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Presiden Joko Widodo di periode kedua 
ini tidak mempunyai beban. Dalam arti 
dia tidak mempunyai kepentingan politik 
di masa depan. Joko Widodo sudah 
tidak bisa lagi nyapres pada Pemilu 
tahun 2024 dan seterusnya. Kecuali 
konstitusi yang bersangkutan di 
amandemen. Hal ini pernah menjadi 
wacana, tapi Jokowi sendiri menolaknya 
dengan tegas. Periode pertama 
Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah 
berakhir pada hari Minggu (20/10), 
Jokowi kembali dikukuhkan sebagai 
Presiden Republik Indonesia periode 
2019-2024 bersama dengan Wakil 
Presiden terpilih Ma'ruf Amin. Selama 

satu periode, Jokowi selalu menegaskan 
keinginannya dalam melakukan akselerasi 
terhadap pembangunan ekonomi 
Indonesia. Bahkan dalam salah satu 
Nawacita-nya, mantan Wali Kota Solo 
berkomitmen untuk membangun 
Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa. 
Terbukti sekarang ini jalan-jalan sudah 
baik dan sudah ke berbagai daerah 
pelosok negeri. Jalan tol sudah mulai 
terintegrasi ke berbagai daerah secara 
merata. Hal ini sangat terasa ketika ritual 
mudik sebelum pandemi. Para pemudik 
sangat menikmati manfaat berbagai jalan 
tol yang telah selesai dibangun di pulau 

     Kepuasan Masyarakat 
       Terhadap Jokowi 
Meningkat

Kepuasan 

Terhadap Jokowi
Meningkat
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jawa dan luar pulau jawa. Apalagi 
sekarang ini 2 tahun pandemi, pemudik 
mungkin sudah lama tidak pulang ke 
kampung halaman. Jika suatu hari nanti 
mereka pulang kampung, mungkin akan 
terkejut karena 2 tahun ini pemerintah 
tetap membangun. Jalan tol lebih 
banyak dan lebih panjang tersambung 
ke berbagai negeri. Masa pandemi 
selama 2 tahun ini pemerintahan Jokowi 
terus membangun. Sudah banyak hasil 
karya infrastruktur selama 2 tahun ini 
diresmikan Presiden. Sehingga 
masyarakat Indonesia merasakan 
bahwa berbagai program pemerintah 
benar-benar untuk kesejahterakan 
rakyat. Presiden Jokowi tak segan 
menggelontorkan dana trilyunan bahkan 
ratusan trilyunan untuk membangun 
infrastruktur yang sangat dibutuhkan 
masyarakat. Tak heran kemanapun 
Presiden pergi melakukan kunjungan 
kerja, masyarakat begitu antusias 
menyambut dan ingin melihat secara 
langsung Presiden mereka. Di berbagai 
berita baik tulisan maupun video, 
terbukti masyarakat sangat ingin 

berjumpa dengan Presiden. Di Papua dan 
NTB ataupun NTT serta Indonesia bagian 
timur Presiden selalu disambut dengan 
begitu antusias. Karena sebelum Jokowi 
jarang ada presiden yang membangun 
Indonesia timur. Hal ini tentu tak 
mengherankan karena Jokowi habis-
habisan membangun negeri ini demi 
rakyatnya. Kondisi ini tak pernah 
dirasakan oleh masyarakat di bawah 
pemimpin-pemimpin sebelumnya. Seperti 
Muktamar NU ke 34 kemarin di lampung, 
para peserta dari Jawa dan daerah lain 
merasakan bagaimana manfaat dari jalan 
tol lampung. Jalan tol ini mampu 
memangkas waktu hingga 75%. Sebelum 
jalan tol dibangun waktu tempuh sampah 
12 jam. Setelah ada jalan tol menjadi 
hanya 3 jam saja. Selain infrastruktur 
yang membuat masyarakat puas 
terhadap kinerja Presiden adalah 
penanganan pemerintah terhadap 
penyebaran COVID-19. Ketika negara 
lain berjibaku menahan amukan COVID-
19 dan terus berulang kali melakukan 
lockdown, Indonesia tetap tegak berdiri. 
Walaupun tidak pernah melakukan 
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lockdown tapi Indonesia mampu 
menahan gempuran COVID-19. Bahkan 
negara tetangga Malaysia pun sampai 
heran. Ketika negaranya begitu repot 
menghadapi gempuran COVID-19, 
Indonesia dengan mudahnya melewati 
masa genting dengan mudah. Jokowi 
berhasil menjadi salah satu pemimpin 
yang terbaik, dalam penanganan Covid-
19. Indonesia dinobatkan sebagai yang 
terbaik dalam menangani pandemi. 
Seluruh dunia memuji kepemimpinan 
Jokowi dalam mengatasi pandemi ini. 
Langkah pemerintahan Jokowi yang 
dengan sangat cepat membeli vaksin 
dan langsung melakukan vaksinasi ke 
seluruh negeri, membuat masyarakat 
Indonesia mampu menghadapi 
gempuran virus ini. Maka ketika di akhir 
tahun ini sebuah survei Saiful Mujani 
Research and Consulting (SMRC) 
menunjukkan tingkat kepuasan publik 
terhadap kinerja Presiden Joko Widodo 
mencapai 71,7 persen. Hal itu menjadi 
salah satu temuan survei SMRC yang 
dirilis pada Minggu (26/12/2021). 
"Mayoritas warga, 71,7 persen, sangat 
atau cukup puas dengan kerja Presiden 

Jokowi," kata Direktur Riset SMRC, Deni 
Irvani, dalam konferensi pers daring, 
Minggu. "Yang kurang atau tidak puas 
hanya sekitar 25,3 persen. Sementara 
yang tidak menjawab masih ada sekitar 3 
persen," tuturnya. Deni mengatakan, 
tingkat kepuasan ini stabil dalam dua 
tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa 
tingkat kepuasan pada kinerja presiden 
ini sejalan dengan evaluasi publik 
terhadap kinerja pemerintah pusat dalam 
menangani pandemi Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi. Mayoritas responden 
yakni sebesar 75 persen merasa sangat 
atau cukup puas dengan kerja 
pemerintah pusat menangani Covid-19. 
Sementara yang kurang atau tidak puas 
hanya 22 persen, dan yang tidak 
menjawab 3 persen. “Kepuasan ini, 
mengalami kenaikan dari 61 persen pada 
survei Oktober 2020 menjadi 75 persen 
pada Desember 2021,” kata Deni. 
Sementara, dari aspek penangan 
ekonomi, ada 60,1 persen responden 
yang merasa sangat atau cukup puas 
dengan kerja pemerintah pusat 
menangani pemulihan ekonomi akibat 
Covid-19. Kemudian, yang menyatakan 
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kurang atau tidak puas sekitar 34,7 
persen, dan tidak tahu atau tidak jawab 
5,2 persen. Deni menjelaskan bahwa 
tingkat kepuasan ini naik dalam tiga 
bulan terakhir, dari 50,7 persen pada 
September 2021 menjadi 60,1 persen 
pada Desember 2021. Adapun survei 
SMRC ini dilakukan pada 8-16 
Desember 2021 melalui tatap muka 
atau wawancara langsung dengan 
melibatkan 2.420 responden terpilih 
secara acak (multistage random 
sampling) dari seluruh populasi 
Indonesia yang berumur minimal 17 
tahun atau sudah menikah. Margin of 
error survei diperkirakan sebesar 2,2 
persen. Lain SMRC lain pula survei 
Voxpopuli Research Center yang dirilis 
pada Kamis (16/12/2021) lalu yang 

menunjukkan tingkat kepuasan publik 
terhadap kinerja Presiden Joko Widodo 
mencapai 80,3%. Direktur Komunikasi 
Voxpopuli Research Center Achmad 
Subadja mengatakan, faktor yang 
mempengaruhi publik merasa puas 
dengan kinerja Presiden Jokowi karena 
keberhasilan pemerintah dalam 
mengatasi pandemi Covid-19 di 
Indonesia. Selain itu, posisi Indonesia 
juga semakin dipandang oleh dunia 
dengan memimpin presidensi G-20 pada 
2022 mendatang. “Dua faktor tersebut 
memberi dampak pada tingkat kepuasan 
publik terhadap kepemimpinan Presiden 
Jokowi,” kata Achmad melalui keterangan 
tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 
(16/12/2021). Sementara hasil survei 
Indikator Politik Indonesia menyatakan 
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kepuasan publik terhadap kinerja 
Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 
72 persen. Direktur Eksekutif Indikator 
Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi 
mengatakan tingkat kepuasan itu naik 
13 persen sejak Agustus. Pada bulan itu 
Indikator mencatat kepuasan publik  
terhadap Jokowi hanya 59 persen. 
"Approval rating sekarang adalah 
kenaikan paling tinggi selama pandemi 
2 tahun terakhir," kata Burhan dalam 
diskusi daring, Minggu (5/12). Menurut 
Burhan, tingkat kepuasan publik 
terhadap Jokowi pun sebenarnya 
mengalami tren penurunan sejak 
Pilpres 2019 lalu. Namun kini meningkat 
tinggi. Ia menyebut kenaikan tingkat 
kepuasan terhadap Jokowi dipengaruhi 
dua faktor. Pertama, menurunnya 
responden yang menilai ekonomi 
memburuk. Kedua, penanganan Covid-
19 dinilai berhasil. Merujuk hasil survei, 
responden yang menyatakan ekonomi 
nasional memburuk turun menjadi 40,4 
persen dari survei bulan Juli sebesar 

52,5 persen. Sementara itu, responden 
yang puas terhadap kinerja penanganan 
Covid-19 oleh Jokowi sebesar 77,6 
persen. Persentase itu juga mengalami 
peningkatan dari Juli 2021 yang berada 
di angka 61 persen. "Dua ini yang 
menyumbang kepuasan kinerja presiden 
meningkat," ucapnya. Indikator Politik 
Indonesia melakukan survei pada 2-6 
November 2021 dengan metode 
wawancara tatap muka. Melibatkan 
2.020 responden yang dipilih dengan 
multistage random sampling. Margin of 
error kurang lebih 2,9 persen pada 
tingkat kepercayaan 95 persen. 
Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator 
Politik Indonesia juga menempatkan 
Joko Widodo pada posisi teratas pilihan 
masyarakat terhadap calon presiden 
2024 mendatang. Dari simulasi top of 
mind, Burhan mengungkapkan, 
sebanyak 19,6% masyarakat 
menginginkan Jokowi kembali menjadi 
Presiden yang ketiga kalinya, disusul 
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto sebanyak 14%, Ganjar 
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TERIMA CATERING 
VEGETARIAN
TEXT : 215-271-3057

Pranowo 7,9% dan Anies Baswedan 
6,7%. “Kalau top of mind, Pak Jokowi 
peringkat pertama. Jadi masih ada 
hampir 20% warga yang menyebut 
Pak Jokowi sebagai capres yang 
mereka akan pilih jika pemilu 
diadakan hari ini melalui simulasi 
terbuka, kita enggak memberikan 
pilihan apapun. Pak Prabowo di 
peringkat kedua, Ganjar di peringkat 
ketiga, Anies di peringkat keempat. 
Meski selisih dua nama terakhir ini 
yaitu Ganjar dan Anies berada dalam 
margin of error,” ujar Burhanuddin. 
Nampaknya hasil survei ini memang 
cukup menggembirakan mengingat 

selama ini para pembenci Jokowi yang 
suka baca berita hoax selalu 
mengatakan kejelekan pemerintahan 
Jokowi. Dan anehnya, para korban itu 
tidak merasa dirinya sebagai korban, 
justru seperti menikmati dirinya menjadi 
korban hoax, maka itulah kebenciannya 
kepada Jokowi banyak yang tidak masuk 
akal atau tidak objektif. Kebencian 
mereka hanya berdasarkan basis hoax, 
bukan basis fakta dan analisis yang kuat. 
Dan sudah umum kita menyebutnya 
“Kadrun.” Tentu kita masih ingat pilpres 
2014 dan 2019 serta pilkada DKI 2017, 
sulit sekali dilupakan kejadian itu, sejarah 
kelam dan paling brutal perpolitikan di 
negara ini. Kita juga sudah menyaksikan 
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Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

bagaimana mesin-mesin propaganda 
dan hoax yang dimainkan PKS dan 
konco-konco-nya telah membuat otak 
sebagian masyarakat menjadi beku alias 
dungu. Dari sini kita bisa tahu bahwa 
tidak banyak politisi yang menginginkan 
semua rakyat menjadi cerdas dan 
bijaksana, sebab menurut hitungan para 
politisi busuk ini, jika sudah banyak 
rakyat yang cerdas dan bijak atau 
hampir seluruhnya, tentu saja mereka 
sulit mewujudkan kepentingannya, sulit 
mewujudkan kekuasaan yang begitu 
menggiurkan. Jadi benar kata Ibnu 
Rusyd, bahwa jika ingin menguasai 
orang bodoh maka bungkuslah kebatilan 
itu dengan kemasan agama, dan itu 
benar-benar terjadi, efektif menguasai 
orang-orang bodoh. Para pembenci 

Jokowi adalah para munafik, membenci 
Jokowi tapi menikmati fasilitas negara 
yang telah gencar dibangun di masa 
pemerintahan Jokowi. Bukan cuma 
munafik tapi mereka juga orang-orang 
yang tidak pernah mau bersyukur atas 
tanah air yang sudah memberikannya 
kesempatan hidup dan menjalankan 
keyakinan. Maka dari itu kita sebagian 
masyarakat Indonesia wajib dan terus 
mengawal pemerintahan Jokowi sampai 
selesai. Kita lawan hoax yang dibuat para 
kadrun dengan mengatakan sebenarnya. 
Jokowi memang bukan presiden 
sempurna. Ada beberapa kekurangan. 
Banyak aspek yang masih perlu dibenahi. 
Supaya Jokowi bisa terus fokus dan 
bekerja membangun negeri ini 
menjadikan Indonesia Maju.

Laman BBC 
melaporkan, Rabu 
(29/12), angka rata-rata 
kasus harian selama 
tujuh hari di AS juga 
mencapai titik tertinggi 
sejak Januari tahun ini 
yaitu 267.000. Negeri 
Paman Sam kini tengah 
dilanda gelombang varian Delta dan 
Omicron di saat memasuki liburan akhir 
tahun.

Amerika Serikat kemarin mencatat rekor 
kasus harian Covid-19 saat memasuki 
tahun ketiga pandemi global dengan 
angka mencapai 440.000. Demikian 
menurut data Pusat 
Pencegahan Penyakit 
AS (AS).

CDC sebelumnya mengurangi waktu 
karantina atau isolasi mandiri bagi warga 
AS dari 10 hari menjadi lima hari.
Angka kasus harian tertinggi di AS rata-

Kasus Covid di AS Kembali Meledak

Dua hari lalu CDC melaporkan kasus 
varian Omicron di AS mencapai angka 
di bawah perkiraan yaitu sekitar 59 
persen. Tapi pada akhir pekan lalu 
angka itu direvisi menjadi 23 persen, 
artinya Delta masih menjadi varian 
dominan.

rata selama tujuh hari pernah 
mencapai 251.232 pada 11 Januari 
2021.
Tingkat rawat inap kasus Covid-19 

juga mengalami 
kenaikan dengan 
rata-rata 71.000 per 
hari tapi masih di 
bawah angka 
tertinggi 
sebelumnya. 
Sementara itu 
angka kematian 
juga bertambah 
menjadi rata-rata 
1.243.
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 Apple Inc mengatakan pada Senin 
(27/12/2021) waktu AS, pihaknya 
menutup semua tujuh toko ritel di Kota 
New York lantaran kenaikan kasus 
Covid-19 setelah varian Omicron 
menyebar ke seluruh Amerika Serikat.
Para pelanggan dapat mengambil 
pesanan daring di toko-toko tersebut, 
kata juru bicara Apple.
Ketujuh toko yang ditutup termasuk 
gerai di Fifth Avenue, Grand Central, 
dan SoHo.

Untuk alasan yang sama, Apple juga 
memerintahkan bahwa semua 
pelanggan dan pegawainya 
menggunakan masker di toko ritelnya di 
AS.Secara global, kekhawatiran akan 
varian Omicron telah mendorong 
perusahaan-perusahaan besar untuk 
memperketat protokol mereka.

Awal bulan ini, Apple mengatakan 
pihaknya telah menutup sementara tiga 
toko di AS dan Kanada setelah kenaikan 
kasus Covid-19 dan adanya pegawai 
toko yang terpapar.

Semua Toko Apple di New York Tutup

Saham Apple ditutup naik 2,3 persen di 
US$ 180,33 atau setara dengan Rp 2,6 
juta.

Kasus yang meningkat juga 
menyebabkan pemulihan kembali pada 
perintah vaskin atau tes Covid-19 secara 
nasional bagi bisnis besar yang 
mencakup 80 juta pekerja AS oleh 
pengadilan banding AS awal bulan ini.

Jika Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, 
dan Anies Baswedan dipertarungkan 
pada Pilpres 2024, maka Ganjar akan 
menjadi pemenangnya. Faktor terbesar 
adalah kesukaan publik pada Ganjar 
paling tinggi.

Pada simulasi 15 nama, dukungan pada 
Ganjar semakin besar menjadi 32,2%. 
Sedangkan suara untuk Prabowo 
sebesar 17% dan Anies 16,3%. “Pada 
pemilih yang tahu semua calon, Ganjar 
konsisten unggul dari Prabowo dan Anies 
di berbagai simulasi,” kata Abbas.
Menurut dia, temuan ini sejalan dengan 
temuan lainnya bahwa Ganjar Pranowo 
adalah tokoh yang paling disukai oleh 
pemilih Indonesia. Temuan SMRC, di 
antara 17 nama tokoh, Ganjar Pranowo 
paling disukai. Dari yang tahu, 86% 
menyatakan suka pada Ganjar. Tingkat 

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin 
Abbas, menyatakan survei terbaru 
SMRC mengonfirmasi hal tersebut. 
Survei menemukan bahwa jika pilpres 
dilakukan sekarang dan pemilih sama-
sama tahu ketiga calon tersebut, maka 
Ganjar Pranowo jauh mengungguli para 
pesaingnya. "Dalam format semi terbuka, 
suara untuk Ganjar Pranowo sebesar 
27,9%. Sementara dukungan pada 
Prabowo Subianto sebanyak 15,1%, dan 
Anies Baswedan 14,7%," kata Sirojudin 
Abbas, Selasa (28/12/2021).

Ganjar Unggul Dari Prabowo Dan Anies

kesukaan publik pada Ganjar jauh di 
atas Prabowo, yang disukai 71% dari 
yang tahu. Sementara Anies Baswedan 
sebesar 74%.

Menurut Abbas, keadaan ini akan 
membuat Ganjar Pranowo makin 
unggal ketika kedikenalannya naik 
secara signifikan.Dalam survei ini 
ditemukan bahwa tingkat kedikenalan 
Ganjar Pranowo masih di sekitar 67%, 
sementara Prabowo Subianto sudah 
96%, dan Anies Baswedan sebesar 
86%.Dari Oktober 2020 ke Desember 
2021, awareness atau kedikenalan 
pada Ganjar naik dari 54% menjadi 
67%. Survei SMRC ini dilakukan pada 
8-16 Desember 2021 melalui tatap 
muka atau wawancara langsung. 
Jumlah sampel awal 2.420 yang dipilih 
dengan metode multistage random 
sampling. Responden yang dapat 
diwawancarai secara valid sebesar 
2062 atau 85%.Margin of error survei 
dengan ukuran sampel tersebut 
diperkirakan sebesar plus minus 2,2% 
pada tingkat kepercayaan 95%.

Posisi kedua adalah Khofifah Indar 
Parawansa dengan tingkat kesukaan 
81% dari 51% tingkat kedikenalan. Lalu 
Ridwan Kamil dengan 80% dari 60% 
kedikenalan. Sementara Puan 
Maharani, tingkat kedikenalan 67% dan 
tingkat kesukaan publik 46%.
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Salah satu gangguan yang bisa 
menyebabkan masalah tidur ini adalah 
berupa kondisi batuk-batuk. Kondisi ini 
bisa menyebabkan kamu bangun malam 
hari dan tak dapat tidur nyenyak.

Alergi dan sinusitis juga dapat 
menyebabkan batuk di malam hari. Jika 
kamu menderita sinusitis, sebaiknya 
segera berkonsultasi dengan dokter 
untuk mencari tahu pengobatan yang 
tepat.

Asam Lambung

Asthma

Gangguan berupa batuk ini kadang 
terjadi bahkan ketika sebenarnya kamu 
tak mengalami batuk maupun pilek. Hal 
ini tentu saja membuatmu menjadi 
bingung dan bertanya-tanya.
Sejumlah masalah kesehatan bisa 
menjadi pemicu batuk di malam hari ini. 
Dilansir dari Boldsky, berikut sejumlah 
hal yang bisa bisa menyebabkan 
munculnya batuk di malam hari.

Terdapat berbagai macam hal yang bisa 
menyebabkan tidurmu tak nyenyak di 
malam hari. Hal ini kemudian bisa 
menimbulkan gangguan sehingga kamu 
merasa tidak segar ketika terbangun di 
pagi harinya.

Meskipun sebagian besar dari kita tidak 
menyadarinya, kenaikan asam lambung 
bisa menyebabkan batuk di tengah 
malam. Oleh karenanya, kamu 
disarankan untuk mengonsumsi makan 
malam yang ringan jika memiliki masalah 

Asma bisa menjadi salah satu penyebab 
dari batuk di malam hari. Beberapa orang 
yang menderita asma sering menderita 
batuk di tengah malam.

Sinusitis

Penyebab Batuk Di Malam Hari

Jika 
udara 
di 
kamar 
tidur 
kamu 
kering, 
hidung 
dan 
paru-
paru 
kamu 
mungki
n 
mengal
ami 
iritasi. 
Kondisi 
udara 
kamar 
yang 
kering 
ini 
dapat 
menye
babkan 
batuk 
di 
malam 
hari.
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Kuran
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Nutrisi dan Konsumsi Obat Tertentu

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
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

Harun yang disangka 
menyuap mantan 
Komisioner Komisi 
Pemilihan Umum 
(KPU) Wahyu 
Setiawan buron sejak 
awal 2020 hingga 
saat ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menyatakan tetap berkomitmen 
menangkap mantan caleg PDIP, Harun 
Masiku yang menjadi buronan atas kasus 
dugaan suap pengurusan pergantian 
antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-
2024. Tak hanya Harun Masiku, KPK juga 
tetap memburu tiga buronan lainnya yang 
hingga kini masih menghirup udara 
bebas."Terkait pencarian buron DPO, 
KPK telah bekerja sama dengan berbagai 
pihak baik di dalam maupun luar negeri 
yang punya otoritas dan kewenangan 
dalam pencarian 
DPO, tentu ini kami 
lakukan sebagai 
upaya serius KPK 
untuk mencarinya," 
ujar Plt Jubir KPK Ali 
Fikri dalam 
keterangannya, Rabu 
(29/12/2021).

Selain Harun Masiku, 
tiga buronan yang 
sedang diburu KPK, 
yakni Surya Darmadi yang merupakan 
Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta 
Palma yang merupakan tersangka kasus 
dugaan korupsi terkait  pengajuan revisi 
alih fungsi hitan di Provinsi Riau, tahun 
anggaran 2014.Kemudian, Izil Azhar atau 
Ayah Merin yang merupakan tersangka 
kasus dugaan suap penerimaan 
gratifikasi bersama-sama dengan mantan 
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Izil Azhar 
resmi masuk kedalam DPO pada 26 
Desember 2018.Buron lainnya, Kiran 
Kotama yang merupakan tersangka 
kasus dugaan suap terkait penunjukan 
Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif 
PT PAL Indonesia (Persero) dalam 
Pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel 

KPK Tetap Akan Buru Harun Masiku

"Kami antaraparat 
penegak hukum solid, 
untuk saling bahu 
membahu dalam 
pemberantasan 
korupsi. Agar tugas-
tugas pemberantasan 
korupsi manfaatnya 
dapat secara nyata 
dirasakan oleh 
masyarakat luas," kata 

Ali.Ali meminta masyarakat turut 
terlibat dalam pencarian keempat 
buronan. Setidaknya, jika mengetahui 
keberadaan para DPO, masyarakat 
dapat menyampaikannya kepada 
aparat terdekat atau kepada KPK 
melalui informasi kpk.go.id atau call 
center 198.
“KPK tetap memperhatikan setiap 
opini, saran, dan masukan publik 
sebagai wujud perbaikannya kepada 
KPK untuk terus melakukan perbaikan 
secara bekelanjutan demi 
memberikan manfaat yang lebih besar 
bagi bangsa, negara, dan masyarakat 
melalui upaya pemberantasan 
korupsi," kata Ali.

Ali mengeklaim, komitmen KPK dalam 
mencari buron 
dibuktikan melalui kerja 
sama dengan aparat 
penegak hukum 
lainnya baik kepolisian 
maupun kejaksaan 
melalui kedeputian 
kooordinasi dan 
supervisi KPK.

(SSV) untuk Pemerintah Filipina 
Tahun 2014-2017 yang masuk dalam 
DPO sejak 15 Juni 2017."Saat ini 
setidaknya ada sisa sekitar empat 
orang DPO yang menjadi kewajiban 
KPK untuk segera menangkapnya 
yaitu Harun Masiku (2020) dan tiga 
DPO sisa periode KPK yang lalu, 
yaitu Surya Darmadi (2019), Izil Azhar 
(2018) dan Kirana Kotama (2017) 
yang hingga kini juga belum dapat 
ditemukan," kata Ali.
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bisa menyebabkan kamu bangun malam 
hari dan tak dapat tidur nyenyak.

Alergi dan sinusitis juga dapat 
menyebabkan batuk di malam hari. Jika 
kamu menderita sinusitis, sebaiknya 
segera berkonsultasi dengan dokter 
untuk mencari tahu pengobatan yang 
tepat.

Asam Lambung

Asthma

Gangguan berupa batuk ini kadang 
terjadi bahkan ketika sebenarnya kamu 
tak mengalami batuk maupun pilek. Hal 
ini tentu saja membuatmu menjadi 
bingung dan bertanya-tanya.
Sejumlah masalah kesehatan bisa 
menjadi pemicu batuk di malam hari ini. 
Dilansir dari Boldsky, berikut sejumlah 
hal yang bisa bisa menyebabkan 
munculnya batuk di malam hari.

Terdapat berbagai macam hal yang bisa 
menyebabkan tidurmu tak nyenyak di 
malam hari. Hal ini kemudian bisa 
menimbulkan gangguan sehingga kamu 
merasa tidak segar ketika terbangun di 
pagi harinya.

Meskipun sebagian besar dari kita tidak 
menyadarinya, kenaikan asam lambung 
bisa menyebabkan batuk di tengah 
malam. Oleh karenanya, kamu 
disarankan untuk mengonsumsi makan 
malam yang ringan jika memiliki masalah 

Asma bisa menjadi salah satu penyebab 
dari batuk di malam hari. Beberapa orang 
yang menderita asma sering menderita 
batuk di tengah malam.

Sinusitis

Penyebab Batuk Di Malam Hari

Jika 
udara 
di 
kamar 
tidur 
kamu 
kering, 
hidung 
dan 
paru-
paru 
kamu 
mungki
n 
mengal
ami 
iritasi. 
Kondisi 
udara 
kamar 
yang 
kering 
ini 
dapat 
menye
babkan 
batuk 
di 
malam 
hari.

denga
n asam 
lambun
g.
Udara 
di 
Kamar 
Tidur

Kuran
g 
Nutrisi dan Konsumsi Obat Tertentu

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
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

Harun yang disangka 
menyuap mantan 
Komisioner Komisi 
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Tanpa pengobatan, akhirnya ruang antar 
sendi bisa runtuh, dan tulang bisa 
kehilangan bentuknya yang mulus. 
Osteoarthritis pun dapat berkembang. 
Beberapa orang dengan osteonekrosis 
akan memerlukan operasi penggantian 
sendi.

Osteonekrosis, yang juga disebut 
nekrosis avaskular (AVN) atau nekrosis 
aseptik, adalah matinya sel-sel tulang 
akibat penurunan aliran darah. Ini dapat 
menyebabkan rasa sakit dan 
melemahnya area tulang. Tulang yang 
kolaps ini, pada akhirnya, dapat 
menyebabkan artritis degeneratif (yang 
juga disebut osteoartritis) pada 
persendian di dekatnya, dan paling 
sering terjadi di area pinggul dan lutut.

Berikut akan kami jelaskan lebih lanjut 
tentang apa penyebab, gejala, dan cara 
mengobati kondisi osteonekrosis dilansir 
dari Healthline.

 Tulang Anda terus berubah saat sistem 
kerangka membuat jaringan tulang baru 
untuk menggantikan jaringan tulang 
yang menua yang akhirnya rusak dan 
mati. Anggap ini sebagai sebuah siklus, 
di mana tubuh Anda membuat jaringan 
baru untuk menggantikan jaringan yang 
rusak dan mati.
Pola ini perlu dilakukan dengan benar 
agar tulang Anda tetap sehat dan kuat. 
Darah membawa nutrisi dan oksigen 
yang dibutuhkan tulang agar tetap sehat 
dan beregenerasi. Tanpa aliran darah, 
sistem kerangka Anda tidak dapat 
membuat jaringan tulang baru dengan 
cukup cepat. Tulang sekarat mulai 
runtuh dan akhirnya kolaps.

Tulang pinggul adalah sendi yang paling 
Gejala Osteonekrosis

Info SIP

tangan

Nyeri dapat meningkat secara dramatis 
karena patahan kecil pada tulang, yang 
disebut fraktur mikro. Ini dapat 
menyebabkan tulang runtuh. Pada 
akhirnya, sendi dapat rusak dan 
berkembang menjadi radang sendi.

Pada tahap awal, osteonekrosis 
mungkin tidak menimbulkan gejala. 
Saat sel darah mati dan penyakit 
berkembang, gejala mungkin muncul 
dalam urutan berikut:
nyeri ringan atau berat di dalam atau di 
sekitar sendi yang terkena

nyeri sendi yang cukup parah untuk 
membatasi gerakan

Cedera yang memperlambat atau 
menghentikan aliran darah ke tulang 
adalah penyebab utama osteonekrosis. 

Penyebab dan Faktor Risiko 
Osteonekrosis

pergelangan khaki

sering terkena osteonekrosis. 
Osteonekrosis juga sering 
mempengaruhi lutut. Dalam kasus yang 
lebih jarang, osteonekrosis dapat 
mempengaruhi tulang di area:
bahu

kaki

Waktu antara gejala pertama dan 
ketidakmampuan untuk menggerakkan 
sendi bervariasi. Secara umum, kondisi 
ini dapat berkisar dari beberapa bulan 
hingga lebih dari satu tahun. Gejala 
dapat muncul secara bilateral, artinya 
dapat terjadi di kedua sisi tubuh.

sakit selangkangan yang menjalar 
hingga ke lutut

pergelangan tangan

rasa sakit yang terjadi saat meletakkan 
beban di pinggul atau lutut

Penyebab Penyakit Osteonekrosis
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     908 - 510 - 6840

Dicari Pekerja 
di Pabrik Plastic

$17 ada overtime
di New JerseyBagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

merokok

Risiko dan penyebab umum 
osteonekrosis lainnya adalah:
minum alkohol

mengonsumsi kortikosteroid dosis tinggi 
dalam waktu lama, seperti prednison 
atau kortison, karena dapat 
meningkatkan zat lemak (lipid) dalam 
darah, yang dapat menyumbat arteri
penyakit anak termasuk penyakit Legg-
Calve Perthes

penyakit dekompresi dan penyakit 
caisson, suatu kondisi yang disebabkan 
oleh pelepasan cepat nitrogen ke dalam 
darah

Beberapa penyebab osteonekrosis 
yang kurang umum meliputi:

Tidak selalu jelas apa yang 
menyebabkan masalah dengan aliran 
darah ke tulang. Terkadang 
osteonekrosis juga mempengaruhi 
orang yang sehat. Ini mungkin muncul 
secara spontan, tanpa sebab. 
Osteonekrosis spontan di lutut, 
misalnya, disebut SPONK atau SONC.

konsumsi bifosfat, seperti 
zoledronate/zoledronic acid (Reclast, 
Zometa) atau pamidronate untuk 
mengobati kanker di tulang (Obat ini 
terkait dengan kejadian osteonekrosis 
yang jarang terjadi di rahang.)

infeksi HIV

Pengobatan untuk Osteonekrosis
Perawatan untuk osteonekrosis 
tergantung pada:

transplantasi organ, terutama 
transplantasi ginjal

penyakit Gaucher

kemoterapi atau radiasi

anemia sel sabit atau kelainan darah 
lainnya

penyebab osteonekrosis
tulang mana yang rusak
berapa banyak kerusakan yang ada
Perawatan biasanya berlangsung dan 
berubah seiring perkembangan penyakit 
— dari perawatan non-bedah untuk 
meredakan rasa sakit dalam jangka 
pendek, hingga perawatan bedah untuk 

umur

pankreatitis

Pria mengembangkan osteonekrosis lebih 
banyak daripada wanita kecuali 
penyebabnya adalah cedera atau lupus. 
Penyakit ini juga paling sering 
mempengaruhi orang yang berusia 30 
hingga 60 tahun. Meskipun orang-orang 
dari segala usia dapat mengembangkan 
osteonekrosis.

kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, atau 
keduanya

lupus

mengobati penyebab osteonekrosis

membantu Anda menggunakan sendi 
yang terkena

mengurangi rasa sakit

perbaikan yang bertahan lama. Tujuan 
pengobatan adalah untuk:

menghentikan kerusakan lebih lanjut pada 
sendi dan mencegah keruntuhan
Perawatan dini: Seringkali, perawatan 
dimulai dengan obat penghilang rasa sakit 
dan dengan membatasi menahan beban 
(seperti berjalan) di area yang terkena. 
Mengutip dari rheumatology.org, jenis 
perawatan konservatif ini dapat bekerja 
dengan baik untuk pasien dengan 
osteonekrosis dini di area tulang yang 
kecil. Namun, itu tidak bekerja untuk 
mereka yang menderita osteonekrosis 
pinggul atau lutut. Sebaliknya, pasien ini 
mungkin memerlukan prosedur 
pembedahan untuk menghilangkan rasa 
sakit dan mencoba mencegah tulang yang 
kolpas.
Pembedahan: Pasien yang 
osteonekrosisnya semakin parah mungkin 
memerlukan prosedur yang disebut 
dekompresi inti. Ini menghilangkan 
sepotong (inti) tulang dari daerah yang 
terkena, untuk mencoba meningkatkan 

Pilihan operasi lain untuk kasus lanjut 
adalah pencangkokan tulang. Ini 
melibatkan pengambilan sepotong 
kecil tulang dari kaki yang sehat 
seseorang dan mencangkok 
(transplantasi) ke area tulang mati. 
Cangkok tulang meningkatkan aliran 
darah dan mendukung tulang di 
sekitarnya.
Pengobatan: Tidak ada terapi medis 
yang terbukti untuk osteonekrosis. 
Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa pengobatan bifosfonat jangka 
pendek dapat memperlambat, 
memperbaiki atau bahkan mencegah 
keruntuhan tulang di pinggul dan lutut.

aliran darah.
Kasus yang lebih lanjut mungkin 
memerlukan prosedur yang disebut 
osteotomi. Selama operasi ini, ahli 
bedah mengangkat tulang mati dan 
memposisikan kembali tulang yang 
tersisa sehingga tulang yang sehat 
menopang permukaan sendi yang 
menahan beban. Jika kolaps tulang 
pada sendi telah terjadi, pasien ini 
sering membutuhkan penggantian 
sendi total (artroplasti) pinggul atau 
lutut.
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kecil. Namun, itu tidak bekerja untuk 
mereka yang menderita osteonekrosis 
pinggul atau lutut. Sebaliknya, pasien ini 
mungkin memerlukan prosedur 
pembedahan untuk menghilangkan rasa 
sakit dan mencoba mencegah tulang yang 
kolpas.
Pembedahan: Pasien yang 
osteonekrosisnya semakin parah mungkin 
memerlukan prosedur yang disebut 
dekompresi inti. Ini menghilangkan 
sepotong (inti) tulang dari daerah yang 
terkena, untuk mencoba meningkatkan 

Pilihan operasi lain untuk kasus lanjut 
adalah pencangkokan tulang. Ini 
melibatkan pengambilan sepotong 
kecil tulang dari kaki yang sehat 
seseorang dan mencangkok 
(transplantasi) ke area tulang mati. 
Cangkok tulang meningkatkan aliran 
darah dan mendukung tulang di 
sekitarnya.
Pengobatan: Tidak ada terapi medis 
yang terbukti untuk osteonekrosis. 
Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa pengobatan bifosfonat jangka 
pendek dapat memperlambat, 
memperbaiki atau bahkan mencegah 
keruntuhan tulang di pinggul dan lutut.

aliran darah.
Kasus yang lebih lanjut mungkin 
memerlukan prosedur yang disebut 
osteotomi. Selama operasi ini, ahli 
bedah mengangkat tulang mati dan 
memposisikan kembali tulang yang 
tersisa sehingga tulang yang sehat 
menopang permukaan sendi yang 
menahan beban. Jika kolaps tulang 
pada sendi telah terjadi, pasien ini 
sering membutuhkan penggantian 
sendi total (artroplasti) pinggul atau 
lutut.
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Kurang dari sepekan, Program 
Pengungkapan Sukarela (PPS) dari 
Kementerian Keuangan akan segera 
dibuka.Program ini akan berlangsung 
pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022 
mendatang. PPS ditawarkan untuk wajib 
pajak jika ingin terhindar dari denda 200 
persen.
Pengungkapan aset atau harta 
kekayaan ini akan dilakukan dengan 
Surat 
Pemberitahu
an 
Pengungkap
an Harta 
(SPPH) 
yang 
disampaikan 
melalui 
laman 
https://pajak.
go.id/pps .
Bagi Wajib 
Pajak yang 
ingin 
mengikuti 
PPS, maka 
pengiriman 
SPPH harus 
dilengkapi 
dengan 
SPPH induk, 
bukti 
pembayaran 
PPh Final, 
daftar 
rincian harta 
bersih, daftar utang dan pernyataan 
repatriasi dan/atau investasi.
Sementara itu bagi peserta yang baru 
pertama kali mengikuti program ini harus 
menambahkan 2 kelengkapan. Antara 
lain pernyataan mencabut permohonan 
(restitusi atau upaya hukum) dan surat 
permohonan pencabutan Banding, 
Gugatan, Peninjauan Kembali.
Peserta PPS dapat menyampaikan 
SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya 
untuk membetulkan SPPH apabila ada 
perubahan harta bersih atau kesalahan 

Cara Menghindari Pajak 200%
tulis, hitung, atau perubahan tarif. Peserta 
PPS dapat mencabut keikutsertaan dalam 
PPS dengan mengisi SPPH selanjutnya 
dengan nilai 0."Peserta PPS yang 
mencabut SPPH dianggap tidak ikut PPS 
dan tidak dapat lagi menyampaikan SPPH 
berikutnya," kata Direktur Penyuluhan, 
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, 
Neilmaldrin Noor dalam keterangan 
resminya, Jakarta, Senin (27/12).

Berikut ini cara menghitung besaran 
harta yang harus dibayarkan:
PPS Kebijakan I
Kebijakan I, menargetkan peserta Wajib 
Pajak Orang Pribadi (OP) dan Badan 
peserta Tax Amnesty (TA). Pada kebijakan 
ini basis pengungkapan harta terhitung 
per 31 Desember tahun 2015 yang belum 
diungkap pada saat mengikuti program 
Tax Amnesty.
Adapun tarif yang ditetapkan yakni 11 

Neil 
melanjutkan, 
pembayaran 
dilakukan 
dengan 
menggunaka
n Kode Akun 
Pajak (KAP) 
PPh Final 
411128. 
Sementara itu 
Kode Jenis 
Setoran 
(KJS) untuk 
kebijakan I, 
berkode 427 
dan untuk 
kebijakan II, 
berkode 428.
Pembayaran 
tidak dapat 
dilakukan 
dengan 
Pemindahbuk
uan (Pbk). 
PPh Final 
yang harus 

dibayarkan sebesar tarif dikali nilai harta 
bersih (harta dikurang utang).
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an 
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yang 
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melalui 
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(restitusi atau upaya hukum) dan surat 
permohonan pencabutan Banding, 
Gugatan, Peninjauan Kembali.
Peserta PPS dapat menyampaikan 
SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya 
untuk membetulkan SPPH apabila ada 
perubahan harta bersih atau kesalahan 
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tulis, hitung, atau perubahan tarif. Peserta 
PPS dapat mencabut keikutsertaan dalam 
PPS dengan mengisi SPPH selanjutnya 
dengan nilai 0."Peserta PPS yang 
mencabut SPPH dianggap tidak ikut PPS 
dan tidak dapat lagi menyampaikan SPPH 
berikutnya," kata Direktur Penyuluhan, 
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, 
Neilmaldrin Noor dalam keterangan 
resminya, Jakarta, Senin (27/12).

Berikut ini cara menghitung besaran 
harta yang harus dibayarkan:
PPS Kebijakan I
Kebijakan I, menargetkan peserta Wajib 
Pajak Orang Pribadi (OP) dan Badan 
peserta Tax Amnesty (TA). Pada kebijakan 
ini basis pengungkapan harta terhitung 
per 31 Desember tahun 2015 yang belum 
diungkap pada saat mengikuti program 
Tax Amnesty.
Adapun tarif yang ditetapkan yakni 11 

Neil 
melanjutkan, 
pembayaran 
dilakukan 
dengan 
menggunaka
n Kode Akun 
Pajak (KAP) 
PPh Final 
411128. 
Sementara itu 
Kode Jenis 
Setoran 
(KJS) untuk 
kebijakan I, 
berkode 427 
dan untuk 
kebijakan II, 
berkode 428.
Pembayaran 
tidak dapat 
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Pemindahbuk
uan (Pbk). 
PPh Final 
yang harus 

dibayarkan sebesar tarif dikali nilai harta 
bersih (harta dikurang utang).
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persen untuk harta deklarasi luar 
negeri. Lalu 8 persen untuk harta di luar 
negeri repatriasi dan harta deklarasi 
dalam negeri. Serta 6 persen untuk 
harta luar negeri repatriasi dan harta 
deklarasi dalam negeri yang 
diinvestasikan dalam bentuk SBN atau 
hilirisasi SDA atau energi baru 
terbarukan.

d. Nilai yang dipublikasikan oleh PT 
Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk 
saham dan waran yang diperjualbelikan 
di PT BEI.

PPS Kebijakan II
Kebijakan II menyasar pada Wajib 
Pajak orang pribadi (OP). Basis 
pengungkapan harta perolehan 2016-
2020 yang belum dilaporkan dalam 
SPT tahunan 2020.

Bagi Wajib Pajak yang mengikuti 
Kebijakan II, maka harus memenuhi 
persyaratan. Pertama, tidak sedang 
diperiksa atau dilakukan pemeriksaan 
bukti permulaan untuk tahun pajak 
2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. 
Kedua tidak sedang dilakukan 

Adapun tarif yang dikenakan yakni 18 
persen untuk harta deklarasi luar 
negeri, 14 persen untuk harta luar 
negeri repatriasi dan harta deklarasi 
dalam negeri. Serta 12 persen untuk 
harta luar negeri repatriasi dan harta 
deklarasi dalam negeri dalam bentuk 
SBN atau hilirisasi SDA/energi baru 
terbarukan.

b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk 
tanah/bangunan dan Nilai Jual 
Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk 
kendaraan bermotor.

f. Jika tidak ada pedoman, 
menggunakan hasil penilaian Kantor 
Jasa Penilaian Publik (KJPP).

c. Nilai yang dipublikasikan oleh PT 
Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan 
perak.

e. Nilai yang dipublikasikan oleh PT 
Penilai Harga Efek Indonesia untuk 
SBN dan efek bersifat utang/sukuk 
yang diterbitkan perusahaan.

a. Nilai nominal, untuk harta kas atau 
setara kas.

Adapun pedoman yang digunakan 
untuk menghitung besarnya nilai 
harta per 31 Desember 2015, yaitu:

Investasi dilakukan pada hilirisasi Sumber 
Daya Alam (SDA)/renewable energy atau 
investasi Surat berharga Negara (SBN). 
Investasi pada hilirisasi SDA/renewable 
energy dapat dilakukan dalam bentuk 
pendirian usaha baru atau penyertaan 
modal.

Investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain 
setelah minimal 2 tahun.
Perpindahan antar investasi maksimal 2 
kali dengan maksimal 1 kali perpindahan 
dalam 1 tahun kalender. Perpindahan 
investasi diberikan maksimal jeda 2 tahun.

Untuk investasi SBN dilakukan di pasar 
perdana dengan mekanisme private 
placement melalui Dealer Utama dengan 
menunjukkan Surat Keterangan. Investasi 
tersebut dilakukan paling lambat 30 
September 2023.Investasi dilakukan paling 
singkat (holding period) 5 tahun sejak 
diinvestasikan. 

"Jeda waktu perpindahan antar investasi 
menangguhkan holding period 5 tahun," 
kata dia.Peserta PPS dengan komitmen 
repatriasi dan/atau investasi wajib 
menyampaikan laporan realisasi investasi 
melalui laman DJP paling lambat saat 
berakhirnya batas penyampaian SPT 
Tahunan.

penyidikan, dalam proses peradilan, atau 
sedang menjalani tindak pidana di bidang 
perpajakan.
Pedoman yang digunakan untuk 
menghitung besarnya nilai harta per 31 
Desember 2020, yaitu:
a. Nilai nominal, untuk kas atau setara kas.
b. Harga perolehan, untuk selain kas atau 
setara kas.
c. Jika tidak diketahui, menggunakan nilai 
wajar per 31 Desember 2020 dari harta 
sejenis atau setara berdasarkan penilaian 
WP.
Ketentuan Harta Repatriasi
Sementara itu untuk ketentuan pengalihan 
harta yang dialihkan ke Indonesia paling 
lambat dilakukan pada 30 September 2022 
melalui bank. Harta bersih yang dialihkan 
ke Indonesia tidak dapat dialihkan ke luar 
wilayah Indonesia (holding period).
Paling singkat selama 5 tahun terhitung 
sejak Surat Keterangan diterbitkan. 
Holding period ini berlaku pula untuk asset 
deklarasi dalam negeri.
Ketentuan Harta Investasi

Keputusan ini juga didorong lonjakan 
kasus Covid yang disebabkan varian 
Omicron.Direktur CDC, Rochelle 
Walensky menyampaikan AS bakal 
melihat banyaknya kasus Omicron.

Pejabat kesehatan Amerika Serikat (AS) 
pada Senin memotong syarat isolasi 
untuk warga yang terpapar virus corona 
dari 10 menjadi hanya lima hari, termasuk 
memperpendek waktu bagi kontak 
terdekat untuk karantina.
Pejabat Pusat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit (CDC) AS 
menyampaikan, pedoman baru ini sejalan 
dengan bukti yang muncul bahwa orang 
yang terinfeksi virus corona paling 
menular dalam dua hari sebelum dan tiga 
hari sesudah mengalami gejala.

"Tidak semua kasus-kasus itu akan 
parah. Faktanya banyak kasus yang tidak 
bergejala," jelasnya kepada AP pada 
Senin."Kami ingin memastikan ada 
sebuah mekanisme yang kita bisa 
lanjutkan dengan aman untuk menjaga 
masyarakat berfungsi sembari mengikuti 
sains," lanjutnya, dikutip dari Al Arabiya, 

CDC Keluarkan Aturan Baru Karantina

Pedoman ini bukan sebuah kewajiban, 
tapi rekomendasi kepada perusahaan 
dan pemerintah negara bagian dan 
daerah.

Saat ini CDC mengubah pedoman 
karantina dan isolasi untuk masyarakat 
umum menjadi lebih longgar.

Pekan lalu, CDC memperlonggar 
aturan yang sebelumnya menyerukan 
tenaga kesehatan tidak bekerja selama 
10 hari jika dites positif Covid. 
Rekomendasi baru ini mengatakan 
tenaga kesehatan bisa kembali bekerja 
setelah tujuh hari jika hasil tesnya 
negatif dan tidak memiliki gejala. CDC 
juga mengatakan waktu isolasi 
dikurangi menjadi lima hari, dan 
bahkan kurang, jika terjadi kekurangan 
tenaga kesehatan.

Pedoman CDC tentang isolasi dan 
karantina tampak membingungkan 
bagi publik, dan rekomendasi baru itu 
"terjadi pada saat lebih banyak orang 
dites positif untuk pertama kalinya," 

Selasa (28/12).
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persen untuk harta deklarasi luar 
negeri. Lalu 8 persen untuk harta di luar 
negeri repatriasi dan harta deklarasi 
dalam negeri. Serta 6 persen untuk 
harta luar negeri repatriasi dan harta 
deklarasi dalam negeri yang 
diinvestasikan dalam bentuk SBN atau 
hilirisasi SDA atau energi baru 
terbarukan.

d. Nilai yang dipublikasikan oleh PT 
Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk 
saham dan waran yang diperjualbelikan 
di PT BEI.

PPS Kebijakan II
Kebijakan II menyasar pada Wajib 
Pajak orang pribadi (OP). Basis 
pengungkapan harta perolehan 2016-
2020 yang belum dilaporkan dalam 
SPT tahunan 2020.

Bagi Wajib Pajak yang mengikuti 
Kebijakan II, maka harus memenuhi 
persyaratan. Pertama, tidak sedang 
diperiksa atau dilakukan pemeriksaan 
bukti permulaan untuk tahun pajak 
2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. 
Kedua tidak sedang dilakukan 

Adapun tarif yang dikenakan yakni 18 
persen untuk harta deklarasi luar 
negeri, 14 persen untuk harta luar 
negeri repatriasi dan harta deklarasi 
dalam negeri. Serta 12 persen untuk 
harta luar negeri repatriasi dan harta 
deklarasi dalam negeri dalam bentuk 
SBN atau hilirisasi SDA/energi baru 
terbarukan.

b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk 
tanah/bangunan dan Nilai Jual 
Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk 
kendaraan bermotor.

f. Jika tidak ada pedoman, 
menggunakan hasil penilaian Kantor 
Jasa Penilaian Publik (KJPP).

c. Nilai yang dipublikasikan oleh PT 
Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan 
perak.

e. Nilai yang dipublikasikan oleh PT 
Penilai Harga Efek Indonesia untuk 
SBN dan efek bersifat utang/sukuk 
yang diterbitkan perusahaan.

a. Nilai nominal, untuk harta kas atau 
setara kas.

Adapun pedoman yang digunakan 
untuk menghitung besarnya nilai 
harta per 31 Desember 2015, yaitu:

Investasi dilakukan pada hilirisasi Sumber 
Daya Alam (SDA)/renewable energy atau 
investasi Surat berharga Negara (SBN). 
Investasi pada hilirisasi SDA/renewable 
energy dapat dilakukan dalam bentuk 
pendirian usaha baru atau penyertaan 
modal.

Investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain 
setelah minimal 2 tahun.
Perpindahan antar investasi maksimal 2 
kali dengan maksimal 1 kali perpindahan 
dalam 1 tahun kalender. Perpindahan 
investasi diberikan maksimal jeda 2 tahun.

Untuk investasi SBN dilakukan di pasar 
perdana dengan mekanisme private 
placement melalui Dealer Utama dengan 
menunjukkan Surat Keterangan. Investasi 
tersebut dilakukan paling lambat 30 
September 2023.Investasi dilakukan paling 
singkat (holding period) 5 tahun sejak 
diinvestasikan. 

"Jeda waktu perpindahan antar investasi 
menangguhkan holding period 5 tahun," 
kata dia.Peserta PPS dengan komitmen 
repatriasi dan/atau investasi wajib 
menyampaikan laporan realisasi investasi 
melalui laman DJP paling lambat saat 
berakhirnya batas penyampaian SPT 
Tahunan.

penyidikan, dalam proses peradilan, atau 
sedang menjalani tindak pidana di bidang 
perpajakan.
Pedoman yang digunakan untuk 
menghitung besarnya nilai harta per 31 
Desember 2020, yaitu:
a. Nilai nominal, untuk kas atau setara kas.
b. Harga perolehan, untuk selain kas atau 
setara kas.
c. Jika tidak diketahui, menggunakan nilai 
wajar per 31 Desember 2020 dari harta 
sejenis atau setara berdasarkan penilaian 
WP.
Ketentuan Harta Repatriasi
Sementara itu untuk ketentuan pengalihan 
harta yang dialihkan ke Indonesia paling 
lambat dilakukan pada 30 September 2022 
melalui bank. Harta bersih yang dialihkan 
ke Indonesia tidak dapat dialihkan ke luar 
wilayah Indonesia (holding period).
Paling singkat selama 5 tahun terhitung 
sejak Surat Keterangan diterbitkan. 
Holding period ini berlaku pula untuk asset 
deklarasi dalam negeri.
Ketentuan Harta Investasi

Keputusan ini juga didorong lonjakan 
kasus Covid yang disebabkan varian 
Omicron.Direktur CDC, Rochelle 
Walensky menyampaikan AS bakal 
melihat banyaknya kasus Omicron.

Pejabat kesehatan Amerika Serikat (AS) 
pada Senin memotong syarat isolasi 
untuk warga yang terpapar virus corona 
dari 10 menjadi hanya lima hari, termasuk 
memperpendek waktu bagi kontak 
terdekat untuk karantina.
Pejabat Pusat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit (CDC) AS 
menyampaikan, pedoman baru ini sejalan 
dengan bukti yang muncul bahwa orang 
yang terinfeksi virus corona paling 
menular dalam dua hari sebelum dan tiga 
hari sesudah mengalami gejala.

"Tidak semua kasus-kasus itu akan 
parah. Faktanya banyak kasus yang tidak 
bergejala," jelasnya kepada AP pada 
Senin."Kami ingin memastikan ada 
sebuah mekanisme yang kita bisa 
lanjutkan dengan aman untuk menjaga 
masyarakat berfungsi sembari mengikuti 
sains," lanjutnya, dikutip dari Al Arabiya, 

CDC Keluarkan Aturan Baru Karantina

Pedoman ini bukan sebuah kewajiban, 
tapi rekomendasi kepada perusahaan 
dan pemerintah negara bagian dan 
daerah.

Saat ini CDC mengubah pedoman 
karantina dan isolasi untuk masyarakat 
umum menjadi lebih longgar.

Pekan lalu, CDC memperlonggar 
aturan yang sebelumnya menyerukan 
tenaga kesehatan tidak bekerja selama 
10 hari jika dites positif Covid. 
Rekomendasi baru ini mengatakan 
tenaga kesehatan bisa kembali bekerja 
setelah tujuh hari jika hasil tesnya 
negatif dan tidak memiliki gejala. CDC 
juga mengatakan waktu isolasi 
dikurangi menjadi lima hari, dan 
bahkan kurang, jika terjadi kekurangan 
tenaga kesehatan.

Pedoman CDC tentang isolasi dan 
karantina tampak membingungkan 
bagi publik, dan rekomendasi baru itu 
"terjadi pada saat lebih banyak orang 
dites positif untuk pertama kalinya," 

Selasa (28/12).
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Internasional 

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) 
menyerukan agar pemerintah Indonesia 
mengizinkan kapal yang membawa 
pengungsi Rohingya di perairan 
Bireuen, Aceh, untuk berlabuh sejak 
pertama kali terlihat pada Minggu 
(26/12) lalu.Dalam keterangan tertulis 
dari kantor UNHCR di Indonesia pada 
Rabu, badan PBB tersebut 
menyampaikan kekhawatiran atas 
keselamatan para pengungsi yang 
berada di atas kapal, menyusul laporan 
dan foto dari nelayan setempat yang 
menunjukkan bahwa mayoritas 
penumpang kapal tersebut adalah 
wanita dan anak-anak, sementara 
kondisi kapal sangat padat dan tidak 
dapat berlayar.“UNHCR sangat 
mengkhawatirkan keselamatan dan 
nyawa para pengungsi yang berada di 
kapal. Untuk mencegah hilangnya 
nyawa, UNHCR mendesak Pemerintah 
Indonesia untuk segera mengizinkan 
kapal tersebut menepi dengan selamat,” 
demikian UNHCR, seperti dilansir 
Antara, Rabu (29/12).
Pihaknya menyebut bahwa Indonesia 
telah menjadi teladan bagi negara-
negara lain di kawasan selama 
bertahun-tahun dalam perlindungan 

UNHCR Minta Indonesia Terima Pengungsi Rohingya

Staf UNHCR telah berada di lapangan 
dan menjalin koordinasi dengan 
pemerintah setempat dan mitra kerja 
kemanusiaan lainnya.“Kami siap 
membantu pemerintah serta masyarakat 
setempat dalam memberikan bantuan 
darurat penyelamatan jiwa bagi kelompok 
tersebut,” demikian UNHCR.

terhadap pengungsi.
“UNHCR berharap untuk melihat 
semangat kemanusiaan yang sama lagi 
hari ini di Aceh. Kelompok Rohingya telah 
melarikan diri dari kekerasan, 
penganiayaan dan melakukan 
perpindahan yang terpaksa selama 
puluhan tahun. Bagi mereka yang 
mencari perlindungan internasional, izin 
berlabuh dengan aman dan akses untuk 
prosedur suaka serta kemanusiaan harus 
diberikan,” papar UNHCR.Mereka 
merujuk pada upaya pemerintah RI untuk 
menyelamatkan para pengungsi Rohingya 
di perairan Aceh Timur pada 2018, 2020, 
dan pada Juni 2021.Selain kondisi kapal 
yang tidak dapat berlayar dan padat 
penumpang, UNHCR juga menyebut 
laporan dari nelayan setempat bahwa 
kapal mengalami kebocoran dan 
kerusakan mesin sehingga terombang-
ambing di laut terbuka di tengah cuaca 
buruk dan dapat berisiko tenggelam.

Pengungkapan kasus penyalahgunaan 
narkoba oleh Kapolsek Sepatan AKP 
Oky Bekti Wibowo berawal dari 
penyelidikan anak buahnya yang bolos 
dinas. Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Endra Zulpan menjelaskan, 
salah satu anggotanya bernama Brigadir 
Roby Cahyadi tidak menjalankan tugas 
pengamanan malam Natal 2021. Bidang 
Profesi dan Pengamanan (Propam) 
Polda Metro Jaya yang mengetahui 
pelanggaran itu langsung mencari 
keberadaan Roby dan menyelidiki 
aktivitasnya. "Yang bersangkutan tidak 
berada di tempat pengamanan yang 
semestinya. Semestinya berada di 
Pospam Gereja Santa Maria, Daan 
Mogot, Kota Tangerang," ujar Zulpan 
kepada wartawan, Rabu (29/12/2021). 
Saat itu, kata Zulpan, Roby ditemukan 
berada di salah satu tempat di wilayah 
DKI Jakarta. Tidak dijelaskan secara rinci 
tempat yang dimaksud tersebut. Propam 
kemudian memeriksa Roby secara 
intensif, dan langsung melakukan tes 
urin. Hal itu dilakukan karena Propam 
mencurigai adanya dugaan 
penyalahgunaan narkoba oleh Roby. 

Kapolsek Sepatan Terjerat Kasus Narkoba

"Propam Polres Metro Tangerang Kota 
akhirnya ditemukan tidak dalam 
keadaan tugas. Dilakukan 
pemeriksaan tes urin ternyata positif," 
kata Zulpan. Dari situ, Propam 
melakukan pengembangan dan 
mengetahui bahwa penyalahgunaan 
narkoba yang dilakukan Roby 
melibatkan Oky selaku pimpinannya. 
Zulpan menyebut, Propam Polda 
Metro Jaya akhirnya turun tangan 
memeriksa Kapolsek Sepatan AKP 
Oky Bekti Wibowo secara intensif dan 
melakukan tes urine. Hasilnya, Oky 
juga dinyatakan positif mengonsumsi 
sabu. Kini, Oky dan Roby telah dicopot 
dari jabatannya untuk kepentingan 
pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan 
sementara, keduanya diketahui 
sebagai pengguna sabu aktif. Propam 
Polda Metro Jaya masih mendalami 
motif kedua polisi itu mengonsumsi 
narkoba dan mengusut asal obat-
obatan terlarang tersebut. "Jadi dua-
duanya anggota maupun Kapolsek 
sudah ditarik ke Polda dengan posisi 
non-job, serta dalam pemeriksaan dan 
ditahan," pungkasnya.
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

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

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

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

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

Tanah Air

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057

Taliban telah melarang kaum 
perempuan untuk melakukan 
perjalanan jarak jauh di Afghanistan 
sendirian, dan mengharuskan seorang 
kerabat laki-laki menemani mereka 
untuk jarak lebih dari 45 mil (sekitar 67 
km), menurut seorang pejabat Taliban 
yang berbicara kepada CNN.
Mohammad Sadiq Hakif Mahajer, juru 
bicara Kementerian Propagasi 
Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, 
mengatakan kepada CNN, undang-
undang baru, yang melarang wanita 
melakukan perjalanan jarak jauh 
sendirian, telah diberlakukan. Undang-
undang tersebut, katanya, dirancang 
untuk mencegah perempuan datang ke 
bahaya atau “gangguan."
Sejak merebut kekuasaan pada bulan 
Agustus, Taliban telah mencoba untuk 
menampilkan wajah yang lebih 
moderat dalam hal hak-hak 
perempuan. Sebuah langkah yang 
dinilai bertujuan untuk mengembalikan 
bantuan asing ke Afghanistan yang 
dibekukan.
Namun keberadaan kaum perempuan 
dan anak perempuan masih terasa 
dikesampingkan di sana. Banyak 
perempuan di seluruh negeri tidak 
diizinkan untuk kembali ke sekolah 
menengah. Mereka yang telah 

Taliban Keluarkan UU Baru Untuk Wanita

melanjutkan kelas universitas dipisahkan 
oleh tirai dari rekan-rekan pria 
mereka.Aturan pembatasan seperti 
perintah tetap di rumah, yang disebut-
sebut bersifat sementara, ternyata 
berlarut-larut. Sebagian besar wanita 
masih tidak dapat kembali bekerja, 
karena dilarang melakukan berbagai 
pekerjaan, termasuk di pemerintahan, 
televisi, dan industri hiburan.Pada bulan 
November lalu, kaum wanita dilarang 
tampil di drama televisi, sinetron dan 
acara hiburan di bawah pembatasan 
media baru Taliban. Di antara arahan, 
presenter berita wanita harus 
mengenakan jilbab di layar. Demikian 
pula, pria di layar harus mengenakan 
"pakaian yang pantas", meskipun 
pedoman tersebut tidak menentukan jenis 
pakaian mana yang dianggap "layak".
Taliban juga menghapus Kementerian 
Urusan Perempuan, sebuah lembaga 
vital dalam mempromosikan hak-hak 
perempuan melalui undang-undang 
Afghanistan. Mereka juga membatalkan 
Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan terhadap Perempuan, yang 
ditandatangani pada tahun 2009 untuk 
melindungi perempuan dari pelecehan, 
termasuk pernikahan paksa, yang 
membuat mereka tidak mendapatkan 
keadilan, demikian menurut PBB.

Komisi Yudisial mengumumkan nama-
nama calon hakim agung yang lolos 
syarat administrasi pada Rabu (29/12).

Sebelumnya, Harun Al Rasyid dijuluki 

Mantan penyelidik senior di Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Al 
Rasyid lolos seleksi administrasi calon 
hakim agung di Komisi Yudisial. Raja 
operasi tangkap tangan (OTT) yang 
tersingkir karena Tes Wawasan 
Kebangsaan (TWK) itu termasuk dari 53 
calon hakim agung kamar pidana.

Selanjutnya, Harun akan mengikuti tahap 
selanjutnya untuk menjadi hakim agung, 
yaitu seleksi kualitas yang akan digelar 
pada 10-12 Januari 2022.

"Dr H Harun Al Rasyid SH MHum CFE. 
ASN Kepolisian Negara Republik 
Indonesia," dikutip dari keterangan resmi 
Komisi Yudisial.

Harun Al Rasyid Lolos Tes Calon Hakim Agung 

Harun mengatakan, pada 2018 saat 
Firli Bahuri masih menjadi Deputi 
Penindakan, KPK berhasil menggelar 
29 kali OTT. Dari 29 OTT itu, Harun 
memimpin 12 operasi senyap. Menurut 
Harun, tahun 2018 itu menjadi tahun 
keemasan Firli Bahuri di KPK.

sebagai raja OTT di KPK karena 
menyumbang 12 dari 29 operasi. 
Julukan itu diberikan Firli Bahuri saat 
masih menjadi Deputi Penindakan. 
Ketua KPK itu menjanjikan memberi 
hadiah kepada Harun karena membuat 
rekor.

"Banyak sekali, yang terbanyak 
memang saat Pak Firli menjadi Deputi 
Penindakan, tahun 2018 itu, itu 
merupakan OTT paling banyak juga, 
total lupa, sekitar 29 OTT. Kalau saya 
itu sekitar 12 OTT," ujar Harun kepada 
Liputan6.com, Senin (31/5).
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Ketua KPK itu menjanjikan memberi 
hadiah kepada Harun karena membuat 
rekor.

"Banyak sekali, yang terbanyak 
memang saat Pak Firli menjadi Deputi 
Penindakan, tahun 2018 itu, itu 
merupakan OTT paling banyak juga, 
total lupa, sekitar 29 OTT. Kalau saya 
itu sekitar 12 OTT," ujar Harun kepada 
Liputan6.com, Senin (31/5).
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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

Disewakan kamar nyaman dan bagus
ada WIFI , mesin cuci dan pengering.
Ada AC dan dan heater.
Harga awal hanya $350.
Call Mark 267 - 266 - 3839

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

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

di pabrik buah 

Mohon maaf bagi yang
sudah kirim SMS untuk
kerja di pabrik Buah.
Harap kirim SMS lagi
karena HP saya baru
ditemukan.
Pabrik Buah $12/jam 

Asen : 215 - 607 - 4627

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT

Dibutuhkan Pegawai
di pabrik buah 

SMS : Asen

215 - 607 - 4627

Gaji $12/jam

mampu kerja ditempat dingin

 70 jam/minggu ada OT

King Crab House looking  for  cashier
and fish guy.
Good pay.
Call 267 - 346- 4602

Dijual Suzuki XL-7 , 2002 ; 4WD
Limited Edition. Kondisi baik.
Hub : 267 - 709 - 9560

Harun mengaku saat itu tak pernah 
menagih hadiah yang dijanjikan Firli 
Bahuri. Bagi Harun, bekerja dengan 
integritas memberantas tindak pidana 
korupsi akan dia lakukan tanpa pamrih. 
Bahkan, Harun sempat memimpin 
penangkapan terhadap Bupati Nganjuk 
Novi Rahman Hidayat beberapa waktu 
lalu. Padahal, saat itu sudah santer 
dirinya akan disingkirkan dari KPK.
Betul saja, selang satu hari seusai 

Menyumbang 12 dari 29 OTT, Harun 
menyebut, Firli memberikan predikat 
kepada dirinya sebagai Raja OTT. 
Menurut Harun, penghargaan tersebut 
disampaikan Firli saat dirinya kerap 
mengikuti beberapa ekspose bersama 
Firli."Ya waktu 2018 itu beliau Deputi 
(Penindakan) dan 
kebanggaan beliau 
adalah saat itu OTT 
paling banyak, terus 
karena saya sering 
bolak-balik ekspose 
dengan beliau, terus 
saya juga menjadi 
kawan untuk 
bercerita, itu pada 
suatu hari dia bilang, 
'waduh Pak Harun 
ini paling banyak, 
Raja OTT nih, saya 
berutang nih sama 
Pak Harun, nanti 
saya kasih hadiah'," 
cerita Harun 
mengulang percakapan Firli Bahuri.

Siap kerja hari Sabtu & Minggu. 
Night time only
Hub : Asen  1 - 267 - 934 - 2094
SMS saja

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

“Pak Firli selalu bilang, saya sudah 
berusaha, seperti begini, Pak Firli justru 
seakan-akan memosisikan dirinya 
sebagai korban, nah itulah yang saya 
bingung, berarti kan ada orang luar nih 
yang mengendalikan beliau, kalau begini 
ceritanya. Karena kan saya juga sudah 
komunikasi dengan pimpinan yang lain 
yang sebenarnya pimpinan lain 
menganggap kita ini satu keluarga," kata 
dia.

menangkap Novi Rahman Hidayat, Harun 
dan 74 pegawai KPK lainnya yang tak 
lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 
dibebastugaskan melalui Surat 
Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 
652 Tahun 2021.Dibebastugaskan karena 
dianggap tak lulus TWK, Harun menagih 

janji Firli. "Nah hadiah 
itu yang beberapa 
hari ini saya tagih, 
karena bagi saya 
bukan hadiah secara 
materil, bukan itu, 
tapi yang lebih 
penting adalah 
dudukkanlah kita ini 
pada porsi yang 
seharusnya. Kalau 
saya sudah 15 tahun 
7 bulan bekerja terus 
dengan prestasi yang 
tidak jelek, malah 
dengan prestasi 
tinggi, tentu hak-hak 
kemanusiaan saya, 

hak-hak sosial saya, itu harus bisa 
dilindungi," kata Harun.

For rent 21xx south 19th st
4 bedroom, 1 bathroom, laundry
Air force heater.
Call : 267 - 341 - 8577

Looking for Chinese Food’s cook
Call ; 215 - 917 - 9567
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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

Disewakan kamar nyaman dan bagus
ada WIFI , mesin cuci dan pengering.
Ada AC dan dan heater.
Harga awal hanya $350.
Call Mark 267 - 266 - 3839

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

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

di pabrik buah 

Mohon maaf bagi yang
sudah kirim SMS untuk
kerja di pabrik Buah.
Harap kirim SMS lagi
karena HP saya baru
ditemukan.
Pabrik Buah $12/jam 

Asen : 215 - 607 - 4627

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT

Dibutuhkan Pegawai
di pabrik buah 

SMS : Asen

215 - 607 - 4627

Gaji $12/jam

mampu kerja ditempat dingin

 70 jam/minggu ada OT

King Crab House looking  for  cashier
and fish guy.
Good pay.
Call 267 - 346- 4602

Dijual Suzuki XL-7 , 2002 ; 4WD
Limited Edition. Kondisi baik.
Hub : 267 - 709 - 9560

Harun mengaku saat itu tak pernah 
menagih hadiah yang dijanjikan Firli 
Bahuri. Bagi Harun, bekerja dengan 
integritas memberantas tindak pidana 
korupsi akan dia lakukan tanpa pamrih. 
Bahkan, Harun sempat memimpin 
penangkapan terhadap Bupati Nganjuk 
Novi Rahman Hidayat beberapa waktu 
lalu. Padahal, saat itu sudah santer 
dirinya akan disingkirkan dari KPK.
Betul saja, selang satu hari seusai 

Menyumbang 12 dari 29 OTT, Harun 
menyebut, Firli memberikan predikat 
kepada dirinya sebagai Raja OTT. 
Menurut Harun, penghargaan tersebut 
disampaikan Firli saat dirinya kerap 
mengikuti beberapa ekspose bersama 
Firli."Ya waktu 2018 itu beliau Deputi 
(Penindakan) dan 
kebanggaan beliau 
adalah saat itu OTT 
paling banyak, terus 
karena saya sering 
bolak-balik ekspose 
dengan beliau, terus 
saya juga menjadi 
kawan untuk 
bercerita, itu pada 
suatu hari dia bilang, 
'waduh Pak Harun 
ini paling banyak, 
Raja OTT nih, saya 
berutang nih sama 
Pak Harun, nanti 
saya kasih hadiah'," 
cerita Harun 
mengulang percakapan Firli Bahuri.

Siap kerja hari Sabtu & Minggu. 
Night time only
Hub : Asen  1 - 267 - 934 - 2094
SMS saja

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

“Pak Firli selalu bilang, saya sudah 
berusaha, seperti begini, Pak Firli justru 
seakan-akan memosisikan dirinya 
sebagai korban, nah itulah yang saya 
bingung, berarti kan ada orang luar nih 
yang mengendalikan beliau, kalau begini 
ceritanya. Karena kan saya juga sudah 
komunikasi dengan pimpinan yang lain 
yang sebenarnya pimpinan lain 
menganggap kita ini satu keluarga," kata 
dia.

menangkap Novi Rahman Hidayat, Harun 
dan 74 pegawai KPK lainnya yang tak 
lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 
dibebastugaskan melalui Surat 
Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 
652 Tahun 2021.Dibebastugaskan karena 
dianggap tak lulus TWK, Harun menagih 

janji Firli. "Nah hadiah 
itu yang beberapa 
hari ini saya tagih, 
karena bagi saya 
bukan hadiah secara 
materil, bukan itu, 
tapi yang lebih 
penting adalah 
dudukkanlah kita ini 
pada porsi yang 
seharusnya. Kalau 
saya sudah 15 tahun 
7 bulan bekerja terus 
dengan prestasi yang 
tidak jelek, malah 
dengan prestasi 
tinggi, tentu hak-hak 
kemanusiaan saya, 

hak-hak sosial saya, itu harus bisa 
dilindungi," kata Harun.

For rent 21xx south 19th st
4 bedroom, 1 bathroom, laundry
Air force heater.
Call : 267 - 341 - 8577

Looking for Chinese Food’s cook
Call ; 215 - 917 - 9567


