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Sekarang ini, ada banyak orang yang 
disebut Social Justice Warrior alias 
SJW. Seperti namanya, Justice, SJW 
merujuk pada konsep keadilan, 
khususnya keadilan sosial. Atau bisa 
disebut Pejuang Keadilan Sosial. Dilihat 
dari namanya sih memang keren dan 
bagus. Tapi itu dulu asal pertama 
mereka dibentuk. Para SJW adalah 
mereka-mereka yang memperjuangkan 
sikap adil dan sama rata bagi setiap 
orang untuk diperlakukan dengan 
manusiawi. Atau Indonesianya adalah 
Pejuang Keadilan Sosial. Penggunaan 
istilah SJW mulai berkembang pesat di 

tahun 2015. Ia bahkan masuk ke dalam 
Oxford Dictionary. Mula-mula, Social 
Justice Warrior itu sendiri dipakai pada 
tahun 1991 dengan tujuan apresiatif pada 
aktivis Kanada, Michel Chartrand, yang 
menentang ketidakadilan dalam 
masyarakat. Selain itu, tujuh tahun setelah 
1991, istilah Social Justice Warrior pun 
kembali digunakan, kali ini merujuk pada 
anggota gerakan Homeless Action 
Coalition yang bergerak memperjuangkan 
kepentingan tunawisma (Koalisi Aksi untuk 
Tunawisma) sebagai Social Justice 
Warrior. Demikianlah pada awalnya SJW 
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adalah istilah pujian bagi para aktivis 
yang berjuang bagi keadilan untuk 
pihak yang terpinggirkan, kurang 
beruntung hingga mengalami 
diskriminasi dan semacamnya. Tapi 
SJW sekarang sudah berubah untuk 
kepentingan kelompok yang 
membayar. Istilah Social Justice 
Warrior ini lantas berubah makna yang 
tak lagi jadi pujian, alias menjadi kata 
peyoratif. Di ikuti dari Fee.org, Social 
Justice Warrior mendadak tak lagi jadi 
“seksi” karena kepositifannya. Malah, 
bagi banyak orang sekarang ini, 
ungkapan SJW bisa bermakna 
sebagai hinaan atau insult. kini SJW 
lebih banyak diberikan untuk mereka 
yang merasa aktivis yang merasa 
benar sendiri dan bertindak berlebihan 
bahkan di luar batas tanpa 
mempedulikan akal sehat, etika dan 
standar. Asal tidak suka atau tidak 
sependapat dengan mereka maka 
akan dihakimi dengan argumentasi 
yang ngasal, asbun, sok tahu dan bila 
perlu sampai mencaci maki. Jawaban 
dari problematika ini hanya satu: 
konotasi. Masih menurut Oxford 
Dictionary, SJW ternyata juga diberi 

makna “a person who expresses or 
promotes socially progressive views” 
(seseorang yang mengekspresikan atau 
mempromosikan pandangan yang 
progresif secara sosial). Wikipedia bahkan 
menjelaskan lebih spesifik. Di sana, tertulis 
bahwa SJW adalah sebuah istilah peyoratif 
bagi seseorang dengan pandangan 
progresivisme sosial, termasuk feminisme, 
hak sipil, multikulturalisme, dan politik 
identitas. Atau, dengan kata lain, SJW 
adalah istilah yang diberikan pada orang 
dianggap selalu merasa sok benar dan 
berupaya “memikat” emosi melalui teori 
logika dan alasan-alasan yang 
dipunyainya. Atau orang yang berusaha 
menyerang kebijakan pemerintah dengan 
dalil dalil yang ia punya, yang tidak bisa 
dibuktikan. Sedangkan kalau diterangkan 
selalu memutar balikan fakta yang 
sebenarnya. SJW bisa juga kelompok yang 
sering diidentikan dengan narasi “membela 
kepentingan rakyat”. Tetapi apakah para 
pembaca tahu siapa SJW itu sebenarnya 
dan rakyat mana yang sedang mereka 
bela? Sebuah gerakan tak akan berjalan 
tanpa pendanaan yang memadai, 
begitupun dengan narasi-narasi 
propaganda yang kerap dilakukan oleh 
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para SJW, mereka tak akan sampai 
membuat sebuah propaganda tanpa 
tujuan dan pendanaan yang 
sebelumnya sudah mereka miliki. 
Sekarang ini banyak bertebaran SJW 
SJW yang ada. Banyak SJW-SJW 
jahat yang mulai menjadi-jadi. Mereka 
sampai saat ini, tidak ada yang pernah 
diciduk oleh kepolisian. Paling banter 
hanya seorang SJW yang ngaku-ngaku 
WA-nya di-hack, lalu menyebarkan 
provokasi Anarko untuk melakukan 
tindakan anarkis. Lalu ada seorang 
SJW, mengait-ngaitkan bahwa bisnis 
antara Indonesia dan UEA yang 
membawa ratusan ribu hektar lahan, 
ditukar dengan nama jalan di sana. 
Seperti masalah nama Jokowi di UEA 
yang katanya hasil imbal balik tanah di 
kalimantan. Sepertinya polisi sudah 
bisa memproses si SJW, pembuat onar 
dengan cara menyebut Jokowi tukar 

ratusan ribu hektar tanah di Kalimantan 
dengan nama jalan di Uni Emirat Arab! 
Jahat! Kita sebagai rakyat, tidak rela 
presiden difitnah begitu. Polisi bisa 
langsung menangkap karena sudah ada 
UUnya. Juga karena UU Omnibus Law. 
Bagaimana para SJW membangun narasi 
busuk yang tidak karuan, dengan 
menyebut UU Omnibus Law Cipta Kerja 
disebut sebagai UU Cilaka. Mereka 
mencoba untuk mengait-ngaitkan 
pengesahan UU Ciptaker ini dengan apa 
yang menjadi kesepakatan politik dengan 
negara lain. Mereka memberikan framing 
busuk, membawa narasi celaka pada UU 
Ciptaker. Mereka mengait-ngaitkan 
wacana pembentukan ibu kota baru di 
Kalimantan, dengan UU Ciptaker. Narasi 
busuk mereka begini. Dengan UU 
Ciptaker yang disahkan, maka intervensi 
asing bisa dibuat lebih mudah dilakukan di 
Indonesia, khususnya mengenai konsesi 
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lahan. Mereka pun menyebarkan hoax 
dengan mengatakan bahwa bisa 
membuat lahan-lahan terbesar di 
Indonesia, menggunduli hutan. Para 
aktivis go green yang bodoh pun 
akhirnya ikut ikutan tanpa melihat 
faktanya. Mereka menganggap 
perizinan lahan dipermudah. Ijin 
gampang diurus. Kan biadab banget. 
Sebenarnya SJW ini sudah ada dari 
dulu. Tapi mulai dikenal sejak kerusuhan 
Mei 2019. Dari dulu mereka 
menyatakan diri sebagai kelompok 
apolitis. Bahkan di acara Mata Kaki, ada 
seorang SJW yang koar-koar bahwa 
polisi sangat represif dan dianggap 
menganiaya pendemo saat Mei 2019. 
Padahal yang disikat adalah orang-
orang yang membuat rusuh. SJW itu 
tergantung dari mana mereka berasal. 
Jika mereka berasal dari kelompok 
ideologi, biasanya narasi yang mereka 

bawa adalah tentang isu-isu terkait 
kebangkitan PKI, pekerja asing-aseng, 
pemerintah dituding pro asing-aseng, 
pemerintah dituding menganak tirikan 
salah satu agama, dan isu-isu semacam 
itu lainnya. Jika mereka berasal dari 
kelompok ekonomi, biasanya narasi 
yang mereka bawa adalah tentang isu-
isu terkait kearifan lokal yang tergerus 
industri, HAM bagi buruh, menolak 
kesewenang-wenangan pemerintah 
terhadap nasib buruh, investasi asing-
aseng, dan isu-isu lainnya yang 
semacam itu. SJW itu sungguh orang-
orang yang memuakkan, munafik dan 
sangat provokatif. Mereka berkoar-koar 
dan mengaku membela Hak Asasi 
Manusia, membela dan menjunjung 
tinggi kebebasan berpendapat, tetapi 
disisi lain mereka ketika berdebat selalu 
ngeyel dan tidak pernah menghargai 
pendapat dari orang lain. SJW juga 
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kerap mengatakan bahwa mereka 
membela kepentingan rakyat, mereka 
merasa lebih rakyat dari rakyat, tapi 
rakyat mana yang sebenarnya sedang 
mereka bela? Ada lagi salah satu SJW 
yang sering melancarkan propaganda 
provokatif tentang pembalakan hutan 
untuk perkebunan sawit, pembalakan 
hutan untuk ditambang batu bara nya, 
tetapi mereka sendiri ketika dirumah 
sedang goreng telur mereka juga pakai 
minyak sawit, harusnya kalau mereka 
menolak perkebunan sawit, maka ketika 
mereka menggoreng telur dirumah 
harusnya mereka pakai pasir saja, 
jangan pakai minyak sawit. Dan satu 
lagi ada SJW yang aneh bin gobok, 
SJW ini sering teriak-teriak dan koar-
koar anti kapitalisme di sosmed, tetapi 
mereka sendiri ternyata HP nya iphone, 
mereka kalau kongkow atau nongkrong 

di Mcdonald, minumnya Coca-Cola, rokok-
rokok yang mereka hisap juga merknya 
Marlboro, Camel, dan lain sebagainya. 
Manusia macam apa itu yang perkataan 
dan tindakannya sangat berbeda seperti 
itu, politisi pun tidak semunafik itu. Hanya 
SJW yang bisa melakukan semua itu, demi 
segepok money untuk mengisi kekosongan 
dompet-dompet kering mereka. SJW ini 
kadar provokasinya sebenarnya sangat 
tinggi. Hoax dan berita bohong yang 
mereka buat dan mereka sebarkan sangat 
berpotensi membuat pembelahan dan 
perpecahan di tengah-tengah masyarakat, 
hal-hal yang mereka lakukan sejatinya 
menggiring Indonesia ke jurang 
perpecahan. Jika anda belum tahu siapa 
yang menjadi SJW bisa dilihat ciri cirinya : 
Pertama, self-centered. Berpusat pada diri 
dan tidak memperdulikan orang lain. 
Mereka adalah sosok yang terus menerus 
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memuji-muja diri mereka. Menganggap 
pandangan mereka paling benar. Kalau 
perlu, dunia dan planet-planet bahkan 
bintang harus berputar pada para SJW, 
yang adalah porosnya. Kalau ternyata 
ada yang menemukan bahwa teori 
mereka salah, mereka akan merasa 
dizalimi. Mirip sama HTI. Pakai 
demokrasi, tapi hancurkan demokrasi. 
Kedua, overanalyze dan echo chamber. 
Mereka memiliki pandangan yang 
sangat unik. Saking uniknya, malah jadi 
gak bisa dianggap sebagai pandangan 
yang baik. Menolak pembukaan usaha 
karena alasan global warming itu baik. 
Tapi kalau overanalyze sampai 
menolak semua usaha untuk membuat 
roda ekonomi di negara berputar, ya 
sekalian sana gak usah pakai baju. 
Produksi baju itu mempercepat 

pemanasan global loh. Echo Chamber, 
artinya mereka hanya menyuarakan 
suara-suara yang senada saja. Jadi 
seperti menggema dan mengaung. 
Ketiga, kritik tanpa solusi. Benci Polisi. 
Cukup ber irama, Kritik polisi melakukan 
tindakan represif, berisik. Tapi saat ada 
oknum polisi yang dianiaya pakai sekop 
ala komunis, mereka bungkam. SJW ini 
komunis dan sosialis rasa baru. Polisi 
begitu dibenci, bahkan difitnah sampai 
dicap sangat jahat oleh mereka. Ravio 
Patra ditangkap karena nomornya 
menyebarkan ujaran rusuh, mereka 
ramai-ramai bela. Giliran mereka 
dibongkar, mereka ngumpet di balik 
yayasan bantuan hukum. Keempat, point 
of view yang sangat aneh. Terkadang bisa 
disebut intellectual yang tergesa gesa. 
Opini hiperbolis. Twitnya bagus, kelihatan 
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kritis. Tapi aneh. Lagi-lagi, aneh itu gak 
bikin jadi berguna. Pandangan mereka 
kritis, aneh, gak jelas namun merasa 
benar. Kepercayaan diri yang dibangun 
harus sangat tinggi. Harus didukung. 
Makanya gak heran mereka banyak 
pengikutnya di Twitter. Untuk saling 
menguatkan kebodohan mereka. 
Kelima, idealis cenderung utopis namun 
permisif. Kalau dihadapi di acara ILC, 
mereka biasa lempar orang-orang yang 
dianggap terbaik. Dan itu pun masih 
dipermalukan dan dibungkam oleh 
realita. Tak mau memahami realita. 
Hidup dalam dunia Platonis. Merasa 
dunianya adalah Twitter. Followernya 
banyak. Keenam, lebih suci dari Tuhan. 
Bahasa lainnya adalah munafik. Di sisi 

lain, selain berasa paling benar, mereka 
berasa paling menderita. Dan ketika 
menderita, mereka merasa sedang 
menjalankan kebenaran. Gak beda sama 
kaum radikalis agama. Mungkin saat 
mereka mati dan ketemu Tuhan, 
ditunjukkan salahnya di mana, mereka 
akan menasihati Tuhan dan menyuruh 
Tuhan belajar lagi dari Twitter yang 
pernah mereka tulis pakai bahasa kadrun. 
Ketujuh, yang membuat semuanya 
sempurna adalah tajam keluar dan tumpul 
ke dalam sendiri. Sindikat. Salah satu 
SJW asal Indonesia yang tinggal di 
Australia adalah contoh paling nyata. 
Mereka mengimpor isu Papua ke 
Australia, menggunakan elemen identitas 
untuk balapan penderitaan. Kemudian 
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lupa kalau di Australia, suku anak 
dalam Aborigin pun dibantai oleh 
masyarakat Australia sendiri. Ini 
namanya tajam ke Indonesia, tumpul ke 
Australia. Ada juga SJW yang yang 
terus mempermasalahkan dan 
meributkan utang Pemerintah 
Indonesia dengan alasan membela 
rakyat yang dirugikan dan mengalami 
ketidakadilan oleh Pemerintah karena 
dibebani utang pemerintah. Padahal 
secara standard ilmu ekonomi dan 
standard Undang-undang, utang 
pemerintah Indonesia masih dalam 
tahap yang wajar dan aman. Utang 
Pemerintah Indonesia saat ini bukanlah 
masalah. Uniknya, para SJW ini ngotot 
dengan pendapatnya bahwa Utang 

Pemerintah berbahaya, menyebabkan 
negara bangkrut dan diambang krisis 
namun tidak menunjukkan apa 
indikatornya yang sesuai standard dan 
ilmu ekonomi yang berlaku universal. 
Bahkan ada yang tidak kompeten hingga 
orang awam yang tetap ngeyel 
menyebarkan informasi bahwa Utang 
Pemerintah saat ini sedang gawat. 
Padahal dia sendiri pun kalau disuruh 
baca pun enggak ngerti, dijelasin masih 
ngeyel. Maka dari itulah para SJW ini 
harus segera ditindak, usut dan selidiki 
aliran dananya, dibekukan seluruh 
asetnya, dan hukum mereka seberat-
beratnya jika memang terbukti 
mempunyai motif yang jahat kepada 
Indonesia. Mau di akui atau tidak, SJW 
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Mengutip Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 
Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, 
vaksin adalah 'produk biologi yang berisi 
antigen berupa mikroorganisme yang 

Berikut 
perbedaan 
vaksinasi 
dan 
imunisasi, 
dirangkum dari berbagai sumber.

Tak sedikit yang mengira bahwa vaksinasi 
dan imunisasi adalah hal yang sama. 
Padahal keduanya adalah dua hal yang 
berbeda.

Vaksinasi

Sayangnya, perbedaan ini kerap 
diabaikan mengingat keduanya sama-
sama memiliki manfaat untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh terhadap 
penyakit tertentu. Namun di balik itu, 
vaksinasi 
dan 
imunisasi 
sebenarny
a memiliki 
cara kerja 
yang 
berbeda di 
dalam 
tubuh.

Vaksinasi merupakan proses pemberian 
vaksin dengan cara disuntikkan atau 
diteteskan melalui mulut untuk 
meningkatkan produksi antibodi yang juga 
menjadi penangkal dari penyakit.
Zat yang dimasukkan ke dalam tubuh 
melalui vaksinasi - yang disebut vaksin- 
biasanya mengandung virus atau bakteri 
yang sudah dilemahkan. Zat tersebut juga 
mengandung protein mirip bakteri yang 
didapatkan dari pengembangan di 
laboratorium.

Mengenal Beda Imunisasi Dan Vaksinasi

sudah mati atau masih hidup yang 
dilemahkan, masih utuh atau 
bagiannya, atau berupa toksin 
mikroorganisme yang telah diolah 
menjadi toksoid atau protein 
rekombinan, yang ditambahkan 
dengan zat lainnya, yang bila diberikan 
kepada seseorang akan menimbulkan 
kekebalan spesifik secara aktif 

terhadap 
penyakit 
tertentu.'"Pad
a saat kita 
diberikan 
vaksin, maka 
tubuh kita 
akan 
membentuk 
antibodi untuk 
memproteksi 
kita. Jadi kita 
akan kebal 
terhadap 
infeksi di 

kemudian hari dan tidak ada periode 
sakitnya," terang Endah dalam 
Webinar Komite Penanganan Covid-19 
dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(KPCPEN) dengan tema 'Disinformasi 
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi' 
beberapa waktu lalu. 

Metode pemberian vaksin dalam 
imunisasi pun berbeda-beda.
Beberapa vaksin ada yang hanya 
diberikan sekali untuk seumur hidup. 
Namun, ada juga yang perlu diberikan 
secara berkala agar kekebalan tubuh 
terbentuk dengan baik.

Kandungan vaksin menimbulkan reaksi 
imunitas tubuh, dengan begitu tubuh 
dapat melawan serangan infeksi di 
kemudian hari. Proses ini juga disebut 
sebagai imunisasi dalam tubuh.

itu bahkan lebih jahat dari teroris yang 
melakukan pemboman di tempat 
umum. Selama para SJW tersebut 
masih bebas berkeliaran kesana-
kemari dengan membuat dan 
menyebarkan berita-berita bohong di 
tengah-tengah masyarakat, maka 
selama itu pula ketentraman di 
masyarakat sulit untuk diwujudkan. 
Pikiran masyarakat akan terus-
menerus di ombang-ambingkan oleh 
para SJW tersebut dengan berbagai 
narasi hoax dan berita bohong yang 
mereka buat dan mereka sebarkan, 
masyarakat berpotensi digiring kepada 
sebuah kondisi dimana mereka akan 
selalu curiga dengan masyarakat 
lainnya, baik secara individu maupun 

Sampah-sampah masyarakat seperti SJW 
itu tak layak diberikan tempat teduh di 
tengah-tengah masyarakat, karena 
mereka telah rela mengorbankan 
kepentingan orang banyak hanya untuk 
segepok materi bagi diri mereka sendiri, 
mereka itu adalah munafikun-munafikun 
masa kini yang kerap berlindung di balik 
narasi “membela kepentingan rakyat”, 
padahal sebenarnya mereka sedang 
membela kepentingan para koruptor yang 
sudah membayar mereka.

secara kelompok. Kondisi psikologis 
masyarakat seperti itu, yang selalu curiga 
satu sama lain, adalah sebuah kondisi 
yang buruk untuk stabilitas ideologi, 
politik, ekonomi dan keamanan di 
Indonesia. 
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Ia mengatakan kebakaran Gedung 
Kejaksaan Agung RI disebabkan oleh api 
terbuka atau open flame yang berada di 
Aula Biro Kepegawaian di lantai 6. 
Kesimpulan itu berasal dari pendapat ahli 
kebakaran. Lalu diperkuat oleh penyidikan 
kepolisian.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) 
Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo 
mengungkap sebanyak 64 saksi 
diperiksa. Termasuk cleaning service.

Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik 
Bareskrim menyimpulkan api yang telah 
menghanguskan Gedung Utama 
Kejagung itu berawal dari kelalaian 
pekerja.

 Pengusutan peristiwa kebakaran gedung 
utama Kejaksaan Agung (Kejagung) 
memasuki babak baru. Delapan orang 
resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Jejak Bara Rokok Di Kebakaran Kejagung

"Hanya ada satu titik api di lantai 6 Biro 
Kepegawaian. Penyidik menyimpulkan 
dari situ awal kebakaran," kata Sambo 
saat jumpa pers, Jumat (23/10).
"Pemeriksaan 64 saksi bisa 
disimpulkan ada lima tukang yang 
bekerja di biro kepegawaian sedang 
bekerja di lantai 6. Open flame bisa 
disebabkan dua hal, karena bara api 
atau karena penyulutan api," kata 
Sambo.
Setelah mendalami temuan itu, 
penyidik menemukan ada lima orang 
pekerja yang sedang melakukan 
renovasi di lokasi kejadian saat 
kebakaran dimulai.Sambo mengatakan, 
lima pekerja tersebut merokok saat 
bekerja yang mana api rokok tersebut 
menjadi sumber awal 

Ada dua jenis imunisasi, yaitu imunisasi 
aktif dan pasif.

Meski lebih sering diberikan kepada 
anak-anak, vaksin sebenarnya juga 
dapat diberikan kepada orang dewasa 
sebagai bentuk imunisasi lanjutan, atau 
dengan jenis yang berbeda.Di 
Indonesia sendiri, sebagaimana dikutip 
Alodokter, setidaknya ada lima 
vaksinasi wajib yang harus diberikan, 
yaitu vaksin hepatitis B, polio, BCG 
untuk mencegah tuberkulosis, campak, 
serta DTP untuk mencegah difteri, 
pertusis, dan tetanus.

Imunisasi adalah proses dalam tubuh 
supaya seseorang mempunyai 
kekebalan tubuh terhadap penyakit. 
Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan 
terkait hal ini, imunisasi adalah suatu 
upaya untuk menimbulkan atau 
meningkatkan kekebalan seseorang 
secara aktif terhadap suatu penyakit 
sehingga bila suatu saat terpajan 
dengan penyakit tersebut tidak akan 
sakit atau hanya mengalami sakit 
ringan. 

Di samping vaksin wajib itu ada 
sejumlah vaksin yang 
direkomendasikan pemerintah, 
misalnya vaksin Hepatitis A, HPV, 
varisela, MMR, rotavirus, influenza, 
tifoid, dan lainnya.

Pada imunisasi aktif, tubuh secara aktif 
menghasilkan antibodi sebagai bentuk 
kekebalan tubuh terhadap penyakit 

Imunisasi

Di sisi lain, imunisasi pasif adalah 
pemberian antibodi dari seseorang yang 
sudah kebal terhadap penyakit kepada 
seseorang yang belum kebal. Situasi ini 
dapat terjadi secara alami, misalnya 
pemberian antibodi dari tubuh ibu hamil 
kepada janin dalam kandungannya.

Imunisasi aktif dapat bertahan lebih lama 
untuk jangka panjang hingga seumur 
hidup, sedangkan imunisasi pasif hanya 
bertahan dalam hitungan minggu hingga 
bulan.
Setiap negara memiliki aturan masing-
masing mengenai kewajiban melakukan 
imunisasi.Meski sekilas terlihat mirip, 
namun beda vaksinasi dan imunisasi 
terlihat dari prosesnya. Dengan kata lain 
vaksinasi adalah proses memasukkan 
vaksin dalam tubuh, sedangkan imunisasi 
adalah proses ketika tubuh sudah 
menjadi kebal penyakit setelah vaksinasi. 

Namun, proses tersebut juga dapat 
terjadi secara buatan, misalnya dalam 
bentuk penyuntikan imunoglobulin. 
Sehingga pada imunisasi pasif, Anda 
tidak membentuk kekebalan tubuh secara 
aktif, tapi mendapatkannya dari yang 
sudah terbentuk.Pada imunisasi aktif, 
memerlukan waktu agar kekebalan tubuh 
terbentuk. Sementara pada imunisasi 
pasif, kekebalan tubuh dapat langsung 
didapatkan.

setelah seseorang mendapatkan 
vaksinasi. Imunisasi aktif merupakan 
respons imun yang dibentuk ketika anak 
mendapatkan vaksinasi setiap bulannya.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Apa Kata Bintang Anda

Ekonomi

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

Tanah Air

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

 F & S Vineland 

Yenny : 215 - 939 - 3636 

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila
$ 12/ hour

Ia mengatakan kebakaran Gedung 
Kejaksaan Agung RI disebabkan oleh api 
terbuka atau open flame yang berada di 
Aula Biro Kepegawaian di lantai 6. 
Kesimpulan itu berasal dari pendapat ahli 
kebakaran. Lalu diperkuat oleh penyidikan 
kepolisian.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) 
Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo 
mengungkap sebanyak 64 saksi 
diperiksa. Termasuk cleaning service.

Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik 
Bareskrim menyimpulkan api yang telah 
menghanguskan Gedung Utama 
Kejagung itu berawal dari kelalaian 
pekerja.

 Pengusutan peristiwa kebakaran gedung 
utama Kejaksaan Agung (Kejagung) 
memasuki babak baru. Delapan orang 
resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Jejak Bara Rokok Di Kebakaran Kejagung

"Hanya ada satu titik api di lantai 6 Biro 
Kepegawaian. Penyidik menyimpulkan 
dari situ awal kebakaran," kata Sambo 
saat jumpa pers, Jumat (23/10).
"Pemeriksaan 64 saksi bisa 
disimpulkan ada lima tukang yang 
bekerja di biro kepegawaian sedang 
bekerja di lantai 6. Open flame bisa 
disebabkan dua hal, karena bara api 
atau karena penyulutan api," kata 
Sambo.
Setelah mendalami temuan itu, 
penyidik menemukan ada lima orang 
pekerja yang sedang melakukan 
renovasi di lokasi kejadian saat 
kebakaran dimulai.Sambo mengatakan, 
lima pekerja tersebut merokok saat 
bekerja yang mana api rokok tersebut 
menjadi sumber awal 

Ada dua jenis imunisasi, yaitu imunisasi 
aktif dan pasif.

Meski lebih sering diberikan kepada 
anak-anak, vaksin sebenarnya juga 
dapat diberikan kepada orang dewasa 
sebagai bentuk imunisasi lanjutan, atau 
dengan jenis yang berbeda.Di 
Indonesia sendiri, sebagaimana dikutip 
Alodokter, setidaknya ada lima 
vaksinasi wajib yang harus diberikan, 
yaitu vaksin hepatitis B, polio, BCG 
untuk mencegah tuberkulosis, campak, 
serta DTP untuk mencegah difteri, 
pertusis, dan tetanus.

Imunisasi adalah proses dalam tubuh 
supaya seseorang mempunyai 
kekebalan tubuh terhadap penyakit. 
Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan 
terkait hal ini, imunisasi adalah suatu 
upaya untuk menimbulkan atau 
meningkatkan kekebalan seseorang 
secara aktif terhadap suatu penyakit 
sehingga bila suatu saat terpajan 
dengan penyakit tersebut tidak akan 
sakit atau hanya mengalami sakit 
ringan. 

Di samping vaksin wajib itu ada 
sejumlah vaksin yang 
direkomendasikan pemerintah, 
misalnya vaksin Hepatitis A, HPV, 
varisela, MMR, rotavirus, influenza, 
tifoid, dan lainnya.

Pada imunisasi aktif, tubuh secara aktif 
menghasilkan antibodi sebagai bentuk 
kekebalan tubuh terhadap penyakit 

Imunisasi

Di sisi lain, imunisasi pasif adalah 
pemberian antibodi dari seseorang yang 
sudah kebal terhadap penyakit kepada 
seseorang yang belum kebal. Situasi ini 
dapat terjadi secara alami, misalnya 
pemberian antibodi dari tubuh ibu hamil 
kepada janin dalam kandungannya.

Imunisasi aktif dapat bertahan lebih lama 
untuk jangka panjang hingga seumur 
hidup, sedangkan imunisasi pasif hanya 
bertahan dalam hitungan minggu hingga 
bulan.
Setiap negara memiliki aturan masing-
masing mengenai kewajiban melakukan 
imunisasi.Meski sekilas terlihat mirip, 
namun beda vaksinasi dan imunisasi 
terlihat dari prosesnya. Dengan kata lain 
vaksinasi adalah proses memasukkan 
vaksin dalam tubuh, sedangkan imunisasi 
adalah proses ketika tubuh sudah 
menjadi kebal penyakit setelah vaksinasi. 

Namun, proses tersebut juga dapat 
terjadi secara buatan, misalnya dalam 
bentuk penyuntikan imunoglobulin. 
Sehingga pada imunisasi pasif, Anda 
tidak membentuk kekebalan tubuh secara 
aktif, tapi mendapatkannya dari yang 
sudah terbentuk.Pada imunisasi aktif, 
memerlukan waktu agar kekebalan tubuh 
terbentuk. Sementara pada imunisasi 
pasif, kekebalan tubuh dapat langsung 
didapatkan.

setelah seseorang mendapatkan 
vaksinasi. Imunisasi aktif merupakan 
respons imun yang dibentuk ketika anak 
mendapatkan vaksinasi setiap bulannya.
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"Karena kealpaan, Pasal 188 juncto 
Pasal 55 dengan ancaman 5 tahun," 
tutur Argo.
Penyebab Api Cepat Menjalar hingga 
Hanguskan Gedung
cepat menjalar hingga hanguskan 
gedung
Kemudian, polisi mencari tahun 
bagaimana api menjalar ke seluruh 
gedung. Dalam proses olah tempat 
kejadian perkara yang telah dilakukan 
bersama Puslabfor dan ahli kebakaran, 
diketahui gedung Kejaksaan Agung 
menggunakan alat pembersih yang 
tidak sesuai ketentuan.

8 Tersangka & Perannya

Empat dari 
delapan 
tersangka 
adalah 
pekerja 
bangunan 
yakni T, H, S 
dan K. 
Kemudian 
tukang 
wallpaper 
inisial IS dan 
mandor inisial UAN.Sisanya adalah 
Direktur Utama PT ARM inisial R dan 
PPK (pejabat pembuat komitmen) dari 
Kejaksaan Agung inisial NH."Dari fakta 
yang kami kumpulkan bahwa 
kebakaran Gedung Kejaksaan Agung 
karena kelalaian orang yang bekerja 
dan kelalaian dalam memilih bahan 
bahan yang mudah terbakar," kata 
Sambo.

Dalam insiden tersebut, sebanyak 
delapan 
orang 
ditetapkan 
sebagai 
tersangka.

kebakaran."Mereka merokok di tempat 
pekerja, di mana pekerjaan-pekerjaan 
tersebut memiliki bahan-bahan yang 
mudah terbakar, seperti lem aibon dan 
bahan-bahan lainnya," kata Sambo.

Delapan tersangka dijerat Pasal 188 
juncto Pasal 55 KUHP. Mereka diduga 
lalai sehingga menyebabkan 
kebakaran di Gedung Utama 
Kejaksaan Agung.

"Di mana ada minyak yang biasa 
digunakan cleaning service setiap 
gedung dan lantai untuk melakukan 
pembersihan di setiap gedung dan lantai 
setelah puslabfor melakukan 
pengecekan adanya fraksi solar dan tiner 
setiap lantai," papar dia.

Selanjutnya, 
kepolisian 
mencari 
pemasok obat 
pembersih 
lantai merek top 
cleaner yang 
belakangan 
diketahui tidak 
mengantongi 
izin edar. 
Sehingga 
penyidik 
menyimpulkan 
dengan adanya 
kegiatan 
pengadaan 

bahan alat pembersih lantai yang tidak 
sesuai ketentuan, maka terhadap dirut 
utama PT ARM dan PPK dari Kejaksaan 
Agung ditetapkan sebagai tersangka 
yang harus bertanggung jawab terkait 
penjalaran api yang begitu cepat di 
Gedung Kejaksaan Agung RI.
"Kami lakukan penyelidikan dari mana 
barang berasal dari situ bisa 
menyimpulkan bahwa yang 
mempercepat atau akselaran terjadi 
penjalaran api di gedung kejaksaan 
adalah penggunaan pembersih top 
cleaner," tutur Sambo.

Ia menjelaskan kasus itu bermula saat 
kedatangan 99 imigran Rohingya ke Aceh 
pada bulan Juni 2020. Pelaku utama, AR, 
berkomunikasi dengan orang di dalam 
kapal yang mengangkut warga Rohingya 
soal penjemputan.
AR lantas menghubungi tersangka FA 
untuk menawarkan jasa penjemputan 

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda 
Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya 
mengatakan hal itu terkait dengan 
penyelundupan 396 396 Imigran 
Rohingya ke Aceh yang terjadi beberapa 
waktu lalu. Para pelaku yang sudah 
ditangkap ialah FA (47), AS (37), R (32) 
dan SB (42).
Satu orang masih buron alias masuk 
daftar pencarian orang (DPO), yakni AR, 
yang merupakan imigran Rohingya yang 
sudah berada di Indonesia sejak 2011.

Polisi mengungkap modus 
penyelundupan warga Rohingya ke Aceh 
dengan menggunakan upaya pertolongan 
terhadap pengungsi yang kapalnya 
tenggelam demi kemanusiaan. Padahal, 
sudah ada transaksi di baliknya.

396 Orang Rohingya Diselundupkan Ke Aceh

Dari pengakuan tersangka, saat 
penjemputan ada kapal yang cukup 
besar yang mengangkut Imigran 

imigran Rohingya di perbatasan laut 
Indonesia dengan memintanya 
menyewa kapal penjemputan.FA 
mengajak dua orang ABK untuk 
mempersiapkan kapal yang telah 
disewa. Untuk mengetahui titik 
koordinat penjemputan, AR 
mengirimkan lokasi kapal pengungsi 
Rohingya ke FA melalui pesan singkat. 
Pelaku kemudian membuat skenario 
bahwa perahu yang mengangkut 99 
imigran Rohingya itu dibuat tenggelam. 
Sehingga muncul pandangan bahwa 
Imigran tersebut harus ditolong demi 
kemanusiaan."Jadi opini yang 
terbentuk itu ini aspek kemanusiaan. 
Tapi kami melihat ke arah lain, ini ada 
upaya penyelundupan manusia ke 
Aceh yang melanggar keimigrasian. 
Ada kesengajaan, ada orang yang 
memang sudah mengkondisikan ini," 
kata Sony saat jumpa pers di Polda 
Aceh, Selasa (27/10).

Dicari Pekerja
untuk International Paper
di NJ ( belakang I.C.S)  
   Gaji $10 perhour.
Call : Kenny 267 - 243 - 0376
Light Job, Easy Job
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

 Pekerja untuk kerja di 
 jagung gaji $9.50 x 10 jam. 
+ 6 hari kerja ada OT

Hub :  267 - 809 - 6268

Dicari

845 - 321 - 2718

Yenny Holil 215 - 939 - 3636

Rohingya lebih dari 900 orang. Namun, 
untuk gelombang pertama FA hanya 
menjemput 99 orang.Pada gelombang 
kedua, imigran Rohingya yang berada di 
kapal besar tersebut kembali menuju 
Aceh dengan menurunkan 297 orang. 
Kali ini mereka tidak dijemput karena 
sudah mengantongi titik koordinat untuk 
menuju perairan Aceh atau tempat 99 
imigran Rohingya dievakuasi.
"Gelombang kedua yang 297 orang itu, 
mereka tidak dijemput mereka sudah 
tahu koordinat kemana mereka harus 
berlabuh dan sudah ada komunikasi 
dengan yang gelombang pertama tadi," 
kata Sony.
Setelah semuanya berlabuh di Aceh dan 
ditempatkan di gedung BLK 
Lhokseumawe, muncul upaya 
mengeluarkan tiga orang imigran 
Rohingya dari tempat penampungan itu 
atas suruhan Imigran Rohingya yang 
kini berada di Medan, Sumatera Utara. 
Namun, pelaku berinisial S berhasil 
dicegah oleh aparat di Lhokseumawe.
"Tapi keburu ketahuan. Informasinya tiga 

Infografis Rekam Jejak Penindasan 
Etnis RohingyaInfografis Rekam Jejak 
Penindasan Etnis Rohingya. (Foto: 
CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Saat ini pihaknya masih mengejar AR 
yang jadi aktor utama penyelundupan 
Rohingya ke Aceh dan seorang 
Rohingya lainnya yang berhasil kabur 
dari Aceh."Yang kabur itu kabarnya kini 
sudah di Malaysia," ucap Sony.

Polda Aceh pun sudah berkomunikasi 
dengan aparat di Malaysia untuk bisa 
membongkar praktik penyelundupan 
manusia ini.

orang itu mau dibawa ke Malaysia. Ini 
yang terjadi ada dugaan tindak pidana, 
mereka memasukkan warga negara 
luar tanpa dokumen lengkap," ujarnya.

Sementara, lima tersangka kini 
mendekam di tahanan Polda Aceh. 
Mereka akan dijerat dengan pasal 120 
ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2011 
tentang keimigrasian dengan ancaman 
paling lama 15 tahun penjara.

"Kita sudah kordinasi untuk mengejar 
yang kabur itu," tandas dia.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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Hanya 
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Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Amy Corney Barret resmi terpilih sebagai 
Hakim Agung Amerika Serikat (AS). 
Dilansir dari AP News, Selasa 
(27/10/2020), pengambilan sumpah 
jabatan Barret dilaksanakan di Gedung 
Putih pada Senin (26/10/2020) waktu 
setempat. Barrett terpilih sebagai Hakim 
Agung AS setelah pemungutan suara 
yang 
berlangsung 
sengit antara 
Partai 
Republik 
dengan Partai 
Demokrat. 
Perempuan 
berusia 48 
tahun itu 
terpilih setelah 
hasil voting 
menunjukkan 
skor 52-48 
untuk kemenangannya. Dukungan untuk 
Barrett berasal dari Partai Republik. Pada 
saat pelantikan, Hakim Clarence Thomas 
bertugas membacakan Sumpah 
Konstitusional yang diikuti oleh Barrett di 
hadapan sekitar 200 orang. Barrett 
mengatakan kepada mereka yang hadir 
bahwa dia percaya adalah tugas seorang 
hakim untuk lepas dari kepentingan-
kepentingan pribadi. "Saya akan 
melakukan pekerjaan saya tanpa rasa 
takut atau pertimbangan balas budi," kata 
Barrett. 
 Diusulkan Trump
Pencalonan Barret sebagai Hakim Agung 
AS diusulkan Presiden AS Donald Trump 
pada Sabtu (26/9/2020). Diberitakan 
Kompas.com, 28 September 2020, 
sebelumnya jabatan itu dipegang Ruth 
Bader Ginsburg yang meninggal dunia 
karena kanker, sepekan sebelumnya. 
Barret merupakan lulusan Notre Dame 
Law School, AS. Dia sempat bekerja di 
sebuah firma hukum swasta di 
Washington selama tiga tahun, sebelum 
kembali ke Notre Dame pada 2020 untuk 
mengajar. Barrett tinggal di South Bend, 
Indiana, bersama suaminya Jesse M 

Amy Corney Terpilih Jadi Hakim Agung
Barret, mantan jaksa federal yang 
sekarang bekerja di sebuah 
perusahaan swasta. Nama Barret 
mulai banyak dikenal publik pada 2017 
ketika diangkat sebagai hakim di 
Pengadilan Banding AS. AS Selain itu, 
ia dikenal kedekatannya dengan 
Antonin Scalia, Hakim Mahkamah 

Agung yang 
dikenal 
konservatif. 
Tulisan-
tulisan 
akademisny
a, membuat 
Barrett 
banyak 
disukai oleh 
kelompok 
sayap 
kanan. 
Barret 

mengakui memiliki filosofi yudisial 
yang sama dengan Scalia. "Hakim 
harus menerapkan hukum seperti yang 
tertulis, hakim bukan pembuat 
kebijakan," kata dia. Tidak terpengaruh 
keyakinan Barret diyakini sebagai 
salah satu orang yang menentang 
praktik aborsi. Meski demikian, dia 
menghindari pertanyaan terkait topik 
itu dalam sidang konfirmasi Senat 
2017. Aborsi di AS mendapat 
ketetapan hukum melalui putusan 
Mahkamah Agung pada 1973. Hak 
perempuan untuk melakukan aborsi 
juga telah ditegaskan dalam keputusan 
berikutnya. Sebagai hakim, Barret 
telah menekankan tidak akan 
terpengaruh oleh keyakinan agama 
dan afiliasi gerejanya. "Saya akan 
menekankan bahwa afiliasi gereja 
pribadi saya atau keyakinan agama 
saya tidak akan mendukung 
pelaksanaan tugas saya sebagai 
hakim," kata Barrett dikutip dari BBC, 
26 September 2020. Kendati demikian, 
hubungannya dengan kelompok 
konservatif, People of Praise, banyak 
mendapat sorotan dari media AS.

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
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untuk International Paper
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   Gaji $10 perhour.
Call : Kenny 267 - 243 - 0376
Light Job, Easy Job

"Diharapkan awal Desember sudah bisa 
boarding. Untuk progress sudah berapa 
per hari ini mungkin bisa ditanyakan ke 
FHCI," kata Alex. Menurut dia, program ini 
diyakini akan menbuat pemerataan 
ekonomi seperti tujuan pemerintah. "Kami 
sangat menghargai komitmen yang 
ditunjukkan oleh BUMN kita," ucap dia. 
Salah satu putra Papua Barat yang telah 
mengikuti program ini, yakni Muklis Nabi, 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) tengah menjalankan program 
perekrutan putra-putri Papua dan Papua 
Barat untuk ditempatkan di perusahaan-
perusahaan milik negara. Program ini 
bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas ekonomi di 
daerah tersebut. Deputi Bidang SDM 
Teknologi dan Informasi Kementerian 
BUMN Alex Denni mengatakan, rekrutmen 
ini dilakukan hingga Desember 2020 
mendatang. Ditargetkan 1.000 orang akan 
ditempatkan di berbagai perusahaan plat 
merah. “Insyha Allah kami tetap berupaya 
melakukan rekrutmen sampai dengan 
akhir tahun ini, dan jika belum memenuhi 
target, kita akan lanjutkan tahun depan," 
ujar Alex dalam keterangan tertulisnya, 
Rabu (28/10/2020). Alex menambahkan, 
dalam perekrutan ini, pihaknya dibantu 
oleh Forum Human Capital Indonesia 
(FHCI). Diharapkan pada Desember nanti, 
putra-putri terbaik Papua dan Papua Barat 
sudah bisa bekerja. 

BUMN Buka Lowongan Untuk Putra - Putri Papua 

Saya sangat bersyukur bisa sampai ke 
Jakarta, kita bangun tol Bekasi, Cikunir. 
Dari Cikunir, tidak salah ada sekitar dua 
bulan, dua bulan itu saya dipindahkan 
ke Pancoran, untuk membangun 
stasiun, itu pun juga dari Adi Karya,” 
kata Muklis. 
Ia berharap anak-anak Papua maupun 
Bintuni lainnya bisa mengikuti jejak 
mereka maupun senior-senior mereka 
yang telah lebih dahulu berkancah di 
panggung nasional dan internasional. 
“Dan saya bekerja di sini, sebagai 
rigger, itu atas kemampuan saya, yang 
selama saya belajar. 
Sertifikasi yang telah mereka berikan, 
ya gitu lah yang saya dapat selama 
saya belajar. Maka dari itu, anak-anak 
Papua dan Papua Barat harus bisa lebih 
baik lagi ke depan. Harus bisa kita 
tunjukkan kompetensi kita sebagai anak 
daerah,” ungkapnya.

asal suku Sebyar di Kabupaten Teluk 
Bintuni.Mantan penjaga apotek paruh 
waktu itu mendapat beasiswa dari 
Kabupaten Teluk Bintuni untuk 
menempuh pendidikan di Pusat 
Pelatihan Teknik Industri dan Migas 
Teluk Bintuni. “Saya awalnya coba-coba 
ketika P2TIM buka pendaftaran pertama 
dulu, Alhamdulillah kok tembus. Ya dari 
fasilitas semua, sangat lengkap. Makan, 
buku maupun modul semua disediakan 
oleh P2TIM, gratis. 

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu
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Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

PT Garuda Indonesia Tbk memutus 
kontrak 700 karyawannya. Ratusan 
karyawan tersebut telah menjalani 
kebijakan unpaid leave sejak Mei 2020. 
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan 
Setiaputra mengatakan, ratusan 
karyawan tersebut diselsaikan lebih awal 
kontraknya. Mereka 
juga merupakan 
karyawan dengan 
status tenaga kerja 
kontrak. “Melalui 
penyelesaian kontrak 
lebih awal tersebut, 
Garuda Indonesia 
memastikan akan 
memenuhi seluruh 
hak karyawan yang 
terdampak sesuai 
dengan peraturan 
yang berlaku, 
termasuk pembayaran di awal atas 
kewajiban perusahaan terhadap sisa 
masa kontrak karyawan,” ujar Irfan 
dalam keterangan tertulisnya, Selasa 
(27/10/2020). Irfan menambahkan, 
keputusan tersebut terpaksa diambil 
perusahaan setelah melakukan berbagai 
upaya penyelamatan untuk memastikan 
keberlangsungan perusahaan di tengah 
tantangan dampak pandemi Covid-19. 
“Ketika maskapai lain mulai 
mengimplementasikan kebijakan 
pengurangan karyawan, kami terus 
berupaya mengoptimalkan langkah 

Garuda Putus Kontrak 700 Karyawan
strategis guna memastikan perbaikan 
kinerja perusahaan demi kepentingan 
karyawan dan masa depan bisnis 
Garuda Indonesia,” kata dia. Namun, 
lanjut Irfan, keputusan berat tersebut 
terpaksa harus diambil di tengah 
situasi yang masih penuh dengan 

ketidakpastian ini. 
“Kami turut 
menyampaikan rasa 
terima kasih kepada 
karyawan yang 
terdampak 
kebijakan ini, atas 
dedikasi dan 
kontribusinya yang 
telah diberikan 
terhadap 
perusahaan hingga 
saat ini,” 
ungkapnya. Irfan 

menjelaskan, pandemi Covid-19 ini di 
luar perkiraannya. Kondisi pandemi ini 
memberikan dampak jangka panjang 
terhadap kinerja perusahaan yang 
sampai saat ini belum menunjukkan 
perbaikan signifikan. “Namun, kami 
yakini segala langkah dan upaya 
perbaikan yang terus akan kami 
lakukan ke depan dapat mendukung 
upaya pemulihan kinerja Garuda 
Indonesia agar dapat bertahan 
melewati krisis pada masa pandemi 
dan menjadi penguat fondasi bagi 
keberlangsungan perusahaan di masa 
yang akan datang,” ujarnya.
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bersambung minggu depan

Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

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

pendowoHiring 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  

p/5

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

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

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

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

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

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

wahehouse jagung di PA gaji $9.50 
  dan di NJ gaji $ 11

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

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

Dicari Pekerja
untuk International Paper
di NJ ( belakang I.C.S)  
   Gaji $10 perhour.
Call : Kenny 267 - 243 - 0376
Light Job, Easy Job

Di Jual

Honda Odyssey

Dijual  mobil Honda Odyssey 2001 
Text only : 267 - 235- 3359

Mama Store
Asian  Groceries

1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145
Wednesday - Monday 8am - 8pm

Tuesday CLOSED
267 - 639 - 9848

Menyediakan aneka kebutuhan sehari - hari, makanan
Indonesia, camilan, sayur.
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Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

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

pendowoHiring 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  

p/5

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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