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Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi 
melantik Jenderal Andika Perkasa 
sebagai Panglima TNI, Rabu 
(17/112/2021). Pelantikan 
diselenggarakan di Istana Negara, 
Jakarta sekitar pukul 13.30 siang. 
Pelantikan itu berdasarkan Surat 
Keputusan Presiden Nomor 106/TNI 
2021 tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Panglima TNI yang 
dibacakan Sekretaris Militer Presiden 
Marsda TNI M Tonny Harjono. Jokowi 
memberhentikan Hadi Tjahjanto dari 

posisi Panglima TNI dan mengangkat 
Andika sebagai Panglima TNI. Setelah 
keputusan presiden dibacakan, Jenderal 
Andika pun mengucapkan sumpah dan 
janjinya yang dipimpin oleh Presiden 
Jokowi. "Saudara Jenderal TNI Andika 
Perkasa apakah saudara beragama 
Islam?," tanya Jokowi. "Islam," jawab 
Andika. "Apakah saudara bersedia saya 
ambil sumpah menurut agama Islam?," 
tanya Jokowi. "Bersedia," jawab Andika. 
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya 
akan setia kepada NKRI yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 

Jokowi Lantik Dua Jenderal
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1945 serta akan menjalankan segala 
peraturan perundang-undangan dengan 
selurus-lurusnya demi darma bakti saya 
kepada bangsa dan negara," kata 
Andika. "Bahwa saya dalam 
menjalankan tugas jabatan akan 
menjunjung tinggi etika dan bekerja 
dengan sebaik-baiknya dan penuh 
dengan rasa tanggung jawab. Bahwa 
saya akan menjunjung tinggi sumpah 
prajurit," tuturnya. Setelah mengucap 
sumpah, Andika pun menandatangani 
berita acara pengangkatannya sebagai 
Panglima TNI. Penandatanganan juga 
dilakukan oleh Jokowi, Menkopolhukam 
Mahfud MD, dan Menteri Pertahanan 
Prabowo Subianto. Selanjutnya, Jokowi 
pun menyematkan tanda jabatan dan 
menyerahkan tongkat komando 
Panglima TNI kepada Andika. Andika 
Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat, 
21 Desember 1964. Ia adalah menantu 
dari Mantan Kepala Badan Intelijen 
Negara, Jenderal (Purn) Abdullah 
Mahmud (AM) Hendropriyono. Istrinya 
merupakan putri Hendropriyono, 
bernama Diah Erwiany Trisnamurti 
Hendrati Hendropriyono. Andika 
merupakan lulusan Akademi Militer 

(Akmil) tahun 1987. Dikutip dari 
Kompas.com, selama bertugas menjadi 
prajurit TNI AD, Andika Perkasa kerap 
menghabiskan waktunya untuk 
pendidikan. Andika Perkasa pernah 
menempuh pendidikan Strata 1 (S1) 
jurusan Ekonomi di dalam negeri. 
Kemudian, dalam kurun waktu 2003 
hingga 2011, ia berada di Washington DC, 
Amerika Serikat untuk memperoleh 
pendidikan militer. Pada saat di AS itu, ia 
mendapat gelar mendapat gelar Strata 2 
(S2) dan Strata 3 (S3). Andika Perkasa 
merupakan lulusan dari The George 
Washington University, National Defense 
University, serta Harvard University. 
Setidaknya, ia memiliki tiga gelar S2, 
yakni MA, MSc, dan MPhil, serta satu 
gelar S3 PhD. Ketika lulus dari Akmil 
1987, Andika Perkasa bergabung dengan 
jajaran korps baret merah, Kopassus. 
Kariernya dimulai sebagai komandan 
peleton hingga berangsur-angsur naik 
menjadi Dansub Tim 2 Detasemen 81 
Kopassus (1991). Kemudian Den 81 
Kopassus (1995), Danden-621 Yon 52 
Grup 2 Kopassus (1997), Pama Kopassus 
(1998), dan Pamen Kopassus (1998). Di 
tahun 2002, ia pun diangkat menjadi 
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Danyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus. 
Kembali bertugas dalam waktu 
singkat, ia kemudian dimutasi menjadi 
Kepala Seksi Korem 051/WKT Dam 
Jaya. Belum ada setahun, ia dimutasi 
dan menjabat sebagai Pabandya A-33 
Direktorat A Badan Intelijen Strategis 
(BAIS) TNI. Pada November 2018, 
akhirnya Andika Perkasa diangkat 
Jokowi menjadi Kepala Staf TNI 
Angkatan Darat (KSAD). Berdasarkan 
data yang tercatat di situs 
elhkpn.kpk.go.id, kekayaan Andika 
terdiri dari harta bergerak dan tidak 
bergerak. Andika mempunyai 20 
bidang tanah dan bangunan yang 
tersebar baik di dalam negeri maupun 
luar negeri. Andika tercatat memiliki 
harta kekayaan total 
Rp179.996.172.019. Harta 
kekayaannya itu dilaporkan saat 
Andika menjabat sebagai Kasad TNI 
AD. Laporan tersebut disampaikan 
pada 20 Juni 2021. Harta Andika 
didominasi dengan tanah dan 
bangunan yang berjumlah 20 unit. 
Rumah dan tanahnya tersebar di 
sejumlah daerah seperti Jakarta, 
Cianjur, Bogor, Bantul, Sleman, 

2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 
m2/300 m2 di Sleman Senilai Rp 
1.500.000.000;
3. Bangunan Seluas 84 m2 di Jakarta 
Pusat senilai Rp 700.000.000;
4. Tanah dan Bangunan Seluas 340 
m2/340 m2 di Cianjur senilai Rp 
150.000.000;
5. Tanah dan Bangunan Seluas 435 
m2/435 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp 

1. Tanah dan Bangunan Seluas 460 
m2/460 m2 di Jakarta Timur senilai Rp 
340.000.000;

Bandar Lampung, Surabaya, dan 
Tabanan Bali. Dari 20 bidang tanah dan 
bangunan, 19 di antaranya berstatus 
hibah tanpa akta. Hanya ada satu tanah 
di Bogor, Jawa Barat, yang merupakan 
kepunyaan Andika sendiri dengan luas 
1.000 meter persegi (m2) dengan taksiran 
nilai Rp500 juta. Sementara sisa asetnya 
yang mencapai Rp 37.664.250.000 dan 
tersebar di Jakarta, Bogor, Cianjur, 
Bandar Lampung, Surabaya, Sleman, 
Bantul, Tabanan, Australia, hingga 
Amerika Serikat merupakan hasil Hibah 
Tanpa Akta. Adapun rincian tanah dan 
bangunan Andika yang berasal dari Hasil 
Hibah Tanpa Akta yakni:
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4.500.000.000;
6. Bangunan Seluas 32 m2 di Sleman 
senilai Rp 575.000.000;

10. Tanah Seluas 490 m2 di Bogor 
senilai Rp 362.000.000;

16. Bangunan Seluas 76 m2 di Australia 
senilai Rp 1.500.000.000;

15. Tanah Seluas 1145 m2 di Bantul 
senilai Rp 458.000.000;

17. Tanah dan Bangunan Seluas 2223 
m2/2736 m2 di Amerika Serikat senilai 
Rp 4.500.000.000;

13. Tanah Seluas 2950 m2 di Tabanan 
senilai Rp 201.000.000;

18. Tanah dan Bangunan Seluas 4875 

12. Tanah Seluas 788 m2 di Bogor 
senilai Rp 582.000.000;

14. Tanah Seluas 566 m2 di Bandar 
Lampung senilai Rp 35.000.000;

7. Bangunan Seluas 32 m2 di Sleman 
senilai Rp 500.000.000;

11. Tanah Seluas 490 m2 di Bogor 
senilai Rp 362.000.000;

8. Tanah dan Bangunan Seluas 450 
m2/450 m2 di Surabaya senilai Rp 
10.537.250.000;
9. Tanah Seluas 490 m2 di Bogor senilai 
Rp 362.000.000;

m2/4832 m2 di Amerika Serikat senilai Rp 
5.000.000.000;
19. Tanah dan Bangunan Seluas 6248 
m2/6248 m2 di Amerika Serikat senilai 
Rp5.500.000.000; 
Selain itu, dalam e-LHKPN itu, tercatat 
Andika turut melaporkan kepemilikan 
Mobil Landrover Sport 3.0 V 6 AT Tahun 
2014 seharga Rp 800 juta dan Mobil 
Mercedes Benz Sprinter 315 Tahun 2018 
seharga Rp 1,8 miliar. Andika juga 
melaporkan kepemilikan harta bergerak 
lainnya senilai Rp 10,1 miliar; surat 
berharga Rp 2.146.000.000; serta kas 
dan setara kas Rp126.985.922.019. 
Dalam laporan tersebut, Andika yang 
merupakan lulusan Akademi Militer tahun 
1987 itu disebutkan tidak mempunyai 
utang sehingga total harta kekayaannya 
sebesar Rp179.996.172.019. Panglima 
TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku 
sangat terhormat atas kepercayaan yang 
diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 
Andika juga menyampaikan terima kasih 
kepada DPR. "Satu kehormatan besar 
bagi saya dan keluarga atas kepercayaan 
yang diberikan oleh Presiden Republik 
Indonesia dan juga dukungan dari DPR RI 
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sehingga akhirnya saya bisa dilantik," 
kata Andika dalam keterangan pers 
yang disiarkan di akun YouTube 
Sekretariat Presiden, Rabu 
(17/11/2021). Andika mengaku akan 
melanjutkan program kerja yang telah 
ditetapkan. Dia siap bekerja sesuai 
peraturan perundang-undangan.
"Program kerja kita akan melanjutkan 
secara umum, karena memang kita kan 
sudah dibatasi ruang. Ruang di mana 
tugas-tugas kita sudah dicantumkan 
dalam Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2024. Jadi saya akan terus tetapi 
memang detailnya saja dari tiap-tiap 
tugas itu yang perlu mungkin sedikit 
evaluasi dan perbaikan sana-sini," uja 
Andika. Andika juga mengatakan ada 
pesan dari Jokowi untuk dirinya dan 
keluarga. Namun dia tak membeberkan 
detail pesan tersebut. "Ada tapi itu 
untuk saya dengan keluarga saya, tapi 
intinya saya akan melaksanakan tugas 
sebaik-baiknya," ujar Andika. Selain itu, 
Andika menyampaikan pesan kepada 
seluruh prajurit TNI. Andika 
menekankan soal kebersamaan. "Saya 

ingin kita menjadi bagian dari kita sendiri, 
dari kita semua di tengah keluarga, 
teman maupun sanak saudara kita 
semua. Karena kita adalah bagian dari 
mereka," ujar dia. Selain Andika Perkasa, 
Jokowi juga melantik Pangkostrad Letnan 
Jenderal TNI Dudung Abdurachman 
sebagai Kepala Staf Angkatan Darat 
(KSAD). Dudung dilantik menggantikan 
Panglima TNI terpilih, Jenderal Andika 
Perkasa. Pelantikan Dudung sebagai 
KSAD dituangkan dalam Keputusan 
Presiden (Keppres) Nomor 107 TNI 
Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Kepala Staf Angkatan 
Darat. "Memberhentikan dengan hormat 
Jenderal TNI Andika Perkasa dari 
jabatannya sebagai Kepala Staf 
Angkatan Darat disertai ucapan terima 
kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya 
yang telah disumbangkan kepada bangsa 
dan negara Republik Indonesia selama 
memangku jabatan tersebut," demikian 
keppres tersebut dibacakan Sekretaris 
Militer Presiden, Tony Harjono. 
"Mengangkat Letnan Jenderal TNI 
Dudung Abdurachman sebagai Kepala 
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Staf Angkatan Darat,” demikian lanjutan 
keppres. Dudung lantas mengucap 
sumpah jabatan dipandu langsung oleh 
Presiden Jokowi. "Demi Allah saya 
bersumpah bahwa saya akan setia 
kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
akan menjalankan segala peraturan 
perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya demi darma bakti saya kepada 
bangsa dan negara." "Bahwa saya 
dalam menjalankan tugas jabatan akan 
menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja 
dengan sebaik-baiknya dan dengan 
penuh rasa tanggung jawab. Bahwa 

saya akan menjunjung tinggi sumpah 
prajurit," bunyi sumpah jabatan Dudung. 
Di hadapan Presiden Jokowi dan para 
saksi Dudung lantas menandatangani 
berita acara sumpah jabatan KSAD. 
Bersamaan dengan pelantikan tersebut, 
pangkat Dudung dinaikkan dari Letnan 
Jenderal menjadi Jenderal terhitung sejak 
17 November 2021. Kenaikan pangkat 
tersebut ditetapkan melalui Keppres 
Nomor 108 TNI Tahun 2021. Dudung 
Abdurachman lahir di Bandung, Jawa 
Barat 19 November 1965. KSAD Jenderal 
Dudung Abdurachman merupakan alumni 
Akademi Militer tahun 1988 dari 
kecabangan infanteri. Meski kini seorang 
perwira, namun KSAD Jenderal Dudung 
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Abdurachman menapaki kariernya dari 
nol. Sewaktu remaja, Dudung harus 
membantu memenuhi kebutuhan hidup 
keluarga. Sebab, Ayahnya meninggal 
dunia saat Dudung masih SMP pada 
1981. Dudung yang merupakan anak 
keenam dari delapan bersaudara itu 
harus membantu ibunya mencari uang. 
Dengan mengayuh sepeda, Dudung 
mengantar koran ke rumah para 
pelanggan sejak pukul 4 pagi. 
"Sepeninggal bapak saya, ibu saya ini 
kan ya secara ekonomi ya namanya 
janda pensiunan PNS. Akhirnya untuk 
menopang kehidupan itu saya jualan 
koran, saya nganter koran, loper 
koran," ucap Dudung. Selesai 
mengantar koran sekitar pukul 08.00, 
Dudung mesti membantu ibunya 
menjajakan kue klepon di lingkungan 
Kodam III/Siliwangi, Jawa Barat. 
Dudung sengaja memilih sekolah di 
siang hari supaya ia bisa membantu 
ibunya. Lantaran hampir setiap hari 
mengantar kue, Dudung akhirnya 
dikenal oleh tentara yang berjaga di 
depan pintu. Dudung kerap 
menyelonong masuk ke dalam 
ruangan. Namun, suatu hari, ketika 
hendak mengantarkan kue, penjaga 
yang bertugas merupakan tentara baru 

yang belum mengenal Dudung. 
Mendapati Dudung yang menyelonong 
masuk tanpa melapor, penjaga itu 
geram. Ditendanglah kue-kue yang 
dibawa Dudung hingga berhamburan. 
Saya masih ingat ada ada 50 biji 
menggelundung. Saat itulah, muncul 
keinginan Dudung untuk menjadi perwira 
tinggi. Di situ saya bilang, awas nanti 
saya jadi perwira. Di situ saya bangkit 
pengin jadi tentara. Awalnya di situ, 
padahal dulu cita-cita saya pengin 
kuliah," kata Dudung sambil tertawa. "Di 
situ saya berpikir, ini orang jangan 
semena-mena sama rakyat kecil. Itu 
enggak boleh," tuturnya. Tekad Dudung 
ternyata tak sia-sia. Dudung berhasil 
masuk Akademi Militer di Bandung. Tiga 
tahun kemudian ia lulus dengan pangkat 
Letnan Dua. Dudung pertama kali 
bertugas di Dili, Timor Timur pada 1988. 
Sejak menjabat Pangdam Jaya, nama 
Dudung makin dikenal masyarakat. Tak 
jarang ia membuat keputusan-keputusan 
tegas yang memicu kontroversi. Salah 
satunya, Dudung membuat keputusan 
mencopot baliho bergambar rizieq di 
seluruh wilayah DKI Jakarta. Ketika itu 
rizieq masih menjadi pemimpin Front 
Pembela Islam (FPI). Menurut Dudung, 
keberaniannya itu sudah seharusnya 
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dimiliki seorang pemimpin. Bagi 
Dudung, pemimpin harus tegas dalam 
mengambil keputusan. "Ciri pemimpin 
itu satu, dia harus berani ambil 
keputusan. Kalau keputusan itu benar 
berarti bagus, kalau keputusan itu 
salah, masih bagus daripada tidak 
berani sama sekali," kata Dudung. 
Dudung mengatakan, selama menjabat 
sebagai perwira ia ingin memberikan 
pengaruh. Dudung tidak mau hanya 
duduk menikmati jabatan tanpa 
memberikan dampak yang berarti. 
"Saya pikir apa yang harus saya buat 
untuk bangsa ini apalagi di DKI Jakarta 
ini kan barometer. Kalau Jakarta aman, 
semuanya akan aman," tuturnya. 
Kemudian, pada 1993 Dudung 
ditugaskan ke Bali. Dari Bali, Dudung 
pindah ke Bandung. Dudung beberapa 
kali berpindah kota. Bahkan, ia pernah 
dikirim menjadi tim penjaga 
perdamaian di Filipina Selatan. Selama 
2018 hingga pertengahan 2020, 
Dudung menjabat Gubernur Akmil. 
Kemudian, pada Agustus tahun lalu 

Dudung dipercaya sebagai Panglima 
Kodam Jaya. Selain itu, Dudung juga tak 
ingin berada di zona nyaman 
kepemimpinannya. Bahkan ia mengaku 
tak takut kehilangan jabatan karena 
keputusan yang dia ambil. Dudung 
memahami betul setiap tindakannya tentu 
memiliki risiko. Namun, Dudung 
berkeyakinan untuk selalu berani 
menghadapi risiko. "Saya enggak mau 
datar-datar saja, saya cari aman saja saya 
enggak mau. Ah yang penting aman, saya 
takut dicopot jabatan, saya enggak. Selagi 
kepentingan saya untuk kepentingan 
Merah Putih, untuk republik ini, jangan 
ragu, jangan setengah-setengah, dan 
jangan main-main," tutur Dudung. Kepada 
anak buahnya, Dudung selalu 
mengajarkan untuk menjadi petarung yang 
membela kepentingan rakyat. Dudung 
mengingatkan bahwa TNI berasal dari 
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika 
seorang prajurit tak bekerja membela 
rakyat, maka hal itu menjadi tidak berarti. 
"Saya ajarkan kepada prajurit Kodam 
Jaya, kamu harus menjadi petarung, kamu 

harus jadi jagoan dan kamu harus jadi 
pemberani. Jangan jadi ayam sayur 
saya bilang, kalau diadu kalahan, harus 
jadi jagoan," kata Dudung. "Artinya 
bukan kemudian kita sok jago juga 
tidak, saya katakan ini kalian pegang 
teguh 8 Wajib TNI terutama yang ke-8, 
menjadi contoh dan mempelopori 
segala usaha-usaha untuk mengatasi 
kesulitan rakyat sekelilingnya kita harus 
hadir di tengah-tengah mereka rakyat 
sedang kesulitan, kamu harus hadir," 
tuturnya. Memiliki karier yang bagus, 
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman 
tidak bergelimang harta. Berdasarkan 
data Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) di 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
di situs web elhkpn.kpk.go.id, KSAD 
Jenderal Dudung Abdurachman 
memiliki harta kekayaan mencapai Rp 
1.085.464.275 per akhir tahun 2020. 
Harta kekayaan KSAD Jenderal 
Dudung Abdurachman itu berdasarkan 
laporan di elhkpn pada 21 Februari 
2021. Laporan harta kekayaan KSAD 
Jenderal Dudung Abdurachman itu saat 
ia menjabat sebagai Pangdam Jaya. 
Jumlah harta kekayaan KSAD Jenderal 
Dudung Abdurachman tersebut hanya 
naik sekitar Rp 400 juta dibandingkan 
akhir tahun 2019 yang sebesar Rp 610 
juta. Saat itu, Dudung sebagai 
Gubernur Akmil. Berdasarkan LHKPN 

terbaru, KSAD Jenderal Dudung 
Abdurachman memiliki dua bidang lahan 
dan bangunan di Magelang dan Bandung 
senilai Rp 640.000.000. Selain itu, KSAD 
Jenderal Dudung Abdurachman tercatat 
memiliki tiga unit kendaraan yaitu mobil 
Toyota Veloz tahun 2019, Toyota 
Fortuner tahun 2020, dan motor Honda 
PCX tahun 2020 senilai Rp 737.000.000. 
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman 
juga tercatat memiliki kas dan setara kas 
senilai Rp 110.870.275 juta dan utang Rp 
402.406.000 juta. Sehingga total harta 
dudung berjumlah Rp 1.085.464.275. 
Berbagai ucapan selamat dari para 
politisi atas pelantikan dua jendral ini.  
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad 
berharap Jenderal TNI Andika Perkasa 
bisa tancap gas usai dilantik dan bekerja 
dengan baik untuk menjaga NKRI dari 
segala ancaman baik di dalam maupun 
di luar negeri. "Kami harapkan dapat 
bekerja dengan baik dan tentunya. TNI 
bisa hadir di tengah masyarakat untuk 
menjaga kesatuan dan persatuan bangsa 
dalam bingkai NKRI," tuturnya di Gedung 
DPR, Rabu (17/11/2021). Pesan senada 
disampaikan Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) Puan Maharani. Puan 
berpesan agar Andika menegakkan 
kedaulatan NKRI, melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dari ancaman dan gangguan. 
Puan juga berharap di bawah 
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kepemimpinan Andika Perkasa TNI 
semakin profesional dan dekat dengan 
rakyat. “Semoga bisa membawa TNI 
semakin profesional dan terus dekat 
dengan rakyat,” kata Puan dalam 
keterangannya, Rabu (17/11/ 2021) 
seperti dikutip Tempo.co. Puan juga 
berterima kasih atas kinerja Marsekal 
Hadi Tjahjanto selama memimpin TNI 
sejak periode pertama Presiden 
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 
“Keberhasilan dan prestasi TNI selama 
ini tidak terlepas dari kinerja Marsekal 
Hadi,” kata Puan Maharani. Selain 
berterima kasih kepada Hadi, Puan 
menyampaikan selamat kepada Letnan 
Jenderal Dudung Abdurachman yang 
terpilih sebagai Kepala Staf Angkatan 
Darat, dan Mayor Jenderal Suharyanto 
yang dilantik sebagai Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB). Puan berharap TNI AD semakin 
solid, dan meminta Dudung meningkatkan 
kinerja institusinya dalam menjaga teritori 
negara. “Khususnya di wilayah-wilayah 
perbatasan. Kami harapkan TNI AD terus 
menjadi garda terdepan pertahanan untuk 
menjaga kedaulatan negara,” ucap Puan. 
Dengan adanya rotasi di berbagai posisi 
strategis, Puan berharap TNI terus 
menjaga sinergi dengan seluruh instansi, 
termasuk Polri yang sudah terbangun 
selama ini. Masyarakat Indonesia yang 
cinta damai juga berharap banyak kepada 
para jendral yang baru dilantik ini. Karena 
panglima TNI dan KSAD adalah tentara 
yang langsung berhadapan dengan 
gerombolan teroris yang sering berlindung 
dibalik agama. Dan yang menarik dua 
jendral ini kebetulan juga paling dibenci 
sama teroris di Indonesia. Jadi secara 
nasionalis merah putih kedua jendral ini 

memang yang paling ditakuti oleh para 
teroris. Lantas secara politis apa tujuan 
Presiden Jokowi memilih kedua Jendral 
TNI tersebut? Jika kita anggap kedua 
Jendral di atas adalah bidak catur 
maka keduanya kita representasikan 
benteng Presiden Jokowi di masa sisa 
tugas sebagai Presiden. Untuk Jendral 
TNI Andika setidaknya memiliki waktu 
13 bulan sebelum tiba masuk masa 
pensiun untuk mengabdi kepada 
bangsa dan negara sebagai prajurit 
aktif. Secara pribadi antara Jendral TNI 
Andika dan Presiden Jokowi dekat 
sebab Jendral Andika pernah menjadi 
Komandan Paspampres sejak Jokowi 
dilantik menjadi Presiden. Dari sisi ini 
sudah sangat jelas tingkat loyalitas 
Jendral Andika tak perlu diragukan 
untuk menjadi benteng bagi Presiden. 
Sedang Jendral TNI Dudung 
Abdurachman yang juga masih memilki 
darah trah Sunan Gunung Jati Cirebon 
juga nyaris sama. Jendral Dudung 
memiliki karakter pembeda diantara 
Jendral pada umumnya. Salah satu 
keputusan yang terbilang sederhana 
tapi heroik dan tak semua Jendral 
berani melakukan yaitu menurunkan 

 
 

baliho dan atribut rizieq yang kala itu 
sampai ditangisi oleh para pengikutnya. 
Saat itu negara terkhusus di DKI Jakarta 
dan sekitarnya seperti tak berdaya saja. 
Padahal jelas sedang diacak-acak oleh 
para teroris berbaju agama, seolah 
Jakarta milik satu golongan. Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan yang 
seharusnya mengambil tindakan tegas 
nampak lemah, letih, lesu dan lunglai 
seperti orang impoten tersandera oleh 
para preman berjubah agama. Sikap 
pengecut Anies saat itu benar-benar 
mengecewakan mayoritas rakyat 
Indonesia. Dan Jendral TNI Dudung 
Abdurachman menjadi pemecah 
kebuntuan sekaligus mewakili perasaan 
sebagian besar rakyat Indonesia. Maka 
pelantikan dan kehadiran Jendral Andika 
Perkasa dan Jendral Dudung 
Abdurachman semakin membuat 
kelompok sampah di NKRI semacam 
eks FPI dan turunannya itu semakin 
sakit hati. Begitulah cara Jokowi 
mematikan langkah para benalu negeri. 
"Lewat cara saya", kata Jokowi seperti 
menggema dan menelusup ke relung 
hati rakyat. Salam Satu komando NKRI. 
Hidup dan Jayalah Selalu TNI.
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Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Kondisi bersin-bersin ini tenteu sangat 
tidak nyaman dan bisa mengganggu. 
Dilansir dari Insider, berikut sejumlah 
cara mudah dan efektif untuk 
menghentikan bersin-bersin yang 

Masalah ini 
juga 
biasanya 
bakal 
terjadi 
selama 
beberapa 
waktu 
sebelum 
kemudian 
menghilang
. Terdapat 
sejumlah 
hal yang 
bisa 
menyebabk
an kamu 
menjadi 
bersin-
bersin.

Kondisi bersin-bersin terutama yang 
terjadi berulang-ulang kali dalam tempo 
singkat merupakan sebuah hal yang 
menganggu. Kondisi ini juga bisa 
memunculkan kekhawatiran pada orang 
lain terutama pada masa-masa seperti 
sekarang.

Sejumlah masalah seperti penyakit 
paru-paru atau asma merupakan 
penyebab umum bersin-bersin. 
Pasalnya, kondisi ini bisa membuat 
jaringan yang membawa udara ke paru-
paru mengalami kontraksi.
Sejumlah masalah kesehatan lain juga 
bisa mempersempit saluran 
pernapasanmu. Hal ini bisa berupa 
infeksi pernapasan atau reaksi alergi.

Cara Menghentikan Bersin Yang Mengganggu

- Ulangi hingga napasmu terasa lebih 
ringan.

Coba Bernapas dengan Perut

- Embuskan napas perlahan melalui bibir 
dalam empat hitungan. Keluarkan udara 
dari paru-paru tanpa memaksakannya.

mengganggu.

"Olahraga pernapasan seperti bernapas 
dengan merapatkan bibir tidak selalu 
menghentikan bersin atau bronkospasma 
pada pasien dengan asthma," terang 
Stanley Fineman, MD, pakar alergi dari 
Atlanta Allergy & Asthma.

Kamu bisa 
melakukan 
cara tersebut 
dengan 
menerapkan 
sejumlah 
langkah 
berikut:
- Duduk dan 
lemaskan 
otot pundak 
dan leher,
- Tutup mulut 
dan bernapas 
melalui 
hidung dalam 

dua hitungan.

Bernapas dengan Merapatkan Bibir
Cara bernapas dengan merapatkan bibir 
sangat tepat diterapkan ketika bersin-
bersin akibat napas memendek. Hal ini 
juga biasanya disarankan ketika kamu 

memiliki 
asma yang 
menjadi 
penyebab 
bersin-bersin.

- Rapatkan bibir seperti ketika kamu 
meniup lilin.
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Cara ini bisa diterapkan dengan 
melakukan langkah sebagai berikut:

- Tarik napas melalui hidung, rasakan 
tangan di perut yang naik dan biarkan 
dada dalam posisi tepat.

Konsumsi Minuman Hangat

Teknik deep belly breathing bisa 
sangat membantu mengatasi bersin 
yang disebabkan oleh kecemasan. 
Cara ini bisa melatih diafragma 
dengan mengalihkan tekanan dari 
kerongkong bronkial yang 
menyebabkan bersin.

- Ulangi hingga bernapas perlahan 
dan menjadi lebih ringan. Seiring 
waktu, coba lakukan hal ini sambil 
duduk.

- Tiduran telentang dengan lutut 
menekuk dan telapak khaki menapak.

Mengonsumsi minuman hangat bisa 
membantu meredakan bersin yang 

- Tempatkan satu tangan di perut dan 
lainnya di dada sehingga kamu bisa 
merasakan naik dan turunnya napas.

- Rapatkan bibir dan embuskan napas, 
tekan otot perut ke dalam dan biarkan 
dada tetap.

Ketika bersin yang kamu alami terjadi 
akibat menumpuknya lendir di 
tenggorokan akibat rasa dingin, minuman 
hangat bisa membantu meringankannya 
dengan mudah. Cairan dengan suhu di 
atas temperatur ruangan juga bisa 
membantu meredakan masalah 
pernapasan.
Walau begitu, hindari juga konsumsi 
minuman yang terlalu dingin atau terlalu 
panas. Bukannya meredakan masalah, hal 
ini malah justru membuat masalah bersin-
bersin yang kamu alami memburuk.
Menghirup Uap
Menghirup uap bisa sangat tepat 
mengatasi masalah yang disebabkan 
karena udara kering. Walau begitu, hal ini 
bisa sangat tergantung dengan gejala 
yang kamu alami.
Menghirup udara kering bisa 
menyebabkan iritasi saluran pernapasan. 
Ketika masalah bersin yang kamu alami 
terjadi akibat panas, maka menghirup uap 
ini tidak dapat dilakukan karena justru bisa 

disebabkan karena penumpukan ingus. 
Konsumsi teh herbal atau air putih hangat 
bisa membantu melegakan saluran udara.

memperburuk kondisimu.
Ketika menghirup uap ini tidak berhasil 
maka kamu bisa mencoba cara lain. 
Kamu bisa menggunakan humidifier 
untuk meningkatkan kelembapan udara 
di sekitarmu.

Inhaler juga bisa bermanfaat untuk 
menghilangkan masalah hidung buntu. 
Saat ini, sejumlah inhaler juga memiliki 
beragam wewangian yang bisa 
bermanfaat bagi kita.

Gunakan Inhaler

Walau begitu, penggunaan inhaler tidak 
selalu berhasil untuk mengatasi masalah 

6 cara mudah dan sederhana 
menghentikan bersin yang mengganggu
Menggunakan inhaler bisa sangat 
membantu mengatasi bersin-bersin 
akibat asma. Inhaler biasanya 
mengandung albuterol yang bisa 
membantu membuka saluran 
pernapasan.

Gunakan Antihistamin

bersin-bersin ini. Pada sejumlah 
penyebab bersin-bersin yang lain, cara 
penangan lain bisa mengatasinya dengan 
lebih tepat.

Ketika obat antihistamin yang kamu 
konsumsi untuk mengatasi alergi tidak 
bekerja, sebaiknya segera berkonsultasi 
dengan dokter. Ketika efek dari alergi 
semakin parah, masalah ini bakal 
membesar dan semakin parah.

Konsumsi obat antihistamin merupakan 
hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi 
bersin akibat reaksi alergi. Ketika hal ini 
terjadi, rekasi ini termasuk bengkak di 
tenggorokan yang menyebabkan sulit 
bernapas.

Secara umum, penyebab bersin yang 
berbeda membutuhkan penanganan 
yang berbeda pula. Mengetahui 
penyebab masalahmu bisa membantu 
mengatasi masalah ini dengan tepat. 
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Pengamat militer dari Institute for 
Security and Strategic Studies (ISESS) 
Khairul Fahmi menyebutkan sejumlah 

Pelantikan Dudung bersamaan dengan 
dilantiknya JenderalAndika Perkasa 
menjadi Panglima TNI. Pelantikan 
dihelat di Istana Negara, Jakarta Pusat, 
Rabu (17/11).Setelah Dudung menjadi 
Kasad, beberapa nama ramai disebut 
layak menjadi Panglima Komando 
Cadangan Strategis Angkatan Darat 
(Pangkostrad).
Penjaringan Pangkostrad nantinya akan 
dilakukan oleh Dewan Kepangkatan dan 
Jabatan Tinggi (Wanjakti). Kemudian 
diserahkan kepada Presiden Jokowi 
untuk menentukan.

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi 
melantik Pangkostrad Letjen TNI 
Dudung Abdurachman menjadi Kepala 
Staf Angkatan Darat (Kasad) 
menggantikan Jenderal Andika Perkasa. 
Kini Dudung telah naik pangkat satu 
tingkat menjadi Jenderal.

Berikut ini deretan calon kuat 
pengganti Jenderal Dudung di 
Pangkostrad.
Kandidat Kuat Pengganti Jenderal 
Dudung

Perwira Calon Pengganti Dudung

Mayor Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa 
disebut-sebut menjadi calon kuat 
Pangkostrad. Saat ini ia masih 
mengemban amanat sebagai Panglima 
Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari.
Tentara berusia 54 tahun itu merupakan 
lulusan terbaik Akademi Militer 1990. 
Bahkan pernah mendapatkan 
pengharagaan sebagai siswa dengan 
Karya Tulis Terbaik Dikreg XLI Sesko TNI 
TA 2014.
Cantiasa berpengalaman dalam Infanteri 
(Kopassus). Bahkan pernah menjabat di 
baret merah sebagai Komandan Jenderal 
Kopassus.

Tiga di antaranya ialah Pangdam Kasuari 
Mayjen Nyoman Cantiasa, Pangdam 
Mulawarman Teguh Pudjo Rumekso, 
serta Pangdam Udayana Maruli 
Simanjuntak.
"Dari jajaran bintang dua misalnya ada 
nama Pangdam Kasuari Mayjen Nyoman 
Cantiasa, Pangdam Mulawarman Teguh 
Pudjo Rumekso, atau Pangdam Udayana 
Maruli Simanjuntak," kata Fahmi kepada 
merdeka.com.

kandidat kuat yang bisa maju sebagai 
calon Pangkostrad.

Profil Mayjen Nyoman Cantiasa

Profil Mayjen Teguh Pudjo

Sang jenderal bintang dua ini pernah 
menjadi Komandan Pusat 
Penerbangan Angkatan Darat 
(Puspenerbad), sebelum akhirnya 
diangkat sebagai Pangdam.

Selain itu, dari bintang 3 ada 
Danpussenif Arif Rahman yang 
disebut layak dicalonkan sebagai 
Pangkostrad. Meski begitu, tak 
menutup peluang bagi prajurit lain 
untuk dicalonkan.
"Kalau dari bintang 3, ada juga 
Danpussenif Arif Rahman. Namun 
tidak menutup kemungkinan juga 
munculnya nama-nama di luar itu," 
ujar Fahmi.
Letnan Jenderal TNI Arif Rahman, 
Letnan Jenderal TNI Arif Rahman 
merupakan seorang perwira tinggi 
TNI-AD yang saat ini menjabat 
sebagai Komandan Pusat 
Kesenjataan Infanteri TNI Angkatan 

Muncul Banyak Nama Lain yang 
Dicalonkan

Sosok calon kuat Pangkostrad 
selanjutnya ada Mayor Jenderal TNI 
Teguh Pudjo Rumekso. Ia merupakan 
seorang perwira tinggi TNI AD yang 
saat ini masih mengemban amanat 
sebagai Panglima Komando Daerah 
Militer VI/Mulawarman.
Hebatnya lagi, Mayjen Teguh 
merupakan jebolan dari Akmil 1991 
dan menjadi lulusan terbaik atau 
Penerima Adhi Makayasa.

Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak 
merupakan perwira tinggi TNI AD yang 
saat ini mengemban tugas sebagai 
Panglima Kodam IX/Udayana.

Selain nama yang disebutkan di atas, 
sosok Mayjen Maruli Simanjuntak disebut 
sebagai kandidat kuat. Apalagi Maruli 
memiliki latar belakang keluarga yang 
dekat dengan Presiden Jokowi.

Lulusan Akademi Militer 1988 ini 
berpengalaman di bidang Infanteri. Ayah 
dari dua anak itu sekian kali menduduki 
jabatan strategis, yang terakhir ialah Pa 
Ahli Tk. III Kasad Bid. Komsos.

Ditambah lagi Maruli sebelumnya pernah 
menjadi Komandan Pasukan 
Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Kalau soal kapabilitas, pengalaman 
jabatan maupun penugasan, saya kira 
kurang lebih setara dengan yang lain," 
sambungnya.

Darat.

Maruli Miliki Peluang Besar

Meski begitu, untuk kapabilitas serta 
prestasi dari Maruli tak kalah jauh dari 
calon Pangkostrad yang lain.

Profil Mayjen Maruli Simanjuntak

"Terkait Maruli, saya sendiri tidak secara 
khusus mencatat rekam jejak dan 
prestasinya. Namun menurut saya, yang 
menonjol dari Maruli adalah latar 
belakang keluarga dan kedekatannya 
dengan Presiden karena pernah 
bertugas sebagai Komandan 
Paspampres," terang Fahmi.

Lulusan dari Akmil 1992 itu juga 
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Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

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

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Jabatan terakhir sang jenderal bintang 
dua ini ialah Komandan Paspampres. 
Maruli juga menantu dari Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut 
Binsar Panjaitan.
Calon Pangkostrad yang Bisa Maju
Sosok yang tak kalah kuat untuk 
diajukan namanya, yakni Pangdam 
Jaya Mayjen Mulyo Aji. Menurut Fahmi, 
Mayjen Mulyo masih memiliki peluang 
dari segi usia.
"Mungkin saja karena beliau (Mayjen 

berpengalaman di bidang Infanteri 
(Kopassus) dan Detasemen Tempur 
Cakra.

Mayor Jenderal TNI Mulyo Aji merupakan 
perwira tinggi TNI AD yang saat ini 
mengemban tugas menjadi Panglima 
Kodam Jayakarta.Ia merupakan lulusan 
Akademi Militer 1987, yang berarti rekan 
seangkatan dengan Panglima TNI Andika 
Perkasa. Jenderal bintang dua ini mahir 
dalam bidang Infanteri. Dengan jabatan 
terakhirnya ialah sebagai Asisten Personel 
(Aspers) Kasad.

Mulyo) pensiun Juli 2022, karena kalau 
enggak salah ada juga yang jadi 
Pangkostrad sampai Pensiun," 
pungkasnya.
Profil Mayjen Mulyo

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI, Misan, 
kunjungan ke daerah pemilihan bisa 

Mengacu pada nilai tersebut, artinya 
dengan dana dapil Rp49 miliar, masing-
masing anggota dewan akan 
mendapatkan kisaran Rp300 juta per 
orang untuk satu tahun. Dalam setahun, 
jika tiap bulan benar-benar melakukan 
kunjungan ke dapilnya, maka dana 
dikeluarkan Rp38 juta setiap bulannya.

Anggaran satu tahun itu akan dibagikan 
merata ke sembilan Fraksi Partai Politik 
(parpol) dengan total penerima 106 
anggota dewan. Rinciannya, PDIP 25 
orang, Gerindra 19 orang, PKS 16 
orang, Demokrat 10 orang, PAN 9 
orang, PSI 8 orang, NasDem 7 orang, 
Golkar 6 orang, dan PKB digabung 
dengan PPP 6 orang.

Usulan DPRD DKI terkait anggaran 
Dana Daerah Pemilihan (Dapil) Rp49 
miliar disorot. Besarnya angka yang 
diajukan membuat dipertanyakan 
kegunaanya. Usulan itu tertulis dalam 
rencana kerja tahunan (RKT) 2021.

Dana Dapil DKI Berbau Kampanye

satu sampai dua kali dalam sebulan. Dia 
pastikan pula, kunjungan tersebut 
berbeda dengan ketika masa reses yang 
dilakukan per tiga sampai empat bulan 
sekali. Itu sebabnya, ada perbedaan 
antara dana dapil dan dana 
reses."Aspirasi masyarakat kan tidak kita 
tampung empat bulan sekali. Bisa saja 
bulanan atau dua mingguan," kata 
dia.Komisi A DPRD DKI menyebut usulan 
ini belum disetujui. Masih dalam 
pembahasan yang panjang. Sehingga 
belum bisa dirinci seperti apa nantinya 
penggunaan dana dapil itu.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, 
Gilbert Simanjuntak, menyebut 
sebenarnya anggaran dana dapil kisaran 
Rp38 juta perbulan terbilang kecil. 
Apalagi bila dibandingkan dengan 
kegiatan serupa semacam reses maupun 
sosialisasi peraturan (sosper). Tetapi bisa 
hanya mengandalkan dana reses juga 
kurang."Dengan melihat bentuk 
pertemuan seperti reses dan sosper, 

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Dia berdalih anggaran tersebut bentuk 
keinginan masyarakat agar anggota 
dewan lebih sering hadir untuk 
menyerap suara para konstituennya. 
Sehingga tidak ada tudingan bahwa 
wakil rakyat hanya akan datang ketika 
masa pemilu tiba. Apalagi, klaimnya, 
tidak ada aturan yang dilanggar dan 
pemborosan yang dilakukan.

maka jumlah kisaran Rp35 juta/bulan 
sebenarnya kecil," ujar Gilbert kepada 
merdeka.com, Kamis (18/11).

Dana Dapil Beraroma Persiapan 
2024
Forum Masyarakat Peduli Parlemen 
Indonesia (Formappi) menilai usulan 
dana dapil hanya akal-akalan 
melipatgandakan penghasilan dengan 
membuat penamaan serupa kegiatan 
reses. Dana reses dipastikan sangat 
cukup jikalau memang anggota dewan 
ingin mengunjungi konstituennya lebih 

"Fraksi tentu setuju karena ini 
permintaan masyarakat agar kita 
mengunjungi tidak hanya saat 
kampanye. Di mananya yang boros?" 
sambungnya.

"Sulit memahami alasan dan urgensi 
DPRD mengajukan anggaran baru untuk 
membiayai kegiatan kunjungan ke Dapil," 
ujar peneliti Formappi Lucius Karus 
kepada merdeka.com, Kamis (18/11).
Menurutnya, kemunculan dana dapil 
hanya akan membuat tumpang tindih 
berujung lahirnya penyimpangan. 
Lantaran, ada dua anggaran yakni dana 
dapil dan dana reses untuk kegiatan yang 
hampir serupa.

Padahal jika para wakil rakyat di DPRD 
DKI memandang dengan benar situasi 
saat ini, nilai tersebut bisa dimanfaatkan 
untuk penanganan Covid-19 maupun 
menolong masyarakat terdampak 
pandemi."Anggaran dapil ini tampak 
untuk kepentingan pribadi anggota atau 
juga mungkin ada kaitannya dengan 
persiapan pesta politik di Pemilu 2024," 
sindir Lucius. 

sering.

Dia mencurigai dana dapil justru dipakai 
untuk kepentingan persiapan tahun politik 
2024. Di mana dengan anggaran yang 
semakin besar, maka bisa dipakai untuk 
merawat konstituennya sejak awal.
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keinginan masyarakat agar anggota 
dewan lebih sering hadir untuk 
menyerap suara para konstituennya. 
Sehingga tidak ada tudingan bahwa 
wakil rakyat hanya akan datang ketika 
masa pemilu tiba. Apalagi, klaimnya, 
tidak ada aturan yang dilanggar dan 
pemborosan yang dilakukan.

maka jumlah kisaran Rp35 juta/bulan 
sebenarnya kecil," ujar Gilbert kepada 
merdeka.com, Kamis (18/11).

Dana Dapil Beraroma Persiapan 
2024
Forum Masyarakat Peduli Parlemen 
Indonesia (Formappi) menilai usulan 
dana dapil hanya akal-akalan 
melipatgandakan penghasilan dengan 
membuat penamaan serupa kegiatan 
reses. Dana reses dipastikan sangat 
cukup jikalau memang anggota dewan 
ingin mengunjungi konstituennya lebih 

"Fraksi tentu setuju karena ini 
permintaan masyarakat agar kita 
mengunjungi tidak hanya saat 
kampanye. Di mananya yang boros?" 
sambungnya.

"Sulit memahami alasan dan urgensi 
DPRD mengajukan anggaran baru untuk 
membiayai kegiatan kunjungan ke Dapil," 
ujar peneliti Formappi Lucius Karus 
kepada merdeka.com, Kamis (18/11).
Menurutnya, kemunculan dana dapil 
hanya akan membuat tumpang tindih 
berujung lahirnya penyimpangan. 
Lantaran, ada dua anggaran yakni dana 
dapil dan dana reses untuk kegiatan yang 
hampir serupa.

Padahal jika para wakil rakyat di DPRD 
DKI memandang dengan benar situasi 
saat ini, nilai tersebut bisa dimanfaatkan 
untuk penanganan Covid-19 maupun 
menolong masyarakat terdampak 
pandemi."Anggaran dapil ini tampak 
untuk kepentingan pribadi anggota atau 
juga mungkin ada kaitannya dengan 
persiapan pesta politik di Pemilu 2024," 
sindir Lucius. 

sering.

Dia mencurigai dana dapil justru dipakai 
untuk kepentingan persiapan tahun politik 
2024. Di mana dengan anggaran yang 
semakin besar, maka bisa dipakai untuk 
merawat konstituennya sejak awal.
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

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

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

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

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Petenis Amerika, Serena Williams 
menyampaikan kasus dugaan 
pelecehan seksual yang dialami petenis 
China Peng Shuai harus diselidiki dan 
mendesak orang-orang tidak bungkam 
terkait 
keselamatan Peng.

“Saya harap dia aman dan ditemukan 
secepatnya,” kata Serena Williams, 
dikutip dari BBC, Jumat (19/11).

Peng (35) belum 
terdengar 
kabarnya sejak 
mengungkapkan 
tuduhan pelecehan 
seksual yang 
dialaminya 
terhadap pejabat 
ternama China dan 
juga petinggi Partai 
Komunis dua 
pekan lalu.Media 
pemerintah China 
merilis sebuah 
surel yang 
dikaitkan dengan 
Peng, tapi sejumlah pihak meragukan 
keaslian surel tersebut.

Kekhawatiran terkait keselamatan Peng 
terus berlanjut sejak dia 
mengungkapkan dia dipaksa melakukan 
hubungan seks dengan mantan Wakil 
Perdana Menteri China, Zhang Gaoli. 

Tuduhan 
tersebut 
dibuat dalam 
sebuah 
unggahan di 
media sosial 
China Weibo 
pada 3 
November 
dan 
kemudian 
dengan cepat 
dihapus.

Ketua Asosiasi Tenis Perempuan (WTA), 
Steve Simon mengatakan tuduhan yang 
dilontarkan Peng layak didengar, bukan 

Ini 
merupakan 
pertama 
kalinya 
tuduhan 

pelecehan seksual terhadap pemimpin 
politik senior China.

 #WhereIsPengShuai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iklan JK
dek HP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

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

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Disewakan rumah di
(25xx Rosewood $1400) dan
kamar di Morris, $335/1 orang. 
$390/ 2 orang. Ada WIFI, 
dekat Septa
Hub : 215 - 398- 8181 (SMS) 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Dicari orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

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

disensor. Surel yang diterbitkan media 
China mengatasnamakan Peng 
menurutnya hanya semakin 
membuatnya khawatir dengan 
keselamatan Peng.

Tagar #WhereIsPengShuai
Orang-orang dari dunia tenis termasuk 

Zhang (75) belum menanggapi tuduhan 
Peng. Dia menjabat wakil perdana 
menteri antara 2013 dan 2018 dan 
merupakan sekutu dekat Presiden Xi 
Jinping.Pada Kamis, juru bicara 
Kementerian Luar Negeri China, Zhao 
Lijian mengatakan dia tidak mengetahui 
masalah tersebut ketika ditanya 
wartawan.

“Salam cinta untuknya dan keluarganya 
di saat yang sangat sulit ini.”
Peng adalah mantan pemain ganda 
nomor satu dunia yang memenangkan 
dua titel Grand Slam – di Wimbledon 
pada 2013 dan Prancis Terbuka 2014, 
keduanya berpasangan dengan pemain 
Tenis Taiwan, Hsieh Su-wei.

Williams adalah satu dari banyak 
pemain tenis ternama yang 
menyuarakan keselamatan Peng, 
setelah Novak Djokovic dan Naomi 
Osaka.“Saya hancur dan kaget 
mendengar kabar itu,” kata Williams, 
juara tunggal Grand Slam sebanyak 23 
kali.“Ini harus diselidiki dan kita tidak 
boleh tetap bungkam,” lanjutnya.

China akan menjadi tuan rumah 
Olimpiade Musim Dingin tahun depan dan 
Komite Olimpiade Internasional juga 
diminta mengomentari kasus ini.
“Pengalaman menunjukkn bahwa 
diplomasi yang tenang menawarkan 
kesempatan terbaik untuk menemukan 
solusi untuk pertanyaan semacam itu.”

pemain dan mantan pemain, pelatih, dan 
jurnalis meminta jawaban atas 
keberadaan Peng. Hal ini juga disuarakan 
atlet ternama lainnya, termasuk aktor dan 
politikus.Banyak yang menggunakan tagar 
#WhereIsPengShuai di Twitter, disertai 
foto Peng.Djokovic salah satu atlet 
ternama yang membahas isu ini, 
mengatakan dia syok ketika ditanya terkait 
masalah ini.Osaka, yang sejak lama 
menggunakan media sosial untuk 
menyuarakan isu-isu sosial, mengatakan 
khawatir dan mengkritik soal penyensoran 
kasus ini.
Pada Kamis, bintang sepakbola Barcelona 
dan mantan pesepakbola Spanyol Gerard 
Pique, menjadi salah satu atlet ternama di 
luar tenis yang menyuarakan 
kekhawatirannya. Dia mengunggah foto 
Peng disertai tagar #WhereIsPengShuai di 
akun Twitternya.
Amnesty International juga 
mempertanyakan keaslian surel yang 
diunggah media China itu. Dia 
mempertanyakan rekam jejak media.
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iklan JK
dek HP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

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

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Disewakan rumah di
(25xx Rosewood $1400) dan
kamar di Morris, $335/1 orang. 
$390/ 2 orang. Ada WIFI, 
dekat Septa
Hub : 215 - 398- 8181 (SMS) 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

Dicari orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

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

disensor. Surel yang diterbitkan media 
China mengatasnamakan Peng 
menurutnya hanya semakin 
membuatnya khawatir dengan 
keselamatan Peng.

Tagar #WhereIsPengShuai
Orang-orang dari dunia tenis termasuk 

Zhang (75) belum menanggapi tuduhan 
Peng. Dia menjabat wakil perdana 
menteri antara 2013 dan 2018 dan 
merupakan sekutu dekat Presiden Xi 
Jinping.Pada Kamis, juru bicara 
Kementerian Luar Negeri China, Zhao 
Lijian mengatakan dia tidak mengetahui 
masalah tersebut ketika ditanya 
wartawan.

“Salam cinta untuknya dan keluarganya 
di saat yang sangat sulit ini.”
Peng adalah mantan pemain ganda 
nomor satu dunia yang memenangkan 
dua titel Grand Slam – di Wimbledon 
pada 2013 dan Prancis Terbuka 2014, 
keduanya berpasangan dengan pemain 
Tenis Taiwan, Hsieh Su-wei.

Williams adalah satu dari banyak 
pemain tenis ternama yang 
menyuarakan keselamatan Peng, 
setelah Novak Djokovic dan Naomi 
Osaka.“Saya hancur dan kaget 
mendengar kabar itu,” kata Williams, 
juara tunggal Grand Slam sebanyak 23 
kali.“Ini harus diselidiki dan kita tidak 
boleh tetap bungkam,” lanjutnya.

China akan menjadi tuan rumah 
Olimpiade Musim Dingin tahun depan dan 
Komite Olimpiade Internasional juga 
diminta mengomentari kasus ini.
“Pengalaman menunjukkn bahwa 
diplomasi yang tenang menawarkan 
kesempatan terbaik untuk menemukan 
solusi untuk pertanyaan semacam itu.”

pemain dan mantan pemain, pelatih, dan 
jurnalis meminta jawaban atas 
keberadaan Peng. Hal ini juga disuarakan 
atlet ternama lainnya, termasuk aktor dan 
politikus.Banyak yang menggunakan tagar 
#WhereIsPengShuai di Twitter, disertai 
foto Peng.Djokovic salah satu atlet 
ternama yang membahas isu ini, 
mengatakan dia syok ketika ditanya terkait 
masalah ini.Osaka, yang sejak lama 
menggunakan media sosial untuk 
menyuarakan isu-isu sosial, mengatakan 
khawatir dan mengkritik soal penyensoran 
kasus ini.
Pada Kamis, bintang sepakbola Barcelona 
dan mantan pesepakbola Spanyol Gerard 
Pique, menjadi salah satu atlet ternama di 
luar tenis yang menyuarakan 
kekhawatirannya. Dia mengunggah foto 
Peng disertai tagar #WhereIsPengShuai di 
akun Twitternya.
Amnesty International juga 
mempertanyakan keaslian surel yang 
diunggah media China itu. Dia 
mempertanyakan rekam jejak media.


