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Penantian masyarakat Indonesia 
akhirnya terjawab. Setelah hampir 3 
pekan ramai diperbincangkan, Presiden 
Joko Widodo akhirnya melakukan 
reshuffle atau perombakan Kabinet 
Indonesia Maju pada Rabu (28/4/2021). 
Bertempat di Istana Negara, Jakarta, 
Jokowi melantik dua menteri yang 
menempati kursi kementerian baru, 
yakni Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbud-Ristek), serta 
Kementerian Investasi. Meski terdapat 
dua kementerian baru, Jokowi 
menunjuk dua wajah lama untuk duduk 
mengisi kursi menteri. Dua wajah lama 

yang dilantik sebagai pembantu Presiden 
yakni Bahlil Lahadalia dan Nadiem 
Makarim. Bahlil Lahadalia ditunjuk 
sebagai Menteri Investasi. Sementara, 
Nadiem Makarim dipercaya menjadi 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi (Mendikbud-Ristek). Bahlil 
sebelumnya menjabat sebagai Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM). Ia ditetapkan sebagai Kepala 
BKPM pada 23 Oktober 2019 lalu, 
bersamaan dengan pengangkatan 34 
menteri dan 3 kepala lembaga setingkat 
menteri. BKPM merupakan badan 
setingkat menteri yang masuk di jajaran 
kabinet. Namun kini dilakukan perubahan 

Reshuffle Jilid 2

Kemeterian Baru, Wajah Lama
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nomenklatur dari BKPM menjadi 
Kementerian Investasi sehingga Bahlil 
dilantik sebagai Menteri Investasi. 
Sementara itu, Nadiem semula duduk 
sebagai Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud). Sama 
seperti Bahlil, Nadiem ditunjuk sebagai 
Mendikbud sejak awal pembentukan 
kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Pelantikan 
Nadiem sebagai Mendikbud-Ristek 
menyusul peleburan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) dengan Kementerian 
Riset dan Teknologi (Kemenristek). 
Keputusan tentang pengangkatan 
Nadiem dan Bahlil sebagai menteri 
tertuang dalam Keputusan Presiden 
Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Pengupahan 

Kementerian serta Pengangkatan 
Beberapa Menteri Negara Kabinet 
Indonesia Maju Periode Tahun 2019-
2024. Atas reshuffle ini, Bambang 
Brodjonegoro yang semula menjabat 
sebagai Menteri Riset dan 
Teknologi/Kepala Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) terdepak dari 
kabinet. Namun, BRIN kini menjadi 
badan tersendiri yang dipimpin oleh 
Laksana Tri Handoko. Pelantikan 
Laksana sebagai Kepala BRIN dilakukan 
bersamaan dengan pelantikan Bahlil dan 
Nadiem. Menteri Sekretaris Negara 
(Mensesneg) Pratikno sebelumnya telah 
mengatakan bahwa pengumuman dan 
pelantikan menteri pada Rabu 
(28/4/2021) bukanlah perombakan 
kabinet besar-besaran. Pratikno 
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menyampaikan, pelantikan kali ini 
hanya perubahan nomenklatur 
kementerian. Sebab, para menteri 
yang akan dilantik sama dengan yang 
sebelumnya memimpin 
kementerian/lembaga itu. Menurut 
Pratikno, pelantikan Bahlil dan Nadiem 
menyusul perubahan nomenklatur 
kementerian yang telah disetujui DPR 
pada 9 April lalu. Sebelumnya, saat 
Rapat Paripurna Penutupan Masa 
Sidang IV DPR 2020-2021, Jumat 
(9/4/2021), di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, DPR menyetujui 
perubahan nomenklatur tiga 
kementerian, yakni Kemendikbud-
Ristek serta Kementerian Investasi. 

Persetujuan diberikan setelah Badan 
Musyawarah DPR membahas surat 
Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 
tentang Pertimbangan Pengubahan 
Kementerian. Reshuffle ini sekaligus 
menjawab spekulasi publik mengenai 
nama-nama menteri lainnya yang disebut-
sebut bakal dicopot dari kabinet. Selain itu, 
menjawab dugaan khalayak tentang 
sejumlah nama baru yang santer 
dikabarkan akan masuk ke pemerintahan 
Jokowi-Ma'ruf Amin. Setelah dilantik jadi 
menteri, Nadiem dan Bahlil 
menyampaikan janji dan rencana mereka. 
Nadiem mengaku ingin meningkatkan 
kualitas dan inovasi riset serta teknologi di 
perguruan tinggi Tanah Air. Oleh karena 

itu, ia berharap mahasiswa dan dosen 
di Indonesia melakukan penelitian 
sebanyak-banyaknya. "Saya 
menginginkan sebanyak mungkin 
murid-murid kita, mahasiswa kita, dan 
dosen-dosen kita melakukan penelitian 
dan melakukan program-program 
seperti Kampus Merdeka di dalam 
badan-badan di bawah BRIN (Badan 
Riset dan Inovasi Nasional)," kata 
Nadiem di Istana Negara, Jakarta, 
Rabu (28/4/2021). Belajar melalui riset, 
proyek-proyek sosial, magang di suatu 
industri, hingga pertukaran pelajar, 
kata Nadiem, searah dengan visi 
Presiden Joko Widodo tentang 
Merdeka Belajar. Hal ini juga selaras 
dengan link and match dan 
peningkatan kemampuan mahasiswa 

dalam perguruan tinggi. Nadiem 
mengatakan, dileburnya Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dengan 
Kementerian Riset dan Teknologi menjadi 
kabar gembira bagi para perguruan tinggi. 
Sebab, kini riset dan transformasi 
pendidikan ada pada satu pintu 
kementerian, sehingga, rektor akan 
semakin mudah untuk berkoordinasi 
dengan pemerintah pusat. Nadiem pun 
menyampaikan terima kasih kepada 
Presiden yang telah mempercayakan 
jabatan Mendikbud-Ristek kepada dirinya. 
Ia menyebut, riset dan teknologi adalah 
hal yang sangat dekat dengan dirinya 
sejak dahulu. "Riset dan teknologi adalah 
suatu hal yang sangat dekat di hati saya, 
merupakan hal yang sudah saya tekuni 
sebelum saya melakukan tugas ini di 
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Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan," kata Nadiem. 
Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil 
menjanjikan prosedur investasi yang 
sederhana dan satu pintu. "Peran 
daripada Kementerian Investasi 
nantinya menjadi poin untuk 
bagaimana menggabungkan dan 
mensinergikan baik investasi dari luar 
maupun dalam negeri, dan baik 
pemda maupun pusat agar menjadi 
satu pintu," ucap Bahlil. Ia 
mengatakan, investasi merupakan 
pintu masuk bagi visi dan misi 
Presiden Jokowi yakni pembangunan 
infrastruktur dan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia. Karena itu, ia 
berjanji akan menjalankan 
sepenuhnya amanah baru tersebut 

selaku Menteri Investasi untuk 
mewujudkan visi dan misi Presiden 
Jokowi. Bahlil mengatakan, saat ini 
pemerintah sudah memiliki instrumen 
untuk mempermudah masuknya 
investasi dengan adanya Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja. Oleh karena itu, ia meminta 
keberadaan UU Cipta Kerja 
dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kuantitas dan kualitas investasi di 
Indonesia demi membuka lapangan 
pekerjaan seluas-luasnya. "Karena itu 
reformasi terhadap regulasi yang 
kemarin kita lakukan lewat UU Cipta 
Kerja saya pikir ini menjadi satu tugas 
yang akan kita lakukan ke depan secara 
baik," kata Bahlil. Tak seperti analisa 
sejumlah pengamat politik yang 

menduga pergantian menteri bersifat 
luas, reshuffle kali ini ternyata hanya 
bersifat terbatas saja. Menteri yang 
dikocok ulang hanya terbatas pada 
kementerian yang nomenklatur-nya 
berubah saja, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan dilebur dengan 
Kementerian Riset dan 
Teknologi/Kepala Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) serta 
pembentukan kementerian baru yakni 
Kementerian Investasi. Artinya hanya 
ada 3 menteri yang akan terlibat, yakni 
Nadiem Makarim akan didapuk menjadi 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
Riset dan Teknologi. Serta Bahlil 
Lahadalia yang tadinya menduduki 

jabatan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) menjadi 
Menteri Investasi. Yang masih 
menyisakan pertanyaan akan kemana 
mantan Menteri Riset dan Teknologi, 
Bambang Brodjonegoro berlabuh? 
Nadiem seperti yang sudah diduga 
banyak pihak akan mendapat amanah 
untuk menduduki jabatan yang lebih luas 
dan berat dengan tambahan pekerjaan di 
bidang riset dan teknologi. Sejumlah 
pihak menyebut peleburan 2 kementerian 
tersebut tak tepat dilakukan sekarang, 
lantaran mereka menilai beban 
Kemendikbud sudah sangat berat 
apalagi di tengah pandemi Covid-19 
seperti saat ini. Di pihak lain riset dan 
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teknologi di Indonesia membutuhkan 
perhatian khusus mengingat 
kapasitasnya yang masih kurang 
maksimal dengan kualitas dan kuantitas 
jauh dibandingkan dengan negara-
negara lain. Tak ada yang salah 
memang dengan perombakan 
nomenklatur dan pergantian menteri 
dalam sebuah kabinet. Namun, 
keputusan yang datang secara tiba-tiba 
setelah kelembagaan Ristek/BRIN 
terkatung-katung selama dua tahun, 
mengindikasikan bahwa pemerintah 
tidak memikirkan strategi riset nasional 
secara matang. Apalagi jika 
mempertimbangkan paket perombakan 
ini secara utuh, peleburan Kemenristek 
seakan-akan sekadar untuk 'memberi 
ruang' pada Kementerian Investasi 
yang baru dibentuk. Seperti kita tahu, 
Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 
mengatur tentang kementerian yang 
bertugas membantu Presiden dalam 
sebuah pemerintahan dan kemudian 
diatur secara lebih detail dalam 
Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 
tentang Kementerian Negara. Dalam 
Pasal 15 UU 39/2008 disebutkan 
dengan tegas bahwa jumlah 

kementerian dalam sebuah kabinet 
maksimal 34 kementerian. Artinya dengan 
dibentuknya Kemeninves ada satu 
kementerian yang harus dibubarkan atau 
di 'merger' dengan kementerian lain. 
Meleburnya Kemenristek/BRIN ke dalam 
struktur Kemendikbud, akan membuatnya 
harus menangani kebijakan riset, ilmu 
pengetahuan, teknologi dan inovasi. 
Padahal, sebelumnya Kemendikbud 
sudah menangani pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, menengah, vokasi, 
pendidikan tinggi, hingga budaya dan 
pembentukan karakter. Dengan kata lain, 
Kemendikbud Ristek sekarang harus 
menangani semuanya. Ini menandakan, 
bahwa keterpilihan Nadiem sebagai 
Mendikbud, memiliki dasar yang kuat. 
Tidak sembarangan dan sangat hati-hati. 
Publik juga menandai bahwa 
keterpilihannya benar-benar dari jalur 
profesional, yang tidak punya bargaining 
politik apapun. Keprofesionalan Nadiem 
pun sudah sangat teruji. Bukan saja 
secara Nasional, bahkan menggetarkan 
dunia Internasional. Bagaimana tidak? 
Nadiem yang sebelumnya sebagai CEO 
Gojek, yang diketahui memberikan 
dampak yang luar biasa dalam dunia 
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industri transportasi dan ikutannya, 
beberapa kali mendapatkan 
penghargaan tingkat Internasional, 
hingga dia masuk dalam daftar 
Bloomberg Top 50 (2018), yang berisi 
tokoh-tokoh yang dinilai menghasilkan 
dampak secara global. Dia juga 
memperoleh penghargaan dari Nikkei 
Asia Prize di Kategori Inovasi Ekonomi 
dan Bisnis di Tokyo, Jepang. Kebrilianan 
Nadiem yang dibuktikan dengan 
berbagai inovasi berbasis teknologi, 
yang membuat berbagai lompatan 
perubahan, menjadi kekuatan yang 
dibutuhkan dalam pendidikan. Persoalan 
"Link and Match" yang sudah puluhan 

tahun diperbincangkan dunia pendidikan 
sebelum-sebelumnya, mulai terlihat 
dengan berbagai gebrakannya di dunia 
pendidikan Indonesia, baik dari tingkat 
dasar hingga pendidikan tinggi, sejak dia 
jadi Menteri. Nadiem juga diyakini 
Presiden Jokowi, sangat mengetahui dan 
memahami skenario kebutuhan profil 
SDM (Sumber Daya Manusia) hingga 
2042 mendatang, saat Indonesia dicita-
citakan sebagai Negara maju. Nadiem 
juga sangat mengerti visi Presiden yang 
mengatakan, bahwa tidak bisa lagi 
dengan pola "Business as Usual" alias 
begitu-begitu saja. Tapi perlu gebrakan, 
inovasi, dan keberanian. Tentu, masih ada 
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beberapa faktor penting lainnya, 
mengapa sebelumnya Nadiem menjadi 
pilihan sebagai Mendikbud. Yang pasti, 
Nadiem menjadi terikat kepada 
skenario jangka panjang di dunia 
pendidikan. Padahal, jika dihitung apa 
yang sudah dia lakukan dalam masa 
kerja yang baru satu setengah (1,5) 
tahun, tentu baru sedikit alias berapa 
persen dari "grand strategy" jangka 
panjang tadi. Skenario bisa-bisa akan 
terputus. Oleh sebab itu, sangat 
beresiko besar, jika Nadiem Makarim 
tergusur dari dunia pendidikan yang 

baru dirintis dengan pola-pola baru. 
Perubahan yang dilakukannya, mungkin 
baru di tataran pondasi pendidikan masa 
depan. Bahkan sangat mungkin pondasi 
inipun belum selesai dia bangun bersama 
jajarannya, yang sangat kental dengan 
era digitalisasi. Banyak hal yang dia 
mulai sosialisasikan, masih dalam tataran 
perubahan paradigma pendidikan. Dan 
beberapa gebrakannya dari mulai 
Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, 
Kampus Mengajar dan lain-lain, baru 
mulai dilaksanakan. Belum sampai 
kepada tahap habit, yang akan 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Tanah Air

Tanah Air

InternasionalInternasional

Internasional

beberapa faktor penting lainnya, 
mengapa sebelumnya Nadiem menjadi 
pilihan sebagai Mendikbud. Yang pasti, 
Nadiem menjadi terikat kepada 
skenario jangka panjang di dunia 
pendidikan. Padahal, jika dihitung apa 
yang sudah dia lakukan dalam masa 
kerja yang baru satu setengah (1,5) 
tahun, tentu baru sedikit alias berapa 
persen dari "grand strategy" jangka 
panjang tadi. Skenario bisa-bisa akan 
terputus. Oleh sebab itu, sangat 
beresiko besar, jika Nadiem Makarim 
tergusur dari dunia pendidikan yang 

baru dirintis dengan pola-pola baru. 
Perubahan yang dilakukannya, mungkin 
baru di tataran pondasi pendidikan masa 
depan. Bahkan sangat mungkin pondasi 
inipun belum selesai dia bangun bersama 
jajarannya, yang sangat kental dengan 
era digitalisasi. Banyak hal yang dia 
mulai sosialisasikan, masih dalam tataran 
perubahan paradigma pendidikan. Dan 
beberapa gebrakannya dari mulai 
Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, 
Kampus Mengajar dan lain-lain, baru 
mulai dilaksanakan. Belum sampai 
kepada tahap habit, yang akan 



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com16 15

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

menciptakan perilaku baru dalam 
pendidikan. Harus diakui, jika 2 (dua) 
Kementerian sebelumnya digabungkan, 
maka ruang lingkup bidang 
Kemendikbud Ristek tersebut nantinya 
akan menjadi sangat luas dan berat. 
Apalagi bidang Ristek yang makin 
dibutuhkan ke masa depan, dan perlu 
pengelolaan yang semakin kuat dan 
berkembang. Oleh sebab itu, sebagai 
solusi, rasanya dibutuhkan seorang 
Wakil Menteri, yang akan dapat berbagi 
beban kerja, dalam bidang Dikbud dan 
Ristek tadi. Hal ini sangat mungkin 
dilakukan, mengingat nomenklaturnya 
akan berubah menjadi Kemendikbud 
Ristek. Tentu, semua itu memang 
tergantung dari kebijakan yang akan 
ditetapkan Presiden, dalam 

menjabarkan lanjutan dari keputusan 
penggabungan tersebut. Sementara 
pembentukan Kementerian Investasi yang 
merupakan metamorfosis ke bentuk yang 
lebih lengkap dibanding BKPM. Perubahan 
BKPM menjadi Kementerian investasi 
akan menaikan posisi tawar lembaga 
pengelola investasi tersebut lantaran 
memang pada dasarnya tugas dan fungsi 
antara badan negara dan kementerian itu 
jelas berbeda. Badan Negara termasuk 
dalam kelompok  Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian (LPNK). Kepala Badan 
memang bertanggung jawab secara 
langsung kepada presiden seperti halnya 
Menteri. Namun, Badan tak memiliki 
kewenangan untuk membuat regulasi atau 
melakukan deregulasi jadi fungsinya hanya 
semacam fasilitator saja. BKPM setelah 

menjadi Kemeninves nantinya bisa 
bergerak lebih luas. Struktur 
birokrasinya pun akan berubah, jika 
berbentuk Badan, jabatan yang ada 
setingkat eselon I adalah Sekretariat 
Utama, Deputi dan Inspektorat Utama. 
Berbeda dengan kementerian yang 
memiliki Direktorat Jenderal dan 
Inspektorat Jenderal yang kewenangan 
dan cakupan tugasnya lebih luas. 
Artinya dengan dinaikannya status 
BKPM menjadi Kemeninves 
pemerintah benar-benar serius 
mendorong investasi masuk ke 
Indonesia. Hal ini bakal memicu 
sentimen positif bagi para investor 
karena mereka melihat posisi tawar 
lembaga yang mengelola investasi 
meningkat dan memiliki kewenangan 

yang lebih luas. Harapannya dengan 
pembentukan kementerian urusan 
investasi ini, investasi akan segera 
mengalir deras ke Indonesia. Meskipun 
demikian, pembentukan Kemeninves ini 
bakal pembengkakan anggaran 
pemerintah yang kini tengah kedodoran 
lantaran digunakan untuk penanganan 
pandemi Covid-19. Namun, tentu saja 
keputusan Jokowi membentuk 
Kementerian Investasi ini sudah melalui 
pertimbangan matang, semoga saja 
harapan terdorongnya investasi menjadi 
bertambah besar akan menjadi 
kenyataan. Nah, yang menjadi 
pertanyaan akan kemana Bambang 
Brodjonegoro berlabuh setelah tak lagi 
menjabat sebagai Menristek? Sepertinya, 
ia akan menjadi bos Otorita Ibukota 
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Negara, lembaga yang dibentuk untuk 
proyek pemindahan, pembangunan, 
dan pengelolaan Ibu Kota Republik 
Indonesia baru di Kalimantan Timur. 
Karena saat memimpin Bappenas pada 
masa periode pertama Jokowi, 
Bambang lah yang menyusun langkah 
awal rencana pemindahan ibu kota 
baru. Mulai dari penganggaran, desain 
awal sampai pada tahap-tahap 
pembangunannya. Dengan kata lain, 
Bambang Brodjonegoro memiliki 
pengetahuan dan kemampuan yang 
cukup dan cakap untuk mengelola 
pembangunan ibukota baru di Penajam 
Paser Kaltim. Bambang telah bergonta-
ganti jabatan sebanyak 3 kali selama 
pemerintahan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). Pada periode pertama 
Jokowi, ia pernah menjabat sebagai 
Menteri Keuangan periode 27 Oktober 
2014-27 Juli 2016. Kemudian, ia 
menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala 
Bappenas sejak 27 Juli 2016 sampai 20 
Oktober 2019. Lalu ia menjabat 

sebagai Menristek/Kepala BRIN sejak 20 
Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia 
Maju. Satu lagi pejabat yang dilantik oleh 
presiden, tapi bukan untuk pos menteri, 
adalah Laksana Tri Handoko. Laksana 
yang sekarang adalah Kepala Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
ditunjuk menjadi Kepala Badan Riset 
Inovasi Nasional (BRIN). Dengan 
ditunjuknya nama-nama di atas, berakhir 
pula spekulasi calon menteri baru. 
Presiden Joko Widodo membuktikan 
bahwa beliau betul-betul melaksanakan 
hak prerogatif, dengan tidak 
memasukkan menteri baru dari partai 
politik.
Selamat untuk Nadiem Makarim yang 
mengemban tugas baru sebagai 
Mendikbud Ristek, Bahlil Lahadalia 
sebagai Menteri Investasi, dan  Dr. 
Laksana Tri handoko, M.Sc. sebagai  
kepala Badan Riset dan Inovasi nasional.  
Semoga amanat yang luar biasa ini 
diemban sebaik-baiknya demi kebaikan 
dan kemajuan negara. 
 

Tips dan cara mengatasi bibir kering dan 
pecah-pecah yang disebabkan oleh 
kurangnya cairan tubuh.
1. Jangan Sering Menjilat Bibir
Bibir kering dan pecah-pecah mungkin 
adalah kondisi yang umum dialami 
ketika bulan puasa berlangsung.Cara 
mengatasi bibir kering dan pecah-pecah 
yang paling mendasar adalah, jangan 
sering-sering menjilati atau membasahi 
bibir Anda dengan air liur. Menjilati bibir 
yang kering berulang kali justru dapat 
menghilangkan lapisan permukaan 
berminyak yang melindungi bibir. 
Lapisan minyak inilah yang berperan 
agar bibir Anda tidak kehilangan 
kelembapan. Karena apabila bibir 
kehilangan kelembapan, hal selanjutnya 
yang akan terjadi adalah bibir pecah-
pecah. Enzim pencernaan yang 
terkandung dalam air liur juga bisa 
mengiritasi bibir.

Di bulan puasa seperti saat ini, kondisi 
bibir kering dan pecah-pecah tentu tidak 
bisa dihindari. Selain karena tubuh tidak 
mendapat asupan air selama kurang 
lebih 12 jam, bibir pecah-pecah juga 
bisa disebabkan oleh beberapa hal lain. 
Di antaranya paparan lingkungan yang 
menyebabkan iritasi, kebiasaan menjilati 
bibir, makanan pedas, dan cuaca dingin 
dan kering.Memperbanyak konsumsi air 
putih saat buka dan sahur terkadang 
tetap tidak dapat menjamin bibir tidak 
menjadi kering dan pecah-pecah. 
Menurut Dr. Clay J. Cockerell, MD., 
seorang dokter kulit, pendiri dan direktur 
medis Cockerell Dermatopathology di 
Dallas, AS, mengatakan bahwa kondisi 
kekeringan adalah faktor utama 
penyebab bibir pecah-pecah.

2. Gunakan Lip Balm Secara Rutin
Pada saat berpuasa, meski Anda 

Info SIP

Meski berpuasa, tidak ada salahnya untuk 

3. Lakukan Eksfoliasi Rutin Pada Bibir
Ketika bibir dalam kondisi kering dan 
pecah-pecah, terkadang Anda tidak tahan 
untuk mencungkil atau sekedar 
menggosok-gosoknya. Hal ini justru dapat 
membuat bibir Anda terluka dan berdarah.

Selain lip balm, Anda juga dapat 
mengoleskan petroleum jelly sebagai 
penggantinya. Ketika Anda harus 
beraktivitas di luar ruangan, selalu 
gunakan lip balm yang mengandung SPF 
atau tabir surya. Selain mengatasi bibir 
kering dan pecah-pecah, lip balm ber-SPF 
juga melindungi bibir agar tidak 
menghitam akibat terpapar sinar matahari.

4. Jaga Keseimbangan Asupan Air

Cara mengatasi bibir kering dan pecah-
pecah adalah dengan mengekfoliasinya 
secara rutin. Pilih produk eksfoliasi bibir 
yang berbahan lembut dan tidak 
mengandung butiran-butiran yang terlalu 
kasar. Hal ini untuk mencegah bibir agar 
tidak tergerus dengan berlebihan. 
Bibir kering dan pecah-pecah dapat 
dirawat secara efektif dengan eksfoliasi 
menggunakan scrub bibir secara lembut 
untuk menghilangkan sel-sel kulit mati 
pada bibir. Dengan scrub bibir, kulit bibir 
yang kering dan terkelupas akan tergosok 
dan hilang. Jangan lupa oleskan 
petroleum jelly atau lip balm setelah 
melakukan scrub bibir.

seharian di rumah dan tidak kemana-
mana, penting untuk selalu memoleskan 
lip balm sebagai cara mengatasi bibir 
kering dan pecah-pecah. Lip balm adalah 
produk perawatan yang dapat membantu 
menghidrasi kulit bibir Anda. Gunakan lip 
balm yang memiliki sifat emolien, 
menghaluskan permukaan kulit dan 
bertindak sebagai agen oklusif yang 
mengunci kelembapan.

Mengatasi Bibir Pecah - Pecah 
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sering-sering menjilati atau membasahi 
bibir Anda dengan air liur. Menjilati bibir 
yang kering berulang kali justru dapat 
menghilangkan lapisan permukaan 
berminyak yang melindungi bibir. 
Lapisan minyak inilah yang berperan 
agar bibir Anda tidak kehilangan 
kelembapan. Karena apabila bibir 
kehilangan kelembapan, hal selanjutnya 
yang akan terjadi adalah bibir pecah-
pecah. Enzim pencernaan yang 
terkandung dalam air liur juga bisa 
mengiritasi bibir.

Di bulan puasa seperti saat ini, kondisi 
bibir kering dan pecah-pecah tentu tidak 
bisa dihindari. Selain karena tubuh tidak 
mendapat asupan air selama kurang 
lebih 12 jam, bibir pecah-pecah juga 
bisa disebabkan oleh beberapa hal lain. 
Di antaranya paparan lingkungan yang 
menyebabkan iritasi, kebiasaan menjilati 
bibir, makanan pedas, dan cuaca dingin 
dan kering.Memperbanyak konsumsi air 
putih saat buka dan sahur terkadang 
tetap tidak dapat menjamin bibir tidak 
menjadi kering dan pecah-pecah. 
Menurut Dr. Clay J. Cockerell, MD., 
seorang dokter kulit, pendiri dan direktur 
medis Cockerell Dermatopathology di 
Dallas, AS, mengatakan bahwa kondisi 
kekeringan adalah faktor utama 
penyebab bibir pecah-pecah.

2. Gunakan Lip Balm Secara Rutin
Pada saat berpuasa, meski Anda 

Info SIP

Meski berpuasa, tidak ada salahnya untuk 

3. Lakukan Eksfoliasi Rutin Pada Bibir
Ketika bibir dalam kondisi kering dan 
pecah-pecah, terkadang Anda tidak tahan 
untuk mencungkil atau sekedar 
menggosok-gosoknya. Hal ini justru dapat 
membuat bibir Anda terluka dan berdarah.

Selain lip balm, Anda juga dapat 
mengoleskan petroleum jelly sebagai 
penggantinya. Ketika Anda harus 
beraktivitas di luar ruangan, selalu 
gunakan lip balm yang mengandung SPF 
atau tabir surya. Selain mengatasi bibir 
kering dan pecah-pecah, lip balm ber-SPF 
juga melindungi bibir agar tidak 
menghitam akibat terpapar sinar matahari.

4. Jaga Keseimbangan Asupan Air

Cara mengatasi bibir kering dan pecah-
pecah adalah dengan mengekfoliasinya 
secara rutin. Pilih produk eksfoliasi bibir 
yang berbahan lembut dan tidak 
mengandung butiran-butiran yang terlalu 
kasar. Hal ini untuk mencegah bibir agar 
tidak tergerus dengan berlebihan. 
Bibir kering dan pecah-pecah dapat 
dirawat secara efektif dengan eksfoliasi 
menggunakan scrub bibir secara lembut 
untuk menghilangkan sel-sel kulit mati 
pada bibir. Dengan scrub bibir, kulit bibir 
yang kering dan terkelupas akan tergosok 
dan hilang. Jangan lupa oleskan 
petroleum jelly atau lip balm setelah 
melakukan scrub bibir.

seharian di rumah dan tidak kemana-
mana, penting untuk selalu memoleskan 
lip balm sebagai cara mengatasi bibir 
kering dan pecah-pecah. Lip balm adalah 
produk perawatan yang dapat membantu 
menghidrasi kulit bibir Anda. Gunakan lip 
balm yang memiliki sifat emolien, 
menghaluskan permukaan kulit dan 
bertindak sebagai agen oklusif yang 
mengunci kelembapan.

Mengatasi Bibir Pecah - Pecah 
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selalu mengontrol konsumsi air putih 
Anda pada saat sahur dan berbuka. 
Karena, bibir adalah salah satu tempat 
pertama yang menunjukkan gejala 
kekeringan saat Anda mengalami 
dehidrasi.

Minyak rosehip (rosehip oil)

Minyak kelapa (coconut oil)
Minyak zaitun (olive oil)

Minyak jojoba (jojoba oil)

Mengonsumsi sayur dan buah-buahan 
padat air juga dapat membantu 
meningkatkan tingkat hidrasi tubuh 
Anda. Hal ini tentu akan berpengaruh 
pada tampilan dan kesehatan bibir.

Selain menggunakan lip balm dan 
petroleum jelly, cara mengatasi bibir 
kering dan pecah-pecah adalah dengan 
memberikan perawatan khusus 
kepadanya. Scrub bibir dan minyak-
minyakan dapat membantu agar bibir 
tetap sehat dan terhidrasi selama bulan 
puasa. Tidak ada ruginya bagi Anda 
untuk meluangkan sedikit waktu dan 
fokus pada perbaikan kesehatan bibir.

Minyak almond (almond oil)

Apabila Anda tinggal di gedung atau 
bekerja di tempat yang terlalu kering 
dan ber-AC, Anda mungkin bisa 
mempertimbangkan untuk membeli alat 
pelembap udara atau humidifier. Tidak 
ada salahnya mengambil langkah 
preventif untuk kesehatan kulit dan 
bibir, terlebih jika Anda adalah tipe 
orang yang gampang mengalami kulit 
dan bibir kering. Humidifier dapat 
membantu melembapkan udara 
sehingga dapat menjadi cara 
mengatasi bibir kering dan pecah-
pecah.

Mengoles dan menggosok bibir dengan 
sedikit minyak dengan lembut dapat 
membantu menenangkan bibir kering 
dan pecah-pecah. Beberapa minyak 
esensial alami di bawah ini dapat 
membantu melembapkan bibir Anda 
dan melindunginya dari kerusakan lebih 
lanjut. Minyak-minyak tersebut adalah;

Shea butter

6. Gunakan Humidifier Atau Pelembap 
Udara

7. Gunakan Bahan-Bahan Alami

5. Gunakan Minyak Untuk Perawatan 
Bibir Tambahan

Terdapat beberapa solusi dari bahan 
alami yang efektif sebagai cara mengatasi 
bibir kering dan pecah-pecah. Bahan-
bahan yang dibutuhkan pun mudah 
didapat dengan harga terjangkau. 
Lidah buaya - Gunakan lidah buaya 
berbentuk gel yang bisa Anda dapatkan di 
toko obat, supermarket, dan online shop. 
Gel lidah buaya mengandung vitamin, 
mineral, antioksidan, dan anti-inflamasi 
yang dapat menenangkan dan 
merehidrasi kulit yang rusak.
Madu - Madu adalah bahan alami yang 
sangat melembapkan. Madu telah 
menjadi bahan perawatan untuk berbagai 
masalah kekeringan pada kulit, termasuk 
juga sebagai cara mengatasi bibir kering 
dan pecah-pecah. Madu mengandung 
antioksidan dan bersifat antibakteri, yang 
membantu mencegah infeksi berkembang 
di bibir yang sangat kering atau pecah-
pecah.

The hijau - Teh hijau kaya akan 
antioksidan dan mineral. Teh hijau juga 
mengandung polifenol, yang dapat 
mengurangi peradangan. Anda bisa 
merendam kantong teh hijau dalam air 
hangat dan gosokkan dengan lembut ke 
bibir untuk melembutkan dan 
menghilangkan kulit kering yang 
berlebihan.
8. Hindari Merokok
Cara mengatasi bibir kering dan pecah-
pecah yang terakhir dengan menghindari 
atau menghentikan aktivitas merokok. 
Asap tembakau dapat mengiritasi kulit 
sensitif di sekitar bibir, menyebabkannya 
mengering dan menjadi cenderung 
pecah-pecah. Merokok juga dapat 
menyebabkan masalah lain di mulut, 
seperti sariawan dan sakit gusi. Banyak 
orang telah memperhatikan bahwa bibir 
yang kering dan pecah-pecah menjadi 
sehat dan bersih kembali, tak lama 
setelah mereka berhenti merokok.

Mentimun - Mentimun dapat 
melembapkan bibir dengan lembut. 
Mentimun juga mengandung vitamin dan 
mineral yang bisa memperbaiki 
penampilan bibir secara keseluruhan. 
Anda dapat menempelkan irisan 
mentimun pada bibir dengan rutin sebagai 
cara mengatasi bibir kering dan pecah-
pecah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir menyebutkan 
bakal ada 10 BUMN bakal melantai di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) atau go 
public hingga tahun 2023. Perusahaan 
BUMN yang akan go public ini termasuk 
golongan dengan likuiditas yang besar. 
"Karena itu Pak In (Dirut BEI), 
tantangannya itu tadi sampai 2023, 
minimum sepuluh BUMN akan kita go 
public dan market-nya sangat besar," 
ujarnya dalam sambutan peluncuran 
IDX-MES BUMN 17 yang ditayangkan 
secara virtual, Kamis (29/4/2021). 
Selain itu, Erick juga menyebutkan 
bahwa dalam 10 tahun, BUMN telah 
menjadi penyumbang terbesar terhadap 
negara. Angkanya kontribusinya pun 
mencapai Rp 3.820 triliun. 
"Alhamdulillah dalam sepuluh tahun 
terakhir sudah memberikan kontribusi 
luar biasa kepada negara Rp 3.820 
triliun dari pajak, dividen maupun PNBP. 
Apakah kita puas? Tentu tidak," 
ucapnya.Erick sempat menyinggung 
dibutuhkan keselarasan visi dari para 
direksi BUMN. Ia berpendapat, BUMN 

10 BUMN Akan Go Public

Rencananya, perusahaan-perusahaan ini 
melakukan pencatatan saham perdana 
atau initial public offering (IPO) dalam tiga 
tahun ke depan dari 2021-2023. Ke-12 
perusahaan tersebut terdiri dari anak 
hingga cucu perusahaan BUMN. Erick 
mengatakan, proses listing termasuk 
dalam transformasi perusahaan BUMN 
agar lebih transparan dan memiliki tata 
kelola perusahaan yang baik (good 
corporate governance). Hanya saja, ia tak 
merinci perusahaan mana saja yang 
dimaksud.

masih menjadi tumpuan utama negara 
untuk mendorong perekonomian 
Indonesia, selain pendapatan negara dari 
investasi. "Tentu ini tidak mungkin 
berhasil kalau tadi para direksi BUMN 
tidak punya visi yang sama, bagaimana 
kita ingin menjaga transformasi supaya 
BUMN menjadi salah satu backbone 
daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia 
selain investasi yang diharapkan secara 
menyeluruh," katanya. Sebelumnya, Erick 
Thohir mengungkap rencana 12 
perusahaan pelat merah untuk melantai 
(listing) di BEI. 
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Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dari 
beberapa kasus Covid-19 yang berasal 
varian baru virus corona B.1.1.7, ada 
yang sudah terinfeksi akibat transmisi 
lokal. Oleh karenanya, Nadia meminta, 
sejumlah provinsi di Indonesia mulai 
mewaspadai penularan varian baru 
virus corona B.1.1.7 tersebut. "Tentu 
menjadi perhatian kita karena varian 
baru B.1.1.7 ada yang sudah 
merupakan transmisi lokal yaitu di 
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di 
Provinsi Sumatera Selatan di Provinsi 
Sumatera Utara, dan Provinsi 
Kalimantan Selatan," kata Nadia dalam 
konferensi pers secara virtual, Jumat 
(30/4/2021).Nadia mengatakan, upaya 
memutus penularan varian baru virus 

Kemenkes : Mobilisasi Warga Perlu Ditekan

corona B.1.1.7 ini adalah dengan 
menekan mobilitas penduduk dan 
pembatasan masuknya pelaku perjalanan 
luar negeri ke Indonesia. "Laju mobilitas 
yang rendah itu akan menekan laju 
penularan," ujarnya. Lebih lanjut, Nadia 
mengatakan, Indonesia harus mengambil 
pelajaran dari lonjakan kasus Covid-19 
yang terjadi di India. Ia mengatakan, 
kondisi gelombang kedua Covid-19 di 
India mengakibatkan sistem pelayanan 
kesehatan di negara tersebut terganggu. 
Untuk itu, Indonesia harus lebih 
mewaspadai munculnya lonjakan kasus 
Covid-19. "Dan kembali lagi kami 
mengingatkan membatasi mobilitas dan 
tentunya tetap melaksanakan protokol 
kesehatan adalah kunci daripada 
bagaimana kita menekan laju penularan 
ini," pungkasnya.
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 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
mengirimkan surat ke Direktorat 
Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum 
dan HAM untuk pencegahan ke luar 
negeri terhadap tiga orang terkait suap 
perkara Wali Kota Tanjungbalai pada 
Selasa (27/4/2021). 
Salah satu dari ketiga orang tersebut 
adalah Wakil Ketua DPR Azis 
Syamsuddin. "Benar, KPK pada tanggal 
27 April 2021 telah mengirimkan surat 
ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk 
melakukan pelarangan ke luar negeri 
terhadap tiga orang yang terkait dengan 
perkara ini," kata Pelaksana Tugas Juru 
Bicara KPK Ali Fikri kepada 
Kompas.com, Jumat (30/4/2021). 
Awalnya, Ali Fikri tidak menyebutkan 
mengenai tiga orang yang diminta KPK 
untuk pencegahan. Namun, dia 
mengakui bahwa salah satunya adalah 
Azis Syamsuddin. Ali mengatakan, 
pelarangan bepergian ke luar negeri 
tersebut terhitung mulai 27 April 2021 
hingga selama 6 bulan ke depan. 
"Langkah pencegahan ke luar negeri ini 

KPK Cekal Aziz Syamsuddin Ke Luar Negeri

 Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga 
orang tersangka yakni Stepanus Robin 
Pattuju, seorang pengacara bernama 
Maskur Husein dan Wali Kota 
Tanjungbalai M Syahrial. Stepanus Robin 
merupakan penyidik KPK dari Polri yang 
diduga meminta uang Rp 1,5 miliar dari 
Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. 
Pemberian uang itu dimaksudkan agar 
kasus yang dialami M Syahrial terkait 
penyidikan suap yang diusut KPK di 
Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera 
Utara dihentikan. Ketua KPK Firli Bahuri 
menyebut, Stepanus Robin dikenalkan 
kepada Wali Kota Tanjungbalai M 
Syahrial oleh Wakil Ketua DPR Azis 
Syamsuddin. Penyidik KPK bersama 
pengacara dan Wali Kota Tanjungbalai 
bertemu di rumah dinas Wakil Ketua 

tentu dalam rangka kepentingan 
percepatan pemeriksaan dan menggali 
bukti-bukti lain, agar pada saat 
diperlukan untuk dilakukan pemanggilan 
dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut 
tetap berada diwilayah Indonesia," ucap 
Ali.
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Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Biografi Tokoh DuniaTanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

DPR Azis Syamsuddin di wilayah 
Jakarta Selatan pada Oktober 2020. 
"Dalam pertemuan tersebut, AZ (Azis 
Syamsuddin) memperkenalkan SRP 
(Stepanus Robin Patujju) dengan MS 
(M Syahrial) karena diduga MS (M 
Syahrial) memiliki permasalahan terkait 
penyelidikan dugaan korupsi di 
Pemerintah Kota Tanjungbalai yang 
sedang dilakukan KPK," ucap Firli.  
Pertemuan itu, kata Firli, dilakukan agar 
kasus yang dialami Wali Kota 
Tanjungbalai M Syahrial tidak naik ke 
tahap penyidikan. M Syahrial, menurut 
Firli, meminta agar Robin dapat 
membantu supaya permasalahan 
penyelidikan tersebut tidak 
ditindaklanjuti oleh KPK. Setelah 
pertemuan itu, penyidik KPK Stepanus 

Robin Patujju mengenalkan M Syahrial 
kepada pengacara bernama Maskur 
Husain untuk membantu menyelesaikan 
masalahnya dengan membuat komitmen. 
"SRP (Stepanus Robin Patujju) bersama 
MH (Maskur Husain) sepakat untuk 
membuat komitmen dengan MS (M 
Syahrial) terkait penyelidikan dugaan 
korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai 
untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK 
dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 
miliar," ucap Firli. M Syahrial, kata Firli, 
setuju dan mentransfer uang sebanyak 59 
kali melalui rekening Riefka Amalia yang 
merupakan teman Stepanus Robin. 
Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial juga 
memberikan uang secara tunai kepada 
penyidik KPK Stepanus Robin Patujju 
hingga total Rp 1,3 miliar.
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Puluhan ribu orang Yahudi ultra-
Ortodoks berkumpul di makam 
agamawan bijak abad ke-2 Rabbi 
Shimon Bar Yochai untuk peringatan 
tahunan yang mencakup doa dan tarian 
sepanjang malam.

Sedikitnya 44 orang tewas terinjak-injak 
dan ratusan lainnya luka dalam 
perayaan api unggun keagamaan di 
Israel pada Jumat, kata petugas medis, 
dalam apa yang digambarkan Perdana 
Menteri Benjamin Netanyahu sebagai 
"bencana besar".Laporan media 
awalnya mengatakan bagian dari 
tempat duduk stadion telah runtuh di 
acara Lag B'Omer di Gunung Meron di 
Galilea. Tetapi para pejabat kemudian 
mengatakan tampaknya korban telah 
sesak napas atau diinjak-injak.

Dilansir dari laman Antara mengutip 
Reuters, Jumat (30/4), perayaan itu 
dianggap sebagai salah satu pertemuan 
terbesar orang sejak wabah pandemi 
virus corona lebih dari setahun yang 
lalu.Layanan ambulans Magen David 
Adom mengatakan 103 orang terluka, 
termasuk puluhan tewas. Channel 12 
TV menyebutkan jumlah korban tewas 
sebanyak 38. Polisi menutup lokasi 
tersebut dan memerintahkan orang-
orang yang bersuka ria diangkut
 dengan bus.

44 Orang Tewas Diritual Keagamaan di Israel

Makam itu dianggap sebagai salah satu 
situs tersuci di dunia Yahudi dan 
merupakan situs ziarah tahunan.

Api unggun yang dinyalakan bukan oleh 
negara di Gunung Meron dilarang tahun 
lalu karena pembatasan virus corona, 
tetapi langkah-langkah penguncian 
dikurangi tahun ini di tengah program 
vaksinasi COVID-19 cepat Israel yang 
telah membuat lebih dari 50% populasi 
divaksin penuh.Polisi mengatakan pada 
Kamis (29/4) bahwa mereka telah 
menangkap dua orang karena 
mengganggu upaya petugas untuk 
menjaga ketertiban di lokasi tersebut.

Video yang diunggah di media sosial 
menunjukkan adegan kacau ketika pria 
Ultra-Ortodoks memanjat celah di 
lembaran besi bergelombang yang robek 
untuk menghindarkan diri dari situasi 
berdesakan, ketika polisi dan paramedis 
mencoba menjangkau yang 
terluka.Mayat-mayat tergeletak di atas 
brankar di koridor, seluruhnya dibungkus 
kertas timah.Di Twitter, Netanyahu 
menyebutnya sebagai "bencana besar" 
dan menambahkan: "Kami semua berdoa 
untuk kebaikan para korban."
Pertemuan itu diadakan dengan 
menafikkan pejabat kesehatan yang 
khawatir bahwa keramaian dapat 
menimbulkan risiko COVID-19.

Namun India, yang merupakan salah 
satu produsen vaksin terbesar di dunia, 
tidak memiliki persediaan untuk 
memenuhi syarat bagi sekitar 600 juta 
orang.Banyak orang yang mencoba 
mendaftar mengatakan mereka gagal, 
kemudian mengeluh di media sosial 
bahwa mereka tidak bisa mendapatkan 
jatah atau mereka tidak bisa mendaftar 
secara daring karena situs internet yang 
berulang kali macet.

Total infeksi COVID-19 India melampaui 
18 juta pada Kamis, di tengah upaya 
negara itu menghadapi gelombang 
kedua penyakit mematikan tersebut.
Dilansir dari laman Antara mengutip 
Reuters India melaporkan 379.257 
kasus baru 
COVID-19 
dan 3.645 
kematian 
baru pada 
Kamis, 
menurut data 
kementerian 
kesehatan. 
Sejauh ini, itu 
adalah hari 
paling 
mematikan 
bagi India 
sejak awal 
pandemi.Har
apan terbaik 
India untuk 
mengekang 
COVID-19 
adalah dengan memvaksinasi 
populasinya yang besar, kata para ahli. 
Para Rabu (28/4), India membuka 
pendaftaran untuk semua orang yang 
berusia di atas 18 tahun untuk diberikan 
suntikan vaksin mulai Sabtu (1/5).

Sementara itu, pemerintah mengatakan 
lebih dari 8 juta orang telah mendaftar 
untuk vaksinasi, tetapi tidak 
menjelaskan berapa banyak orang yang 
mendapat jatah.Sekitar 9 persen 
penduduk India telah menerima satu 
dosis sejak kampanye vaksinasi dimulai 

Kasus Covid di India Tembus 18 Juta

AS mengirim pasokan senilai lebih dari 
100 juta dolar ke India, termasuk 1.000 
tabung oksigen, 15 juta masker N95, dan 
1 juta tes diagnostik cepat, kata Gedung 
Putih dalam sebuah pernyataan, Rabu. 
Dikatakan bahwa persediaan tersebut 
akan mulai tiba pada Kamis.
AS juga telah mengalihkan pesanannya 
sendiri untuk pasokan manufaktur 
AstraZeneca ke India, yang akan 
memungkinkannya membuat lebih dari 20 
juta dosis vaksin COVID-19, menurut 
Gedung Putih. 

pada Januari, dengan prioritas untuk 
petugas kesehatan dan kemudian 
lansia.Gelombang kedua infeksi telah 
membanjiri rumah sakit dan krematorium, 
dan mendorong respons yang semakin 
mendesak dari sekutu India."Wabah 

COVID 
India 
adalah 
krisis 
kemanusi
aan," kata 
Senator 
Demokrat 
Amerika 
Serikat 
Elizabeth 
Warren di 
Twitter."S
aya 
mengarah
kan surat 
ke 
@modern
a_tx, 
@pfizer, 

dan @jnjnews untuk mengetahui langkah 
apa yang mereka ambil untuk 
memperluas akses global ke vaksin 
mereka untuk menyelamatkan nyawa dan 
mencegah penyebaran varian ke seluruh 
dunia," ujar Warren.Dua pesawat dari 
Rusia yang membawa 20 konsentrator 
oksigen, 75 ventilator, 150 monitor 
samping tempat tidur, dan obat-obatan 
seberat 22 metrik ton, tiba di Ibu Kota 
Delhi pada Kamis.
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Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

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

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002
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Phone 215-271-1983
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Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah Air

Investor-investor besar China sedang 
dalam pembicaraan untuk membeli 
saham perusahaan minyak Arab Saudi, 
Aramco. Hal itu dibocorkan oleh 
beberapa sumber kepada Reuters 
pada Rabu (28/4/2021). Arab Saudi 
sendiri tengah membahas penjualan 1 
persen saham Saudi Aramco kepada 
perusahaan energi global yang 
terkemuka. Lebih lanjut, kerajaan 
berencana dapat menjual saham lebih 
banyak kepada investor internasional 
dalam satu atau dua tahun ke depan. 
Rencana tersebut dipaparkan oleh 
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed 
bin Salman (MBS) dalam sambutan 
yang disiarkan televisi pada Selasa 
(27/4/2021). Kepemilikan 1 persen 
saham Aramco setara sekitar 19 miliar 
dollar AS (Rp 274 triliun) berdasarkan 
kapitalisasi pasar Aramco saat ini. Dua 
orang sumber mengatakan kepara 
Reuters bahwa perusahaan investasi 
milik China, China Investment 
Corporation (CIC) merupakan salah 
satu pihak yang bisa saja membeli 
saham Aramco.  Seorang sumber yang 
dengan dengan CIC mengatakan, 
Aramco sedang menggelar 
pembicaraan dengan CIC. Namun, CIC 
tidak bersedia berkomentar untuk 
menanggapi pernyataan tersebut. 
Sumber lain mengatakan, Aramco telah 
berhubungan dengan investor China 
selama beberapa tahun dan CIC 

China Berencana Beli Saham Aramco

adalah investor yang paling mungkin. 
"Kerajaan memang memiliki hubungan 
dekat dengan China. Pemegang saham 
utama akan memutuskan apa yang harus 
dilakukan dengan saham mereka," kata 
sumber ketiga yang dekat dengan 
Aramco. Arab Saudi, pengekspor minyak 
terbesar dunia, mempertahankan 
posisinya sebagai pemasok minyak 
mentah terbesar China selama tujuh bulan 
berturut-turut. Sumber lain mengatakan, 
sebelum pandemi Covid-19, Aramco telah 
melakukan tur keliling China mencari 
investor. Kerajaan berbicara dengan 
semua investor-investor besar China, 
tetapi hanya sedikit yang tertarik. CIC dan 
China Silk Road Fund juga termasuk di 
antara perusahaan investasi yang 
didekati.  Dalam wawancara yang 
disiarkan televisi, MBS menyatakan 
bahwa kerajaan tengah memperkuat 
hubungannya dengan China, India, dan 
Rusia. Kendati demikian, dia menekankan 
bahwa Amerika Serikat (AS) tetap menjadi 
mitra strategis Riyadh meski dia mengakui 
ada beberapa perbedaan dengan 
pemerintahan Presiden AS Joe Biden. 
Sejak Biden menggantikan Donald Trump, 
Washingto mengambil sikap yang lebih 
keras terhadap Arab Saudi. "China 
mengatakan Arab Saudi adalah mitra 
strategis, India mengatakan Arab Saudi 
adalah mitra strategis, dan Rusia juga 
mengatakan Arab Saudi adalah mitra 
strategis," tutur MBS.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

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

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Dokter Gigi Steve Shiu
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Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359
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Tanah Air

Investor-investor besar China sedang 
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saham perusahaan minyak Arab Saudi, 
Aramco. Hal itu dibocorkan oleh 
beberapa sumber kepada Reuters 
pada Rabu (28/4/2021). Arab Saudi 
sendiri tengah membahas penjualan 1 
persen saham Saudi Aramco kepada 
perusahaan energi global yang 
terkemuka. Lebih lanjut, kerajaan 
berencana dapat menjual saham lebih 
banyak kepada investor internasional 
dalam satu atau dua tahun ke depan. 
Rencana tersebut dipaparkan oleh 
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed 
bin Salman (MBS) dalam sambutan 
yang disiarkan televisi pada Selasa 
(27/4/2021). Kepemilikan 1 persen 
saham Aramco setara sekitar 19 miliar 
dollar AS (Rp 274 triliun) berdasarkan 
kapitalisasi pasar Aramco saat ini. Dua 
orang sumber mengatakan kepara 
Reuters bahwa perusahaan investasi 
milik China, China Investment 
Corporation (CIC) merupakan salah 
satu pihak yang bisa saja membeli 
saham Aramco.  Seorang sumber yang 
dengan dengan CIC mengatakan, 
Aramco sedang menggelar 
pembicaraan dengan CIC. Namun, CIC 
tidak bersedia berkomentar untuk 
menanggapi pernyataan tersebut. 
Sumber lain mengatakan, Aramco telah 
berhubungan dengan investor China 
selama beberapa tahun dan CIC 

China Berencana Beli Saham Aramco

adalah investor yang paling mungkin. 
"Kerajaan memang memiliki hubungan 
dekat dengan China. Pemegang saham 
utama akan memutuskan apa yang harus 
dilakukan dengan saham mereka," kata 
sumber ketiga yang dekat dengan 
Aramco. Arab Saudi, pengekspor minyak 
terbesar dunia, mempertahankan 
posisinya sebagai pemasok minyak 
mentah terbesar China selama tujuh bulan 
berturut-turut. Sumber lain mengatakan, 
sebelum pandemi Covid-19, Aramco telah 
melakukan tur keliling China mencari 
investor. Kerajaan berbicara dengan 
semua investor-investor besar China, 
tetapi hanya sedikit yang tertarik. CIC dan 
China Silk Road Fund juga termasuk di 
antara perusahaan investasi yang 
didekati.  Dalam wawancara yang 
disiarkan televisi, MBS menyatakan 
bahwa kerajaan tengah memperkuat 
hubungannya dengan China, India, dan 
Rusia. Kendati demikian, dia menekankan 
bahwa Amerika Serikat (AS) tetap menjadi 
mitra strategis Riyadh meski dia mengakui 
ada beberapa perbedaan dengan 
pemerintahan Presiden AS Joe Biden. 
Sejak Biden menggantikan Donald Trump, 
Washingto mengambil sikap yang lebih 
keras terhadap Arab Saudi. "China 
mengatakan Arab Saudi adalah mitra 
strategis, India mengatakan Arab Saudi 
adalah mitra strategis, dan Rusia juga 
mengatakan Arab Saudi adalah mitra 
strategis," tutur MBS.
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

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

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

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
for $75K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

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

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

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

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

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

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

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

Hingga saat ini kapal penyelamat milik 
Angkatan Laut Singapura MV Swift 
Rescue hanya mampu mengangkat 
atau mengevakuasi komponen-

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) 
Laksamana TNI Yudo Margono 
mengatakan sampai saat ini 
keberadaan jenazah awak KRI 
Nanggala 402 yang 
tenggelam di perairan 
laut utara Bali pada 21 
April 2021 masih 
belum tampak. 
Menurut Yudo, hingga 
saat ini dari hasil 
pemantauan alat yang 
digunakan kapal MV 
Swift Rescue juga 
belum terlihat."Sampai saat ini 
(jenazah kru KRI Nanggala402) belum 
tampak. Hanya saja sempat terlihat 
angka 402, karena (di dasar laut) 
tertutup lumpur," ujar Laksamana TNI 
Yudo Margono kepada wartawan di 
atas KRI dr Soeharso, usai upacara 
tabur bunga di perairan laut utara 
Pulau Bali, Jumat (30/4/2021).

komponen ringan dari kapal selam
"Sementara untuk yang berat, semoga 
kapal milik SKK Migas dan milik Angkatan 
Laut Tiongkok dapat membantu," 

katanya.Ia 
menyebutkan ada 
beberapa komponen 
ringan KRI Nanggala 
402 yang berhasil 
dievakuasi oleh kapal 
MV Swift Rescue 
sebelumnya, di 
antaranya hydrophone 
atau alat komunikasi 

bawah air, baju penyelamatan dan 
lainnya.Kasal mengemukakan Mabes TNI 
tetap menyiagakan kapal-kapal perang 
TNI AL, termasuk kapal luar negeri 
(Singapura) MV Swift Rescue di sekitar 
lokasi kejadian.TNI juga sudah bekerja 
sama dengan SKK Migas, yang memiliki 
kapal dengan kemampuan mengangkat 
beban di kedalaman laut 1.000 meter. 
Selain itu kapal milik Angkatan Laut China 
juga sudah dalam perjalanan ke Indonesia 
untuk membantu evakuasi kapal selam 
buatan Jerman tahun 1977 itu.

Jenazah Awak Nanggala 402 Belum Terlihat
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Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi
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Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

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

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

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
for $75K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

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

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

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

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

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

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

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

Hingga saat ini kapal penyelamat milik 
Angkatan Laut Singapura MV Swift 
Rescue hanya mampu mengangkat 
atau mengevakuasi komponen-

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) 
Laksamana TNI Yudo Margono 
mengatakan sampai saat ini 
keberadaan jenazah awak KRI 
Nanggala 402 yang 
tenggelam di perairan 
laut utara Bali pada 21 
April 2021 masih 
belum tampak. 
Menurut Yudo, hingga 
saat ini dari hasil 
pemantauan alat yang 
digunakan kapal MV 
Swift Rescue juga 
belum terlihat."Sampai saat ini 
(jenazah kru KRI Nanggala402) belum 
tampak. Hanya saja sempat terlihat 
angka 402, karena (di dasar laut) 
tertutup lumpur," ujar Laksamana TNI 
Yudo Margono kepada wartawan di 
atas KRI dr Soeharso, usai upacara 
tabur bunga di perairan laut utara 
Pulau Bali, Jumat (30/4/2021).

komponen ringan dari kapal selam
"Sementara untuk yang berat, semoga 
kapal milik SKK Migas dan milik Angkatan 
Laut Tiongkok dapat membantu," 

katanya.Ia 
menyebutkan ada 
beberapa komponen 
ringan KRI Nanggala 
402 yang berhasil 
dievakuasi oleh kapal 
MV Swift Rescue 
sebelumnya, di 
antaranya hydrophone 
atau alat komunikasi 

bawah air, baju penyelamatan dan 
lainnya.Kasal mengemukakan Mabes TNI 
tetap menyiagakan kapal-kapal perang 
TNI AL, termasuk kapal luar negeri 
(Singapura) MV Swift Rescue di sekitar 
lokasi kejadian.TNI juga sudah bekerja 
sama dengan SKK Migas, yang memiliki 
kapal dengan kemampuan mengangkat 
beban di kedalaman laut 1.000 meter. 
Selain itu kapal milik Angkatan Laut China 
juga sudah dalam perjalanan ke Indonesia 
untuk membantu evakuasi kapal selam 
buatan Jerman tahun 1977 itu.

Jenazah Awak Nanggala 402 Belum Terlihat


