, yang dimotori Golkar dan 
NasDem. Karena masih butuh 1 partai 
lagi, kemungkinan ada di PKS. 
Makanya kalau kita lihat beberapa 
komunikasi intens. Tapi masih dinamis," 
tutur Gun Gun.
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terhadap perubahan, dan berani keluar 
dari zona nyaman. Selain itu mau turun 
ke bawah untuk mendengarkan secara 
langsung aspirasi dari masyarakat dan 

"Terhadap anggota yang melakukan 
kesalahan dan berdampak kepada 
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kebaikan organisasi yang susah payah 
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lagi, kemungkinan ada di PKS. 
Makanya kalau kita lihat beberapa 
komunikasi intens. Tapi masih dinamis," 
tutur Gun Gun.



31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

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

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),

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

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

Airlangga untuk menggerakkan mesin 
partai. Supaya punya soliditas. Dia 
menjadikan Pilpres terakhir pelajaran 
berharga, ketika tidak ada sosok nama, 
kecenderungan mesin partai itu 
geraknya lambat," kata Gun Gun.

Sementara Golkar sesuai hasil 
Rakernas partai, mendorong Airlangga 
sebagai calon presiden. NasDem 
sendiri belum memiliki calon, namun 
berwacana ingin menjaring capres 
melalui konvensi internal.
Deklarasi Prabowo-Puan
Sejumlah relawan mendeklarasikan 
pasangan Prabowo Subianto dan Puan 
Maharani sebagai pasangan untuk 
Pilpres 2024. Prabowo sebagai calon 
presiden dan Puan sebagai wakilnya.
"Kita poros prabowo Puan 
mendeklarasikan untuk mendukung 
pasangan calon presiden Prabowo-
Puan pada 3 November 2021 di 
Matraman, Jakarta," kata deklarator 

Seperti diketahui, Gerindra ngotot akan 
kembali mencalonkan Prabowo 
Subianto sebagai presiden. Sementara 
PDIP sebagai parpol pemenang, 
memunculkan nama Puan Maharani.

poros Prabowo-Puan, Andianto di 
Matraman, Jakarta, Rabu (3/11).
Dia mengungkapkan, alasan memilih 
Prabowo-Puan karena bangsa Indonesia 
saat ini sedang membutuhkan pemimpin 
kuat, negarawan, dan bisa menyatukan 
semua elemen bangsa. Kata dia, bangsa 
sedang mengalami kondisi yang sangat 
terpuruk saat ini.
"Bukan hanya Indonesia tapi dunia ya, 
mengalami wabah Covid-19. Karena itu, 
wabah itu melumpuhkan sendi-sendi 
kehidupan, karena itu dibutuhkan 
pemimpin yang kuat, pemimpin yang 
mampu diterima oleh rakyat dan 
mengayomi semua rakyat Indonesia," 
ujarnya.
Langkah selanjutnya, poros Prabowo-
Puan akan meminta partai politik 
khususnya untuk partai Gerindra, PDIP, 
dan partai lainnya untuk mengusung 
Prabowo-Puan dalam pilpres 2024.
“Dan kami secara internal akan 
menkonsolidasikan, mengkomunikasikan 
dan melakukan mobilisasi kepada rakyat 
Indonesia agar mendukung Prabowo 
puan. Jadi Prabowo-Puan bisa menang di 
pilpres 2024," pungkasnya.
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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

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),

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

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

Airlangga untuk menggerakkan mesin 
partai. Supaya punya soliditas. Dia 
menjadikan Pilpres terakhir pelajaran 
berharga, ketika tidak ada sosok nama, 
kecenderungan mesin partai itu 
geraknya lambat," kata Gun Gun.

Sementara Golkar sesuai hasil 
Rakernas partai, mendorong Airlangga 
sebagai calon presiden. NasDem 
sendiri belum memiliki calon, namun 
berwacana ingin menjaring capres 
melalui konvensi internal.
Deklarasi Prabowo-Puan
Sejumlah relawan mendeklarasikan 
pasangan Prabowo Subianto dan Puan 
Maharani sebagai pasangan untuk 
Pilpres 2024. Prabowo sebagai calon 
presiden dan Puan sebagai wakilnya.
"Kita poros prabowo Puan 
mendeklarasikan untuk mendukung 
pasangan calon presiden Prabowo-
Puan pada 3 November 2021 di 
Matraman, Jakarta," kata deklarator 

Seperti diketahui, Gerindra ngotot akan 
kembali mencalonkan Prabowo 
Subianto sebagai presiden. Sementara 
PDIP sebagai parpol pemenang, 
memunculkan nama Puan Maharani.

poros Prabowo-Puan, Andianto di 
Matraman, Jakarta, Rabu (3/11).
Dia mengungkapkan, alasan memilih 
Prabowo-Puan karena bangsa Indonesia 
saat ini sedang membutuhkan pemimpin 
kuat, negarawan, dan bisa menyatukan 
semua elemen bangsa. Kata dia, bangsa 
sedang mengalami kondisi yang sangat 
terpuruk saat ini.
"Bukan hanya Indonesia tapi dunia ya, 
mengalami wabah Covid-19. Karena itu, 
wabah itu melumpuhkan sendi-sendi 
kehidupan, karena itu dibutuhkan 
pemimpin yang kuat, pemimpin yang 
mampu diterima oleh rakyat dan 
mengayomi semua rakyat Indonesia," 
ujarnya.
Langkah selanjutnya, poros Prabowo-
Puan akan meminta partai politik 
khususnya untuk partai Gerindra, PDIP, 
dan partai lainnya untuk mengusung 
Prabowo-Puan dalam pilpres 2024.
“Dan kami secara internal akan 
menkonsolidasikan, mengkomunikasikan 
dan melakukan mobilisasi kepada rakyat 
Indonesia agar mendukung Prabowo 
puan. Jadi Prabowo-Puan bisa menang di 
pilpres 2024," pungkasnya.


