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Gara-gara marahi suaminya yang 
diduga gemar mabuk-mabukan, 
seorang ibu dua anak Valencya Alias 
Nengsy Lim (45) di Karawang, Jawa 
Barat, dituntut satu tahun penjara oleh 
Jaksa Penuntut Umum (JPU). Valencya 
tak menyangka amarahnya terhadap 
suaminya yang kerap mabuk-mabukan, 
berujung ke meja hijau. Valencya 
dianggap telah melakukan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara 
psikis terhadap suaminya Chan Yung 
Ching. Jaksa mendakwa Valencya 
melanggar Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 
5 huruf Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Kasus yang dialami Valencya 

merupakan rentetan perselisihan terhadap 
suaminya Chan Yung Ching. Mulanya 
pada tahun 2000, keduanya menjalin kasih 
dan menikah. Chan Yung Ching kala itu 
masih berstatus warga negara asing 
(WNA) Taiwan. Setelah menikah mereka 
pun berangkat ke Taiwan. Di Taiwan, 
Valencya pun baru tahu asal usul 
suaminya. Valencya pun akhirnya bekerja 
serabutan untuk melunasi utang. Di 
Taiwan, juga ia baru tahu jika ternyata 
suaminya merupakan duda tiga anak. 
Mungkin karena kehidupan Taiwan yang 
tinggi, merekapun balik ke Indonesia. 
Karawang dipilih karena ada saudara yang 
tinggal di kota itu. Valencya kemudian 
membuka toko bangunan 2005 membuat 
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perseroan terbatas (PT) untuk usaha 
suaminya. Chan Yung Ching yang 
merupakan WNA dengan visa kunjungan 
pun tak bisa bekerja. Jadi tiap empat 
bulan sekali, suaminya pun harus 
kembali ke Taiwan dan diongkosi 
Valencya. Kemudian ia mensponsori 
suaminya menjadi WNI dan baru setelah 
2016 Chan Yung Ching mendapatkan 
statusnya sebagai WNI. Memasuki tahun 
2018, konflik rumah tangga mulai terjadi. 
Cekcok dan pertengkaran antara 
Valencya dan suaminya terjadi sejak 
Februari 2018. Ketika itu Valencya 
mengajukan gugatan cerai di Pengadilan 
Negeri Karawang dengan dasar 
ketidakcocokan. Pada April 2018, 
gugatan cerai urung dilakukan karena 
terjadi mediasi. Keduanya rujuk kembali. 
Pada September 2019 Valencya kembali 
menggugat cerai Chan karena 
menelantarkan keluarganya ke Polres 
Karawang dengan nomor 
LP./1057/IX/2020/JABAR/RES KRW. 
Namun, di bulan yang sama, Chan 
melaporkan Valencya ke Polsek 
Telukjambe Karawang atas dugaan 
pemalsuan surat kendaraan. Namun 
pada 2 Januari 2020, putusan 
pengadilan keluar. Pengadilan Negeri 
Karawang mensahkan gugatan 
perceraian Valencya. Karena telah 
dikabulkan gugatan cerainya, Chan pun 
didenda harus membayar biaya hidup 

anak-anaknya sebesar Rp13 juta per 
bulan serta hak asuh sepenuhnya akan 
diserahkan kepada Valencya. Namun, 
dibeberkan jika putusan itu tak pernah 
dipenuhi. Chan kemudian mengajukan 
banding. Pada Agustus 2020, Valencya 
tetap memenangkan banding yang 
diajukan Chan di Pengadilan Tinggi 
Bandung. Kasus antara keduanya pun 
kembali berlanjut, pada September 2020. 
Chan balas melaporkan Valencya ke PPA 
Polda Jabar nomor LP.LPB/844/VII/2020 
atas dugaan pengusiran dan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT) psikis 
yang berujung ditetapkannya Valencya 
sebagai tersangka pada 11 Januari 2021. 
Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) Glendy Rivano 
saat sidang dengan agenda penuntutan 
di Pengadilan Negeri (PN) Karawang, 
Kamis (11/11/2021). Dalam sidang 
dengan agenda penuntutan di PN 
Karawang, 11 November 2021, Glendy 
membacakan tuntutan satu tahun penjara 
untuk Valencya. Glendy saat dikonfirmasi 
usai sidang menyebutkan, kasus itu 
masuk dalam Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT). "Diperoleh fakta-fakta melalui 
keterangan saksi dan alat bukti bahwa 
Valencya terbukti jadi terdakwa dengan 
dijerat Pasal 45 ayat 1 Junto pasal 5 
huruf b,” ungkap Glendy. Glendy juga 
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mengatakan, Chan mengaku diusir dan 
juga dimarahi dengan kata-kata kasar 
yang menyebabkan psikisnya 
terganggu. “Jadi inisial Chan ini diusir 
dan dimarahi dengan kata-kata kasar,” 
kata Glendy. Dalam persidangan yang 
dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, 
terdakwa Valencya hadir didampingi 
kuasa hukumnya, anak pertama, dan 
kakak kandung. Sementara itu, dari 
pihak Chan hanya dihadiri oleh salah 
satu kuasa hukum. Valencya kemudian 
mengutarakan keberatannya, dan 
mengaku dikriminalisasi. Pada saat 
mendengar tuntutan satu tahun penjara, 
Valencya mengutarakan keberatan dan 
mengganggap bahwa dirinya 
dikriminalisasi. “Saya keberatan yang 
mulia, apa yang dibacakan tidak sesuai 
fakta, masa hanya karena saya 
mengomeli suami yang suka mabuk-
mabukan saya jadi tersangka dan 
dituntut satu tahun penjara,” kata 
Valencya. Hakim ketua meminta 
Valencya menyampaikan keberatan itu 
melaui pledoi atau sidang pembelaan 
yang rencananya digelar minggu depan. 
“Pembelan Ibu nanti disampaikan di 
Pledoi Kamis depan,” kata Hakim Ketua 
Muhammad Ismail Gunawan kepada 
Valencya. Usai sidang, Valencya 
mengaku bahwa ia mengomeli Chan 
lantaran sang suami kerap mabuk-

mabukan. "Enggak nyangka sampai satu 
tahun. Bukan nangis lagi, kalau kami 
udah pingsan kemarin," ujar Valencya 
usai persidangan di PN Karawang, Kamis. 
Ia juga heran mengapa dirinya 
mendapatkan tuntutan satu tahun penjara 
hanya karena perbuatannya itu. “Dituntut 
sampai satu tahun, saksi-saksi kita 
diabaikan, semuanya diabaikan biar viral 
pak, suami mabuk-mabukan istri marah 
malah dipidanakan. Ini perhatikan ibu-ibu 
se-Indonesia tidak boleh marah ke suami. 
Kalau suaminya pulang mabuk-mabukan 
harus duduk manis nyambut dengan baik, 
marah sedikit dipenjara," ungkap 
Valencya. Valencya Tak menyangka 
omelannya itu direkam dan dijadikan alat 
bukti untuk dilaporkan ke polisi. Valencia 
baru tahu setelah menggugat cerai. Nah 
gugatan cerai itu yang digunakan untuk 
membuat laporan untuk mengintimidasi 
saya. Dijadikan alat bukti dan transkipnya 
juga dipenggal-penggal," ujar dia. "Saya 
enggak nyangka, bukan nangis lagi kayak 
mau pingsan juga. Engga nyangka karena 
sudah dituntut gitu saya harus gimana, 
sedangkan saya ibu tunggal," kata 
Valencya di Kantor PWI Karawang, Senin 
(15/11/2021), seperti dikutip dari Tribun 
Jabar.  Valencya mengatakan, ia marah-
marah terhadap suaminya, karena 
suaminya yang pulang mabuk-mabukan. 
"Ia memang alkoholik, di rumah itu sering 

minum. Kalau ada temannya itu bisa 
sampai pagi," katanya. Bahkan suatu kali 
ditemukan pakaian perempuan di mobil. 
Selama kejadian ini Valencya 
mengatakan bahwa dia dilaporkan oleh 
suaminya karena kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) psikis, ketika 
masih dalam proses perceraian. "Dia 
tanya harta, harta harus digugat ke 
pengadilan. Kalau saya ibu kan pasti 
hibah ke anak, dua bulan kemudian saya 
di laporkan ke PPA Polda," katanya. 
Valencya juga mengungkapkan, selama 
dua tahun dua bulan telah dilaporkan ke 
polisi oleh suaminya sebanyak tiga kali. 
"Selama dua tahun dua bulan dilaporkan. 
Ada 3 laporan di Polsek di Polres dan 
Polda," katanya. Bukan hanya itu, ibu 
Valencya yang berusia 80 tahun juga 
sempat dilaporkan suaminya dan 
beberapa kali diperiksa polisi. Valencya 
mengaku telah beberapa kali melakukan 
mediasi, tetapi tidak menemui 
kesepakatan. Chan bahkan sempat 
bertanya akan memberikan kompensasi 
apa jika laporannya dicabut. Chan Yung 
Ching melalui pengacaranya, Hotma 
Raja, belum bersedia memberikan 

keterangan. Hotma mengaku akan 
lebih dulu meminta izin kepada 
kliennya. Perhimpunan Advokat 
Indonesia (Peradi) Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat, menyatakan 
kasus istri yang memarahi suaminya 
karena sering mabuk, tapi dituntut satu 
tahun penjara seharusnya tidak terjadi. 
"Itu (kasus itu) seharusnya tidak terjadi 
jika ditangani secara restorative justice 
dan mengedepankan keadilan 
terhadap perempuan," kata Ketua 
Peradi Karawang Asep Agustian, di 
Karawang, Selasa (16/11/2021). 
Dalam perkara itu, Asep Agustian 
berharap agar Pengadilan Negeri 
Karawang bisa memandang dengan 
cermat, dan membebaskan Valencya. 
Ia juga kecewa kepada Kejaksaan 
Negeri Karawang yang tidak bisa 
menerapkan restorative justice dalam 
menangani perkara tersebut. Karena 
viral dan heboh di media sosial, maka 
kejaksaan Agung mengambil alih 
kasus ini. Jaksa Agung ST 
Burhanuddin memutuskan melakukan 
eksaminasi khusus terkait dengan 
penanganan perkara KDRT terdakwa 
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Valencya alias Nengsy Lim di Kejaksaan 
Negeri Karawang. Untuk diketahui, 
eksaminasi adalah pengujian atau 
pemeriksaan terhadap surat dakwaan 
(jaksa) atau putusan pengadilan 
(hakim). Eksaminasi sering disebut 
dengan legal annotation, yaitu 
pemberian catatan-catatan hukum 
terhadap putusan pengadilan maupun 
dakwaan jaksa. "Bapak Jaksa Agung 
Muda Tindak Pidana Umum bergerak 
cepat sebagai bentuk program quick 
wins dengan mengeluarkan Surat 
Perintah Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Umum untuk melakukan 
eksaminasi khusus terhadap 
penanganan perkara atas nama 
terdakwa Valencya Alias Nengsy Lim," 
kata Kepala Pusat Penerangan Hukum 
Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer 
Simanjuntak saat memberikan 
keterangan pers yang diunggah dalam 
kanal YouTube Kejaksaan RI. 
Eksaminasi khusus sendiri dilakukan 
untuk penanganan perkara KDRT 
dengan terdakwa Valencya yang dijatuhi 
hukuman 1 tahun akibat memarahi 
suaminya yang mabuk itu. Leonard 
menjelaskan, eksaminasi itu dilakukan 
dengan mewawancarai sembilan orang, 
baik dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa 

Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, 
maupun jaksa penuntut umum (P-16 A). 
Dari eksaminasi itu, diperoleh sejumlah 
temuan. Pertama, dari tahap 
prapenuntutan sampai tahap penuntutan, 
Kejaksaan Negeri Karawang ataupun 
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dinilai tidak 
memiliki sense of crisis, yaitu kepekaan 
dalam menangani perkara. Kedua, 
mereka tidak memahami Pedoman 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan 
Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. 
"Pada ketentuan Bab II pada Angka 1 
butir 6 dan butir 7, pengendalian tuntutan 
pidana perkara tindak pidana umum 
dengan prinsip kesetaraan yang ditangani 
di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan 
Tinggi dilaksanakan oleh kepala 
kejaksaan negeri atau kepala cabang 
kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud 
pada butir (1) dengan tetap 
memperhatikan ketentuan pada butir (2), 
(3), dan butir (4),” kata Leonard. Ketiga, 
jaksa penuntut umum di Kejaksaan 
Negeri Karawang telah melakukan 
penundaan pembacaan tuntutan pidana 
sebanyak empat kali dengan alasan 
rencana tuntutan belum turun dari 
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun, 
faktanya rencana tuntutan baru diajukan 
dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) 
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Karawang ke Kejaksaan Tinggi Jawa 
Barat pada hari Rabu (28/10) diterima 
di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 
hari Kamis (29/10), dan disetujui 
berdasarkan tuntutan pidana dari 
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan 
nota telepon, Rabu (3/11). Akan tetapi, 
pembacaan tuntutan pidana oleh jaksa 
penuntut umum baru dilakukan pada 
hari Kamis (11/11). "Keempat, tidak 
memedomani Pedoman Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Akses Keadilan 
bagi Perempuan dan Anak dalam 
Perkara Pidana," kata Leonard. Selain 
itu, baik Kejaksaan Negeri Karawang 
maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 
juga tidak memedomani "Tujuh 
Perintah Harian Jaksa Agung" sebagai 
norma atau kaidah dalam pelaksanaan 
tugas penanganan perkara itu. "Hal ini 
dapat diartikan tidak melaksanakan 
perintah pimpinan," kata Leonard. Dari 
keseluruhan hasil temuan itu, lanjut dia, 
disimpulkan penangangan perkara 
terdakwa Valencya akan dikendalikan 
langsung oleh Jaksa Agung Muda 
Tindak Pidana Umum. Para jaksa yang 
menangani perkara itu pun akan 
melalui pemeriksaan fungsional oleh 
Jaksa Agung Muda Bidang 
Pengawasan. Selanjutnya, asisten 
tindak pidana umum di Kejaksaan 
Tinggi Jawa Barat akan ditarik 
sementara waktu ke Kejaksaan Agung 
guna memudahkan pemeriksaan 
fungsional. Hasil temuan Eksaminasi 
Khusus tersebut di antaranya adalah 
dari tahap Prapenuntutan sampai tahap 
Penuntutan baik dari Kejaksaan Negeri 
Karawang maupun dari Kejaksaan 
Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense 
of crisis atau kepekaan. Lalu dalam 
siaran pers itu juga disebut kesimpulan 
Eksaminasi Khusus. "Berdasarkan hasil 
temuan Eksaminasi Khusus ini, maka 
disimpulkan: 
1. Penanganan perkara Terdakwa 
VALENCYA Alias NENGSY LIM dan 
Terdakwa CHAN YUNG CHING akan 
dikendalikan langsung oleh Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Umum 
karena telah menarik perhatian 
masyarakat dan Pimpinan Kejaksaan 
Agung; 

2. Para Jaksa yang menangani perkara ini 
akan dilakukan pemeriksaan fungsional 
oleh Jaksa Agung Muda Bidang 
Pengawasan; 
3. Khusus terhadap Asisten Tindak Pidana 
Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 
untuk sementara ditarik ke Kejaksaan 
Agung guna memudahkan pemeriksaan 
fungsional oleh Jaksa Agung Muda 
Bidang Pengawasan.
Kejati Jabar mendukung atas penon 
aktifan para para asisten tindak pidana 
yang menangani kaus Valencya kata 
Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Gazali Emil 
ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa 
(16/11). "Kami di Kejati dan Pak Kejati 
mendukung seluruh langkah yang diambil 
oleh Kejagung. Proses itu akan diikuti," 
ucap dia. Ternyata kasus ini berimbas 
kemana mana. Bukan hanya di kejaksaan 
yang kena pecat, para penyidik di 
kepolisian pun kena getahnya. Tiga 
penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar 
dimutasi dan diperiksa oleh Propam. 
Penyidik itu sebelumnya yang mengusut 
kasus tersebut hingga berkasnya 
diserahkan ke jaksa. Dalam kasus ini, 
Valencya dilaporkan oleh mantan 
suaminya, Chan Yu Ching alias CYC (45) 
atas kasus KDRT dan pengusiran yang 
membuatnya trauma. "Jadi penyidik yang 
memeriksa Valencya per hari ini sudah 
dimutasikan. Dalam rangka evaluasi," 
kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes 
Erdi A. 
Chaniago saat dikonfirmasi wartawan, 
Selasa (16/11). "Ya terkait perkara 
Valencya, ya," lanjut dia. Erdi 
menambahkan, tiga orang penyidik itu 
diperiksa atas perintah dari Kapolda Jabar 
Irjen Suntana. Tak disebut ke bagian 
mana ketiga penyidik itu dimutasi. 
Termasuk identitas tiga penyidik itu. "Jadi 
dengan munculnya kejadian-kejadian ini 
atas perintah Pak Kapolda dilakukan 
pendalaman dan pemeriksaan 
sebagainya kemudian dari hasil itu 
semua, tiga orang tersebut dinonaktifkan," 
ucap dia. Kasus ini menjadi pelajaran buat 
para gadis, agar jangan mudah dirayu 
dengan lelaki yang tidak diketahui asal 
usulnya. Jangan dikira dari luar negeri 
dianggap banyak uang dan banyak harta. 
Mau senang malah jadi masalah.

Perjalanan Karir Letjen Dudung

Dudung baru saja dimutasi menjadi 
Pangkostrad pada Mei 2021 lalu. Ia baru 
saja mendapatkan bintang tiga atau 
pangkat Letjen.

Perintah Turunkan Baliho FPI
Sekitar bulan November 2020, Dudung 

Karir Dudung melesat sejak menjadi 
Pangdam Jaya. Namanya mulai dikenal 
publik saat perseteruan dengan Front 
Pembela Islam (FPI).

Presiden Joko Widodo akan melantik 
Pangkostrad Letjen TNI Dudung 
Abdurachman menjadi Kepala Staf 
Angkatan Darat (Kasad) menggantikan 
Jenderal Andika Perkasa yang diangkat 
menjadi Panglima TNI.Rencananya, 
Istana akan menggelar acara pelantikan 
pada siang hari ini (17/11), mulai dari 
pelantikan Panglima TNI, Kasad, hingga 
duta besar."Iya betul, Pak Dudung akan 
dilantik jadi Kasad," kata Kepala 
Sekretariat Kepresidenan Heru Budi 
Hartono kepada merdeka.com.

Berikut sejumlah aksi Dudung 
sebelum dipilih sebagai kepala staf 
angkatan darat:

yang menjabat sebagai Pangdam Jaya 
memerintahkan anak buahnya 
mencopot baliho pimpinan Front 
Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di 
Jakarta.

Aksi Dudung berseteru dengan Rizeq 

Baliho yang awalnya untuk menyambut 
kedatangan pentolan FPI menjamur di 
sejumlah titik di Ibu Kota. Baliho yang 
tak berizin itu sempat diturunkan oleh 
Satpol PP. Namun, malah dinaikan lagi 
oleh simpatisan Rizieq.

Dudung Ancam Bubarkan FPI

Hal itu membuat TNI turun tangan dan 
membantu menurunkan baliho Rizieq 
di ibu kota. "Karena beberapa kali 
Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. 
Perintah saya itu. Begini. Kalau 
siapapun di republik ini, ini negara 
hukum, harus taat kepada hukum, 
kalau masang baliho sudah jelas ada 
aturannya, ada bayar pajak, dan 
tempat ditentukan, jangan seenaknya 
sendiri, seakan akan dia paling benar," 
kata Dudung yang ketika itu 
berpangkat Mayjen.
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tidak hanya berhenti di penurunan 
baliho. Menyusul aksi penurunan itu, 
Dudung 
sampai 
mengeluar
kan 
pernyataan 
menganca
m akan 
membubar
kan FPI 
jika 
menggang
gu 
keamanan 
negara.

Belakangan, Dudung meralat 
pernyataannya. Kata dia, TNI tidak 
punya kewenangan untuk membubarkan 

Dudung 
mengaku 
tidak 
segan 
bertindak 
jika FPI 
tidak taat 
aturan dan 
semaunya sendiri. "Jangan seenaknya 
sendiri, seakan akan dia paling benar. 
Tidak ada itu. Jangan coba-coba 
pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan 
saja itu. Bubarkan saja," tegasnya.

FPI.
"Pangdam TNI tidak bisa 

membu
barkan. 
Itu 
harus 
pemeri
ntah 
kan. 
Saya 
katakan 
'kalau 
perlu', 
kan 
begitu. 
Bukan 
kita, 
tidak 
ada 
kewena
ngan 
TNI," 
ujarnya
.

Pernyataan Semua Agama Benar
Saat menjabat sebagai Pangkostrad, 
Dudung membuat pernyataan yang 
menuai pro kontra. Dudung berpesan 
kepada prajurit angkatan darat untuk 
menghindari fanatisme dalam 
beragama. Ia bilang, semua agama 
adalah benar di mata tuhan.
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Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

"Bijaklah dalam bermain media sosial 
sesuai dengan aturan yang berlaku 
bagi prajurit. Hindari fanatik yang 
berlebihan terhadap suatu agama. 
Karena semua agama itu benar di mata 
tuhan," ujar Dudung saat melakukan 
kunjungan kerja ke Batalyon Zipur 9 
Kostrad, Ujungberung, Bandung, Jawa 
Barat, Senin (13/09).
Pernyataan itu pun mendapatkan 
respon beragam. Salah satunya Ketua 
MUI Cholil Nafis. Dia menegaskan, 
toleransi bukan berarti menyamakan 
semua agama.

"Untuk kita ketahui bersama dengan 

Bangun Patung Bung Karno
Ketika menjabat sebagai Gubernur 
Akmil, Dudung turut berperan 
mendirikan patung Proklamator RI 
Soekarno di Akademi Magelang. Putri 
proklamator yang juga Ketua Umum 
PDIP Megawati Soekarnoputri hingga 
cucu Bung Karno dan politikus PDIP 
Puan Maharani turut hadir dalam 
peresmian itu. Jenderal Andika yang 
ketika itu sebagai Kasad hadir 
meresmikan patung Bung Karno 
tersebut.

Pria kelahiran Bandung, 19 November 
1965 itu memulai karir militer sejak lulus 
SMA. Ia memutuskan untuk mendaftar 
Akabri Darat yang perlu pendidikan hingga 
tahun 1988. Pendidikan tersebut 
membuatnya menerima pangkat Letnan 
Dua.Karirnya teror moncer hingga Dudung 
tercatat pernah menjabat sebagai Dandim 
0406/Musi Rawas. Dandim 
0418/Palembang, Aspers Kasdam 
VII/Wirabuana (2010—2011). Danrindam 
II/Sriwijaya (2011). Dandenma Mabes TNI, 
Wagub Akmil (2015—2016), Staf Khusus 
Kasad (2016—2017), Waaster Kasad 
(2017—2018), Gubernur Akmil 
(2018—2020) hingga Pangdam Jaya sejak 
Juli 2020. Pada Mei 2021, Dudung 
diangkat sebagai Pangkostrad. Hingga 
hari ini akan dilantik sebagai Kasad.

keberadaan patung Ir Soekarno, Presiden 
kesatu di dalam kesatrian akademi militer 
ini, sebagai simbol, untuk menghormati 
dan mengabadikan perjalanan perjuangan 
bersejarah sang proklamator sekaligus 
tokoh founding father bangsa Indonesia," 
kata Dudung ketika meresmikan patung 
Bung Karno.
Karir Dudung

Warga Washington di Amerika Serikat 
(AS) tidak akan lagi diharuskan memakai 
masker di 
dalam 
ruangan 
mulai Senin 
(22/11//2021)
, kecuali di 
tempat-
tempat 
tertentu 
seperti 
transportasi 
umum dan 
sekolah.
Seperti 
dilaporkan 
AFP, Selasa (16/11/2021), pengumuman 
itu disampaikan Wali Kota Washington, 
Muriel Bowser setelah beban kasus 
infeksi Covid-19 menghilang.
"Mulai Senin, 22 November, DC akan 
mencabut mandat masker dalam 
ruangan saat ini," kata Muriel Bowser 
mengumumkan di Twitter.
Menurut Bowser, bisnis swasta dapat 
terus membuat aturan mereka sendiri. 
Meskipun demikian, masker juga masih 
wajib di kendaraan, perpustakaan, panti 
jompo, penjara dan beberapa kantor 
pemerintah kota.

Washington Akan Cabut Aturan Pakai Masker

Washington telah memberlakukan 
mandat masker pada akhir Juli, baik 

untuk yang 
divaksinasi 
maupun 
yang tidak 
divaksinasi, 
di tengah 
lonjakan 
infeksi terkait 
dengan 
munculnya 
varian 
Delta.Kota 
Washington 
telah 
menerapkan 

langkah-langkah yang relatif ketat untuk 
mengekang penyebaran Covid-19, 
dibandingkan dengan tempat-tempat 
lain di Amerika Serikat.
Namun, pedoman baru tampaknya 
bertentangan dengan standar yang 
ditetapkan oleh Pusat Pengendalian 
dan Pencegahan Penyakit (CDC).
CDC masih menganggap Washington 
sebagai area transmisi komunitas 
Covid-19 "substansial" dan 
menyarankan agar semua orang 
memakai masker di "area publik, 
pengaturan dalam ruangan."
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Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

"Bijaklah dalam bermain media sosial 
sesuai dengan aturan yang berlaku 
bagi prajurit. Hindari fanatik yang 
berlebihan terhadap suatu agama. 
Karena semua agama itu benar di mata 
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Bangun Patung Bung Karno
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II/Sriwijaya (2011). Dandenma Mabes TNI, 
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Menurut 
Ferro, kondisi 
Max menurun 
dalam lima 
hari terakhir. 
Max 
menderita 
kanker 
paru."Masuk 
rumah sakit 
sudah dari 
sebulan lalu. 
Dua minggu 
di RSUD 
Kota Bogor, lalu dirujuk ke RSPAD," 
kata Ferro di rumah duka.Ferro juga 
mengungkap, pesan terakhir Max. Dia 
menyampaikan permohonan maaf 

Putra mendiang Politikus Demokrat Max 
Sopacua, Ferro Sopacua mengungkap, 
kondisi sang ayah, sebelum 
menghembuskan napas terakhir di 
RSPAD Gatot 
Soebroto 
Jakarta, 
Rabu (17/11) 
sekitar pukul 
05.53 WIB.

Max Sopacua Meninggal Dunia

kepada semua pihak. Termasuk rekan, 
keluarga yang mengenalinya.

"Rencan
anya 
papa 
akan 
disalatka
n di 
Kepatiha
n. Dan 
akan 
dimakam
kan 

habis Zuhur paling telat jam 13.00 
berangkat dari Kepatihan menuju 
pemakaman keluarga di Ciomas," kata 
Ferro.

"Waktu masih sempat komunikasi, 
beliau mohon maaf kepada seluruh 

keluarga. 
Jadi itu 
permoho
nan 
maaf 
terakhir 
beliau," 
ungkap 
Ferro.

Giring Ganesha telah resmi menjadi 
ketua umum definitif Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI). Posisi Sekretaris 
Jenderal dipegang oleh Dea 
Tunggaesti.

"Kemarin pelantikan kepengurusan 
DPP PSI periode 2019-2024," kata 
Giring kepada wartawan, Rabu (17/11).

Pelantikan struktur baru PSI itu 
dilakukan bersamaan dengan ulang 
tahun partai yang ke-7, Selasa (16/11).
Giring Ganesha membenarkan 
pengangkatannya sebagai ketua umum 
definitif. Giring menyerahkan 
keterangan resminya secara detail 
kepada Ketua DPP PSI Isyana Bagus 
Oka.

Mengutip akun Twitter @BeritaPSI, 
disebutkan dalam rangka ulang tahun 
PSI mengumumkan perubahan struktur. 
Grace Natalie kini menjabat sebagai 
wakil ketua dewan pembina. Giring 
menjadi ketua umum.
"Ada pengumuman penting dari PSI 

Giring Ganesha Jadi Ketum PSI

Ketua DPP:
Isyana bagus Oka
Tsamara Amani Alatas
Sumardy

pada hari ulang tahun ke 7 PSI, yaitu 
perubahan struktur pengurus DPP 
@psi_id. Sis @grace_nat kini sbg Wakil 
Ketua Dewan Pembina digantikan oleh 
bro @Giring_Ganesha, struktur pengurus 
sudah definitif, SK Kumham perubahan 
sudah terbit," tulis akun tersebut.
Kemudian, pengurus DPP PSI itu 
dikukuhkan dalam acara Kopdarnas PSI 
yang bertepatan dengan peringatan ulang 
tahun ke tujuh.
Berikut susunan pengurus DPP PSI 
yang baru:
Ketua Umum: Giring Ganesha

Sekretaris Jenderal: Dea Tunggaesti

Satia Chandra Wiguna
Wakil Sekretaris Jenderal:

Wakil Bendahara Umum: Lila Zuhara 
Bendahara Umum: Suci Mayang Sari
Danik eka Rahmaningtyas
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Banyak dampak yang akan timbul jika 
tubuh terserang penyakit autoimun. 
Banyak ahli masih belum menemukan 
penyebab pasti dari penyakit autoimun 
sampai saat ini. Namun, terdapat 
beragam faktor yang menyebabkan 
seseorang berisiko untuk mengidap 
penyakit autoimun, seperti faktor genetik, 

 Tahukah Anda apa itu penyakit 
autoimun? Penyakit autoimun adalah 
gangguan sistem kekebalan tubuh yang 
menyebabkan aktivitas tidak normal pada 
sistem kekebalan tubuh.
Dalam kasus sistem kekebalan tubuh 
yang melebihi aktivitas, tubuh akan 
menyerang dan merusak jaringannya 
sendiri (penyakit autoimun). Sedangkan 
pada kasus kekurangan kekebalan 
tubuh, menyebabkan kerentanan 
terhadap infeksi.

Info SIP
Penyakit Autoimun Yang Umum

1. Radang Sendi (Rheumatoid Arthritis)

Lalu apa saja sebenarnya penyakit 
autoimun itu? Berikut penyakit 
autoimun yang sering menyerang 
tubuh, dilansir dari Healthline.

lingkungan, perubahan hormon dan 
infeksi.

Radang sendi adalah penyakit yang 
disebabkan karena sistem kekebalan 
menyerang sendi. Di dalam tubuh, 
sistem kekebalan menghasilkan 
antibodi yang menempel pada lapisan 
sendi. Sel-sel sistem kekebalan ini 
kemudian menyerang sendi sehingga 
menyebabkan peradangan, 
pembengkakan, dan nyeri.
Seseorang yang menderita radang 
sendi akan mendapatkan perawatan 
berupa pemberian berbagai obat oral 
atau injeksi yang mengurangi sistem 
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3. Radang Usus (Inflammatory Bowel 
Disease)

4. Multiple Sclerosis

Pada penyakit radang usus ini, sistem 
kekebalan akan menyerang lapisan 
usus sehingga menyebabkan seseorang 
diare, pendarahan dubur, buang air 
besar yang mendesak, sakit perut, 
demam, dan penurunan berat badan. 
Kolitis ulserativa dan penyakit Crohn 
adalah dua bentuk utama penyakit 
radang usus (IBD).

2. Lupus (Lupus Erythematosus 
Lupus merupakan jenis penyakit 
autoimun yang kerap menyerang 
wanita. Penyakit ini disebabkan karena 
sistem imun penderita lupus bukannya 
melindungi tubuh justru malah 
menyerang sel, jaringan, dan organ 
tubuhnya sendiri. Biasanya sistem imun 
ini menyerang organ tubuh, seperti 
sendi, paru-paru, sel darah, saraf, dan 
ginjal.
Orang dengan penyakit lupus akan 
mengalami gejala, seperti nyeri sendi, 
kelelahan, dan ruam. Penderita lupus 
biasanya akan menjalani pengobatan 
berupa pemberian prednison oral 
harian, steroid yang mengurangi fungsi 
sistem kekebalan tubuh.

Multiple sclerosis adalah penyakit 
autoimun dimana sistem kekebalan 
menyerang sel-sel saraf, menyebabkan 
gejala yang dapat mencakup rasa sakit, 
kebutaan, kelemahan, koordinasi yang 
buruk, dan kejang otot.
Penyakit ini merusak selubung mielin, 
yaitu lapisan pelindung yang 
mengelilingi sel-sel saraf, di sistem saraf 
pusat Anda. Kerusakan ini akan 
memperlambat kecepatan pengiriman 
pesan antara otak dan sumsum tulang 
belakang ke dan dari seluruh tubuh 

Penderita penyakit radang usus akan 
mendapatkan pengobatan berupa obat 
penekan kekebalan oral dan injeksi.

Tidak seperti osteoartritis yang biasanya 
menyerang orang usia lanjut, radang 
sendi dapat menyerang orang dengan 
usia mulai dari 30 tahun. Jika tidak 
diobati, radang sendi dapat 
menyebabkan kerusakan sendi 
permanen.

kekebalan tubuh dari aktivitas.

Kerusakan pankreas dapat membuat gula 
darah tidak terkontrol. Hasil dari gula 
darah yang tinggi dapat menyebabkan 
kerusakan pada pembuluh darah, serta 
organ-organ seperti jantung, ginjal, mata, 
dan saraf.

Penderita penyakit autoimun ini akan 
mendapatkan pengobatan penyaringan 
darah dengan prosedur yang disebut 
plasmapheresis.

Penyakit autoimun ini adalah penyakit 
dengan kondisi dimana penderitanya 
mengalami kekurangan protein, yang 
dibuat oleh sel-sel lapisan perut, yang 
dikenal sebagai faktor intrinsik yang 
diperlukan agar usus kecil menyerap 
vitamin B-12 dari makanan. Jika tubuh 
kekurangan protein, seseorang akan 
mengalami anemia, dan kemampuan 
tubuh untuk sintesis DNA akan terganggu.
Anemia pernisiosa ini lebih sering terjadi 
pada orang dewasa dan usia lanjut.
8. Psoriasis

Kerusakan ini dapat menyebabkan gejala 
seperti mati rasa, lemah, masalah 
keseimbangan, dan kesulitan berjalan. 
Berbagai obat yang menekan sistem 
kekebalan tubuh dapat digunakan untuk 
mengobati multiple sclerosis ini.
5. Diabetes Mellitus Tipe 1

Pada penderita diabetes mellitus tipe 1, 
antibodi sistem kekebalan tubuh 
menyerang dan menghancurkan sel-sel 
yang memproduksi insulin di pankreas. 
Pankreas adalah organ yang 
menghasilkan hormon insulin, yang 
membantu mengatur kadar gula darah 
pada tubuh manusia.

Pada penderita diabetes mellitus tipe 1 
dengan usia muda, memerlukan suntikan 
insulin untuk bertahan hidup.

Sindrom Guillain-Barre adalah penyakit 
autoimun dimana sistem kekebalan 
menyerang saraf yang mengendalikan 
otot-otot di kaki dan kadang-kadang 
lengan dan tubuh bagian atas.

7. Anemia Pernisiosa

Anda.

6. Sindrom Guillain-Barre

Sumber:liputan6.com 2020 Merdeka.com

Psoriasis adalah kondisi dimana sel-sel 
darah sistem kekebalan tubuh yang terlalu 
aktif yang disebut sel-T berkumpul di kulit. 
Aktivitas sistem kekebalan ini merangsang 

Pada penyakit Grave, sistem kekebalan 
menghasilkan antibodi yang 
merangsang kelenjar tiroid untuk 
melepaskan kelebihan hormon tiroid ke 
dalam darah (hipertiroidisme). Gejala 
penyakit Graves dapat berupa mata 
melotot serta penurunan berat badan, 
gugup, mudah marah, detak jantung 
yang menjadi lebih cepat, mudah lelah 
dan rambut rapuh.

Psoriasis menyebabkan sel-sel kulit 
berkembang biak terlalu cepat. Sel-sel 
ekstra terbentuk dan membentuk 
bercak merah meradang, biasanya 
dengan sisik plak berwarna perak atau 
putih pada kulit. Pada beberapa 
kondisi, penderita psoriasis juga 
mengalami pembengkakan, kekakuan, 
dan nyeri pada persendian mereka.
9. Penyakit Grave

sel-sel kulit untuk bereproduksi dengan 
cepat, menghasilkan plak bersisik 
berwarna keperakan pada kulit.

Myasthenia gravis mempengaruhi 
impuls saraf yang membantu otak 
mengendalikan otot. Ketika komunikasi 
dari saraf ke otot terganggu, sinyal 
tidak dapat mengarahkan otot untuk 
berkontraksi.Umumnya, pengobatan 
penderita penyakit ini adalah dengan 
mestinon (pyridostigmine) yaitu obat 
utama yang digunakan untuk 
mengobati myasthenia gravis.

Penyakit autoimun yang satu ini adalah 
kondisi dimana antibodi mengikat saraf 
dan membuatnya tidak dapat 
menstimulasi otot dengan benar. 
Mudah lelah ketika mengerjakan 
aktivitas sehari-hari adalah gejala 
utama dari myasthenia gravis.

10. Myasthenia Gravis

Penderita penyakit ini akan 
mendapatkan pengobatan berupa 
penghancuran atau pengangkatan 
kelenjar tiroid, menggunakan obat-
obatan atau operasi.
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3. Radang Usus (Inflammatory Bowel 
Disease)

4. Multiple Sclerosis

Pada penyakit radang usus ini, sistem 
kekebalan akan menyerang lapisan 
usus sehingga menyebabkan seseorang 
diare, pendarahan dubur, buang air 
besar yang mendesak, sakit perut, 
demam, dan penurunan berat badan. 
Kolitis ulserativa dan penyakit Crohn 
adalah dua bentuk utama penyakit 
radang usus (IBD).

2. Lupus (Lupus Erythematosus 
Lupus merupakan jenis penyakit 
autoimun yang kerap menyerang 
wanita. Penyakit ini disebabkan karena 
sistem imun penderita lupus bukannya 
melindungi tubuh justru malah 
menyerang sel, jaringan, dan organ 
tubuhnya sendiri. Biasanya sistem imun 
ini menyerang organ tubuh, seperti 
sendi, paru-paru, sel darah, saraf, dan 
ginjal.
Orang dengan penyakit lupus akan 
mengalami gejala, seperti nyeri sendi, 
kelelahan, dan ruam. Penderita lupus 
biasanya akan menjalani pengobatan 
berupa pemberian prednison oral 
harian, steroid yang mengurangi fungsi 
sistem kekebalan tubuh.

Multiple sclerosis adalah penyakit 
autoimun dimana sistem kekebalan 
menyerang sel-sel saraf, menyebabkan 
gejala yang dapat mencakup rasa sakit, 
kebutaan, kelemahan, koordinasi yang 
buruk, dan kejang otot.
Penyakit ini merusak selubung mielin, 
yaitu lapisan pelindung yang 
mengelilingi sel-sel saraf, di sistem saraf 
pusat Anda. Kerusakan ini akan 
memperlambat kecepatan pengiriman 
pesan antara otak dan sumsum tulang 
belakang ke dan dari seluruh tubuh 

Penderita penyakit radang usus akan 
mendapatkan pengobatan berupa obat 
penekan kekebalan oral dan injeksi.

Tidak seperti osteoartritis yang biasanya 
menyerang orang usia lanjut, radang 
sendi dapat menyerang orang dengan 
usia mulai dari 30 tahun. Jika tidak 
diobati, radang sendi dapat 
menyebabkan kerusakan sendi 
permanen.

kekebalan tubuh dari aktivitas.

Kerusakan pankreas dapat membuat gula 
darah tidak terkontrol. Hasil dari gula 
darah yang tinggi dapat menyebabkan 
kerusakan pada pembuluh darah, serta 
organ-organ seperti jantung, ginjal, mata, 
dan saraf.

Penderita penyakit autoimun ini akan 
mendapatkan pengobatan penyaringan 
darah dengan prosedur yang disebut 
plasmapheresis.

Penyakit autoimun ini adalah penyakit 
dengan kondisi dimana penderitanya 
mengalami kekurangan protein, yang 
dibuat oleh sel-sel lapisan perut, yang 
dikenal sebagai faktor intrinsik yang 
diperlukan agar usus kecil menyerap 
vitamin B-12 dari makanan. Jika tubuh 
kekurangan protein, seseorang akan 
mengalami anemia, dan kemampuan 
tubuh untuk sintesis DNA akan terganggu.
Anemia pernisiosa ini lebih sering terjadi 
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8. Psoriasis
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seperti mati rasa, lemah, masalah 
keseimbangan, dan kesulitan berjalan. 
Berbagai obat yang menekan sistem 
kekebalan tubuh dapat digunakan untuk 
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5. Diabetes Mellitus Tipe 1

Pada penderita diabetes mellitus tipe 1, 
antibodi sistem kekebalan tubuh 
menyerang dan menghancurkan sel-sel 
yang memproduksi insulin di pankreas. 
Pankreas adalah organ yang 
menghasilkan hormon insulin, yang 
membantu mengatur kadar gula darah 
pada tubuh manusia.

Pada penderita diabetes mellitus tipe 1 
dengan usia muda, memerlukan suntikan 
insulin untuk bertahan hidup.

Sindrom Guillain-Barre adalah penyakit 
autoimun dimana sistem kekebalan 
menyerang saraf yang mengendalikan 
otot-otot di kaki dan kadang-kadang 
lengan dan tubuh bagian atas.

7. Anemia Pernisiosa

Anda.

6. Sindrom Guillain-Barre

Sumber:liputan6.com 2020 Merdeka.com

Psoriasis adalah kondisi dimana sel-sel 
darah sistem kekebalan tubuh yang terlalu 
aktif yang disebut sel-T berkumpul di kulit. 
Aktivitas sistem kekebalan ini merangsang 

Pada penyakit Grave, sistem kekebalan 
menghasilkan antibodi yang 
merangsang kelenjar tiroid untuk 
melepaskan kelebihan hormon tiroid ke 
dalam darah (hipertiroidisme). Gejala 
penyakit Graves dapat berupa mata 
melotot serta penurunan berat badan, 
gugup, mudah marah, detak jantung 
yang menjadi lebih cepat, mudah lelah 
dan rambut rapuh.

Psoriasis menyebabkan sel-sel kulit 
berkembang biak terlalu cepat. Sel-sel 
ekstra terbentuk dan membentuk 
bercak merah meradang, biasanya 
dengan sisik plak berwarna perak atau 
putih pada kulit. Pada beberapa 
kondisi, penderita psoriasis juga 
mengalami pembengkakan, kekakuan, 
dan nyeri pada persendian mereka.
9. Penyakit Grave

sel-sel kulit untuk bereproduksi dengan 
cepat, menghasilkan plak bersisik 
berwarna keperakan pada kulit.

Myasthenia gravis mempengaruhi 
impuls saraf yang membantu otak 
mengendalikan otot. Ketika komunikasi 
dari saraf ke otot terganggu, sinyal 
tidak dapat mengarahkan otot untuk 
berkontraksi.Umumnya, pengobatan 
penderita penyakit ini adalah dengan 
mestinon (pyridostigmine) yaitu obat 
utama yang digunakan untuk 
mengobati myasthenia gravis.

Penyakit autoimun yang satu ini adalah 
kondisi dimana antibodi mengikat saraf 
dan membuatnya tidak dapat 
menstimulasi otot dengan benar. 
Mudah lelah ketika mengerjakan 
aktivitas sehari-hari adalah gejala 
utama dari myasthenia gravis.

10. Myasthenia Gravis

Penderita penyakit ini akan 
mendapatkan pengobatan berupa 
penghancuran atau pengangkatan 
kelenjar tiroid, menggunakan obat-
obatan atau operasi.
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Terpisah, Kepala Bagian Penerangan 
Umum (Kabagpenum) Polri Kombes 
Ahmad Ramadhan membeberkan ketiga 
tersangka tersebut ditangkap di Bekasi, 
Jawa Barat pada dini harihari tadi.
"Waktu penangkapan AZ, Selasa 16 
November pukul 04.39 WIB. Tempat di 
Perumahan Pondok Melati," jelas 
Ramadhan."Kedua inisial AA, ditangkap 

Densus 88 Antiteror Polri sudah 
menetapkan Ketua Umum Partai 
Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz 
Farid Okbah, pengurus Komisi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad 
Zain An Najah, dan Anung Al-Hamad 
sebagai tersangka 
dugaan tindak 
pidana 
terorisme."Sudah 
[tiga orang 
ditetapkan 
tersangka]," kata 
Kabagbanops 
Densus 
88/Antiteror Polri 
Kombes Aswin 
Siregar saat dikonfirmasi, Selasa 
(16/11).

Pengurus MUI Ditangkap Densus 88

di hari Selasa tanggal 16 November, 
pukul kira-kira 05.00 WIB di Jalan 
Raya Legok, Jati Melati, Kota Bekasi. 
Kemudian, FAO. Ditangkap sama di 
Kelurahan Jati Melati, Kecamatan 
Pondok Melati," tambahnya.

Farid dan dua lainnya 
ditangkap karena 
diduga terlibat dengan 
jaringan teroris 
Jamaah Islamiyah 
(JI).Farid memiliki 
sejumlah latar 
belakang di jaringan 
teroris JI. Dari hasil 
pendalaman Densus, 
ia merupakan bagian 

dari tim sepuh atau Dewan Syuro di 
organisasi teroris tersebut.
Kemudian, kata Ramadhan, Farid juga 
merupakan anggota dewan syariah 
Lembaga Amil Zakat Badan Mal 
Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA) 
atau Yayasan amal yang didirikan 
untuk pendanaan JI.Menurut dia, Farid 
pernah terlibat dalam pertemuan yang 
berkaitan dengan pengkaderan 
Jamaah Islamiyah (JI) di Bekasi.
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Presiden AS Joe Biden dan Presiden 
China Xi Jinping menggelar pertemuan 
virtual dan sepakat untuk kemungkinan 
pembicaraan pengendalian senjata. Hal 
tersebut disampaikan penasihat 
keamanan nasional AS Jake Sullivan 
pada Selasa (16/11/2021) sebagaimana 
dilansir Reuters. Dia menambahkan, 
Biden dan Xi sepakat untuk 
mempertimbangkan dengan seksama 
mengenai kelanjutan diskusi tentang 
stabilitas strategis, mengacu pada 
kekhawatiran AS tentang penumpukan 
senjata nuklir dan rudal China. “Anda 
akan melihat di berbagai tingkat 
intensifikasi keterlibatan untuk 
memastikan bahwa ada pembatas di 
sekitar kompetisi ini sehingga tidak 
mengarah ke konflik," kata Sullivan 
dalam webinar Brookings Institution. 
Kendati demikian, Sullivan tidak merinci 
bentuk diskusi tentang stabilitas strategis 

Hasil Kesepakatan Biden Dan Xi Jinping

tersebut. “Itu tidak sama dengan apa 
yang kita miliki dalam konteks Rusia 
dengan dialog stabilitas strategis 
formal. Itu jauh lebih matang, memiliki 
sejarah yang jauh lebih dalam,” tutur 
Sullivan. “Ada sedikit kedewasaan 
dalam hubungan AS-China, tetapi para 
pemimpin memang membahas masalah 
ini dan sekarang kewajiban kita untuk 
memikirkan cara paling produktif untuk 
meneruskannya,” sambung Sullivan. 
Selma ini, Washington telah berulang 
kali mendesak Beijing untuk bergabung 
ke dalam perjanjian kontrol senjata baru 
dengan Moskwa. Di sisi lain, China 
mengatakan “gudang senjata” milik 
kedua negara tersebut jauh lebih besar 
dibandingkan miliknya. Namun kini, 
“Negeri Panda” disebut siap melakukan 
dialog bilateral tentang keamanan 
strategis berdasarkan kesetaraan dan 
saling menghormati. Selama 
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dengan dialog stabilitas strategis 
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dalam hubungan AS-China, tetapi para 
pemimpin memang membahas masalah 
ini dan sekarang kewajiban kita untuk 
memikirkan cara paling produktif untuk 
meneruskannya,” sambung Sullivan. 
Selma ini, Washington telah berulang 
kali mendesak Beijing untuk bergabung 
ke dalam perjanjian kontrol senjata baru 
dengan Moskwa. Di sisi lain, China 
mengatakan “gudang senjata” milik 
kedua negara tersebut jauh lebih besar 
dibandingkan miliknya. Namun kini, 
“Negeri Panda” disebut siap melakukan 
dialog bilateral tentang keamanan 
strategis berdasarkan kesetaraan dan 
saling menghormati. Selama 
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pembicaraan virtual itu, Biden dan Xi 
berbincang selama sekitar tiga 
setengah jam. Kendati demikain, 
Reuters melaporkan bahwa kedua 
pemimpin itu tampaknya kurang berbuat 
banyak untuk mempersempit 
perbedaan yang telah menimbulkan 
kekhawatiran mengenai potensi konflik 
antara kedua negara adidaya. AS 
sebelumnya memproyeksikan, 
pertemuan itu bakal banyak membahas 
stabilitas, termasuk apa yang dilihat 
Washington sebagai tindakan agresif 
Beijing terhadap Taiwan. 
Masalah ekonomi 
global Sullivan mengatakan, Xi dan 
Biden membahas berbagai masalah 
ekonomi global, termasuk bagaimana 
AS dan China dapat bekerja sama 
untuk memastikan pasokan energi 
dunia. “Kedua presiden menugaskan 
tim mereka untuk segera berkoordinasi 
dalam masalah ini,” ujar Sullivan. Dalam 
pertemuan itu, Biden menekan Xi 
tentang hak asasi manusia. Xi, pada 
gilirannya, memperingatkan bahwa 
China akan menanggapi setiap 
provokasi di Taiwan. Media pemerintah 
China melaporkan, kedua belah juga 
pihak akan mengurangi pembatasan 
akses bagi jurnalis dari negara masing-

masing. Surat kabar China Daily 
mewartakan, konsensus tentang visa 
jurnalis telah dicapai sebelum pertemuan 
virtual. Sebelumnya, Beijing menuduh 
Washington melakukan tindakan keras 
bermotif politik terhadap para jurnalis 
China. Pasalnya, AS memangkas jumlah 
warga negara China yang diizinkan 
untuk bekerja di kantor-kantor AS dan 
media milik negara China serta 
membatasi izin tinggal mereka yakni 
selama 90 hari. China lantas 
membalasnya dengan mengusir 
sejumlah jurnalis AS dan 
memberlakukan pembatasan visa baru 
pada beberapa perusahaan media AS.

Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Muhadjir Effendy 
menyatakan bahwa seluruh daerah 
bakal menerapkan pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) level tiga saat momen Natal dan 
Tahun Baru 2022.
Kebijakan itu dikeluarkan guna 
mengantisipasi gelombang ketiga 
lonjakan kasus positif virus corona 
(Covid-19) akhir tahun. Keputusan 
diambil lewat Rapat Koordinasi Tingkat 
Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan 
Kasus Covid-19 Pada Libur Nataru
"Selama libur Nataru, seluruh Indonesia 
akan diberlakukan peraturan dan 
ketentuan PPKM Level 3," ujarnya, 
dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11).
Muhadjir menegaskan bahwa kebijakan 
tersebut dikeluarkan guna memperketat 
pergerakan orang dan mencegah 
lonjakan kasus Covid-19 pasca libur 
Nataru.
Nantinya, seluruh wilayah di Indonesia, 
baik yang sudah berstatus PPKM Level 
1 dan 2 juga akan menerapkan aturan 
PPKM Level 3. 

Seluruh Indonesia Berstatus PPKM Level 3 Saat Libur Nataru

Saat libur Natal dan tahun baru nanti, 
perayaan pesta kembang api, pawai, 
arak-arakan yang mengumpulkan 
kerumunan besar akan sepenuhnya 
dilarang. Sementara, untuk Ibadah 
Natal, kunjungan wisata, pusat 
perbelanjaan menyesuaikan dengan 
aturan PPKM Level 3.

"Sehingga ada keseragaman secara 
nasional. Sudah ada kesepakatan, 
aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan 
luar Jawa-Bali nanti akan 
diseragamkan," tuturnya.

Kebijakan status PPKM Level 3 ini 
akan berlaku mulai tanggal 24 
Desember 2021 sampai 2 Januari 
2021. Kebijakan ini akan diterapkan 
menunggu Kemendagri menerbitkan 
Instruksi Mendagri (Inmendagri) 
terbaru.Muhadjir lalu meminta 
meminta Kementerian, Lembaga, 
TNI/Polri, Satgas Covid Nasional 
melalui BNPB, Pemerintah Daerah, 
serta komponen strategis lainnya 
untuk menyiapkan surat edaran dan 
dukungan operasional dalam 
pengendalian penanganan Covid-19 
selama masa libur Nataru.
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pembicaraan virtual itu, Biden dan Xi 
berbincang selama sekitar tiga 
setengah jam. Kendati demikain, 
Reuters melaporkan bahwa kedua 
pemimpin itu tampaknya kurang berbuat 
banyak untuk mempersempit 
perbedaan yang telah menimbulkan 
kekhawatiran mengenai potensi konflik 
antara kedua negara adidaya. AS 
sebelumnya memproyeksikan, 
pertemuan itu bakal banyak membahas 
stabilitas, termasuk apa yang dilihat 
Washington sebagai tindakan agresif 
Beijing terhadap Taiwan. 
Masalah ekonomi 
global Sullivan mengatakan, Xi dan 
Biden membahas berbagai masalah 
ekonomi global, termasuk bagaimana 
AS dan China dapat bekerja sama 
untuk memastikan pasokan energi 
dunia. “Kedua presiden menugaskan 
tim mereka untuk segera berkoordinasi 
dalam masalah ini,” ujar Sullivan. Dalam 
pertemuan itu, Biden menekan Xi 
tentang hak asasi manusia. Xi, pada 
gilirannya, memperingatkan bahwa 
China akan menanggapi setiap 
provokasi di Taiwan. Media pemerintah 
China melaporkan, kedua belah juga 
pihak akan mengurangi pembatasan 
akses bagi jurnalis dari negara masing-

masing. Surat kabar China Daily 
mewartakan, konsensus tentang visa 
jurnalis telah dicapai sebelum pertemuan 
virtual. Sebelumnya, Beijing menuduh 
Washington melakukan tindakan keras 
bermotif politik terhadap para jurnalis 
China. Pasalnya, AS memangkas jumlah 
warga negara China yang diizinkan 
untuk bekerja di kantor-kantor AS dan 
media milik negara China serta 
membatasi izin tinggal mereka yakni 
selama 90 hari. China lantas 
membalasnya dengan mengusir 
sejumlah jurnalis AS dan 
memberlakukan pembatasan visa baru 
pada beberapa perusahaan media AS.

Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Muhadjir Effendy 
menyatakan bahwa seluruh daerah 
bakal menerapkan pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) level tiga saat momen Natal dan 
Tahun Baru 2022.
Kebijakan itu dikeluarkan guna 
mengantisipasi gelombang ketiga 
lonjakan kasus positif virus corona 
(Covid-19) akhir tahun. Keputusan 
diambil lewat Rapat Koordinasi Tingkat 
Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan 
Kasus Covid-19 Pada Libur Nataru
"Selama libur Nataru, seluruh Indonesia 
akan diberlakukan peraturan dan 
ketentuan PPKM Level 3," ujarnya, 
dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11).
Muhadjir menegaskan bahwa kebijakan 
tersebut dikeluarkan guna memperketat 
pergerakan orang dan mencegah 
lonjakan kasus Covid-19 pasca libur 
Nataru.
Nantinya, seluruh wilayah di Indonesia, 
baik yang sudah berstatus PPKM Level 
1 dan 2 juga akan menerapkan aturan 
PPKM Level 3. 

Seluruh Indonesia Berstatus PPKM Level 3 Saat Libur Nataru

Saat libur Natal dan tahun baru nanti, 
perayaan pesta kembang api, pawai, 
arak-arakan yang mengumpulkan 
kerumunan besar akan sepenuhnya 
dilarang. Sementara, untuk Ibadah 
Natal, kunjungan wisata, pusat 
perbelanjaan menyesuaikan dengan 
aturan PPKM Level 3.

"Sehingga ada keseragaman secara 
nasional. Sudah ada kesepakatan, 
aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan 
luar Jawa-Bali nanti akan 
diseragamkan," tuturnya.

Kebijakan status PPKM Level 3 ini 
akan berlaku mulai tanggal 24 
Desember 2021 sampai 2 Januari 
2021. Kebijakan ini akan diterapkan 
menunggu Kemendagri menerbitkan 
Instruksi Mendagri (Inmendagri) 
terbaru.Muhadjir lalu meminta 
meminta Kementerian, Lembaga, 
TNI/Polri, Satgas Covid Nasional 
melalui BNPB, Pemerintah Daerah, 
serta komponen strategis lainnya 
untuk menyiapkan surat edaran dan 
dukungan operasional dalam 
pengendalian penanganan Covid-19 
selama masa libur Nataru.
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan 
melantik Kepala Staf Angkatan Darat 
Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai 
Panglima TNI pada Rabu (17/11) di 
Istana Negara, Jakarta. Hal ini 
disampaikan Presiden Jokowi saat 
menjawab pertanyaan wartawan usai 
meresmikan jalan tol Serang-Panimbang 
seksi I ruas Serang-Rangkasbitung di 
Gerbang Tol Rangkasbitung, Kabupaten 
Lebak, Provinsi Banten pada Selasa, 16 
November 2021.“Pelantikan Panglima 
(TNI) insyaallah besok, hari Rabu 
(17/11)," kata Jokowi.
Sementara itu Kepala Sekretriat 
Kepresidenan Heru Budi Hartono 
menjelaskan pelantikan akan digelar 
pukul 13.30 WIB. "Jam 13.30 WIB," 
ungkap Heru.Seperti diketahui, Presiden 
Jokowi mengajukan nama Jenderal 

Jokowi Lantik Andhika Jadi Panglima TNI

Andika Perkasa sebagai calon 
Panglima TNI pengganti Marsekal 
Hadi Tjahjanto. Andika akan 
menggantikan Hadi Tjahjanto yang 
memasuki masa pensiun pada 
November 2021.
Andika Perkasa telah menjalani fit and 
proper test atau uji kepatutan dan 
kelayakan pada Sabtu 6 November 
2021 bersama Komisi I DPR RI. 
Komisi I DPR RI pun menyetujui 
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 
Jenderal Andika Perkasa menjadi 
Panglima TNI usai mendengarkan 
pemaparan dan tanya jawab.
Usai disetujui Komisi I DPR, langkah 
selanjutnya pada Senin 8 November 
2021 akan menggelar Rapat Paripurna 
DPR RI untuk mensahkan Andika 
Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

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

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

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

Johny : 432 - 305 - 5585
267 - 243 - 4559
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 TEXT : 215-271-3057
Jumlah kasus di China sendiri 
sebenarnya lebih rendah dari pada 

Aturan baru itu juga meliputi tes Covid 
setiap tiga hari untuk lebih dari 30 ribu 
pekerja yang mengurus barang-barang 
impor.Pemerintah menerapkan aturan ini 
karena lonjakan kasus di periode 
sebelumnya terkait dengan pekerja 
pasar dan pelabuhan di Provinsi 
Qingdao.

Pemerintah China memperketat aturan 
masuk Beijing demi mencegah Covid-19 
menjelang Olimpiade Musim Dingin yang 
akan berlangsung pada Februari 2002.
"Beijing adalah ibu kota negara dan 
punya koneksi internasional dan regional 
yang kuat. Virus jangan sampai masuk 
ke Beijing dan menyebar di Beijing," ujar 
juru bicara pemerintah Kota Beijing, Xu 
Hejian, seperti dikutip AFP, Selasa 
(16/11).Dalam aturan itu, pemerintah 
akan mengurangi jumlah penerbangan 
domestik ke Beijing. Penerbangan dari 
area yang berisiko tinggi juga akan 
dikurangi atau dibatasi dalam satu hari, 
dengan kapasitas penumpang juga 
dipangkas.Pemerintah juga meminta 
semua pengunjung harus menunjukkan 
hasil tes negatif Covid-19 dalam 48 jam 
terakhir sebelum keberangkatan.

China Perketat Aturan Masuk Beijing

kebanyakan negara. Hari ini, Rabu 
(17/11), Beijing hanya melaporkan 8 
kasus Covid-19 lokal.
Secara keseluruhan, China melaporkan 
total 98.392 kasus Covid-19 di China 
dengan 4.636 kematian sejak pandemi 
melanda.Meski demikian, pihak 
berwenang tak mau ambil risiko 
lantaran Beijing menjadi pusat 
perhatian internasional menjelang 
Olimpiade Musim Dingin.
Untuk mencegah penularan Covid-19, 
China juga tak mengizinkan penonton 
dari luar wilayah menghadiri Olimpiade 
Musim Dingin.
Selama ini, pemerintahan Xi Jinping 
menerapkan strategi nol-Covid, 
sehingga jika satu kasus saja 
ditemukan, pemerintah akan langsung 
bergerak.Namun kini, pemerintah 
dianggap bakal menghadapi tantangan 
besar karena banyak atlet internasional 
akan tiba di Beijing pada Februari 
mendatang.
Sekitar 2.900 atlet akan mengikuti 
ajang olahraga itu. Untuk dapat masuk 
Beijing, mereka harus sudah divaksin 
dan akan menjalani karantina selama 
21 hari. Selain itu, mereka akan dites 
setiap hari.
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bersambung minggu depan

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

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

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

pendowo dek HP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bola

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

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

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

Hiring  ! Laundromart full time
or part time.
Good pay. 
Call : 215- 554 - 1643

31www.sipbuletin.com

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

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

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

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

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

p1

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

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

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

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

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

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

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

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

Marsekal Hadi Tjahjanto mengadakan 
acara exit briefing dengan para Perwira 
Tinggi TNI, baik secara tatap muka 
maupun virtual di Aula Mako Akademi 
TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta 
Timur. Dalam kesempatan itu, Hadi 
menyampaikan jabatan Panglima TNI 
adalah posisi yang bersifat strategis, 
sebab itu perlu adanya pengajuan 
Presiden dan persetujuan DPR RI. 
Kini, Jenderal TNI Andika Perkasa 
telah resmi menjadi Panglima TNI.

"Jaga dan tempatkan TNI sebagai 
perekat kemajemukan dalam menjaga 

"Dengan demikian besok saya akan 
menyerahkan secara tradisi Panji TNI 
kepada Panglima TNI yang baru, 
Jenderal TNI Andika Perkasa," tutur 
Hadi dalam keterangannya, Rabu 
(17/11)."Kegiatan exit briefing ini 
adalah tradisi yang harus kita pegang 
teguh karena untuk menjaga hubungan 
erat antara senior dan junior, sebagai 
tradisi yang sangat bagus di tubuh 
TNI," sambungnya.Hadi berpesan agar 
seluruh perwira tetap berpegang teguh 
kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 
dan 8 Wajib TNI sebagai bekal dalam 
melanjutkan pengabdian terbaik 
kepada TNI, bangsa, dan negara.

Pesan Marsekal Hadi Sebelum Pensiun

persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia," jelas Hadi.
Tidak ketinggalan Hadi mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, 
mulai dari perwira sampai dengan 
tamtama dan PNS TNI atas dedikasi dan 
loyalitas yang diberikan selama dirinya 
menjabat dalam kurun waktu 3 tahun 11 
bulan.
"Saya pamit undur diri dari dinas 
keprajuritan, namun kita tetap menjadi 
satu bagian dan semangat kita untuk 
tetap menjaga tetap utuhnya NKRI," Hadi 
menandaskan.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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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

Marsekal Hadi Tjahjanto mengadakan 
acara exit briefing dengan para Perwira 
Tinggi TNI, baik secara tatap muka 
maupun virtual di Aula Mako Akademi 
TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta 
Timur. Dalam kesempatan itu, Hadi 
menyampaikan jabatan Panglima TNI 
adalah posisi yang bersifat strategis, 
sebab itu perlu adanya pengajuan 
Presiden dan persetujuan DPR RI. 
Kini, Jenderal TNI Andika Perkasa 
telah resmi menjadi Panglima TNI.

"Jaga dan tempatkan TNI sebagai 
perekat kemajemukan dalam menjaga 

"Dengan demikian besok saya akan 
menyerahkan secara tradisi Panji TNI 
kepada Panglima TNI yang baru, 
Jenderal TNI Andika Perkasa," tutur 
Hadi dalam keterangannya, Rabu 
(17/11)."Kegiatan exit briefing ini 
adalah tradisi yang harus kita pegang 
teguh karena untuk menjaga hubungan 
erat antara senior dan junior, sebagai 
tradisi yang sangat bagus di tubuh 
TNI," sambungnya.Hadi berpesan agar 
seluruh perwira tetap berpegang teguh 
kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 
dan 8 Wajib TNI sebagai bekal dalam 
melanjutkan pengabdian terbaik 
kepada TNI, bangsa, dan negara.

Pesan Marsekal Hadi Sebelum Pensiun

persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia," jelas Hadi.
Tidak ketinggalan Hadi mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, 
mulai dari perwira sampai dengan 
tamtama dan PNS TNI atas dedikasi dan 
loyalitas yang diberikan selama dirinya 
menjabat dalam kurun waktu 3 tahun 11 
bulan.
"Saya pamit undur diri dari dinas 
keprajuritan, namun kita tetap menjadi 
satu bagian dan semangat kita untuk 
tetap menjaga tetap utuhnya NKRI," Hadi 
menandaskan.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057


