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Prihatin sebenarnya hati ini melihat SBY 
seperti saat ini. Beliau yang adalah 
presiden RI yang dapat melalui dua 
periode dengan mulus, mestinya kini 
hidup tenang, tenteram, nyaman dan 
damai. Apalagi usianya sudah 72 tahun, 
secara manusia tidak ada lagi yang 
perlu di uber. Perbanyak beribadah dan 
beramal sebagai bekal menuju "masa 
depan". Itu saja. Namun apa hendak 
dikata, justru di masa sepuhnya, 
mantan kasdam Jaya ini justru tampak 
lebih sibuk dan heboh. Sangat beda 
ketika masih menjabat sebagai 
presiden, sepertinya anteng-anteng 
saja. Lha, buktinya masih sempat 

menghasilkan beberapa buah lagu dan 
mengemasnya dalam album. Beliau 
memang dianugerahi talenta hebat di 
bidang seni musik dan tarik suara. Terlepas 
dari situ kita harus mengakui bahwa SBY 
sangat beruntung ketika itu. Situasi sosial 
politik pasca-reformasi sudah diredam dan 
disterilkan oleh 3 presiden yang 
memerintah dengan masa singkat: BJ 
Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Bahkan 
Presiden Megawati meretas jalan bagi SBY 
untuk bisa terpilih dalam pilpres secara 
langsung -- hingga dua periode. Dalam 
situasi yang relatif sudah stabil itulah SBY 
memerintah. Sayangnya, beliau yang 

#GueBuzzerNKRI# GueBuzzerNKRI
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tampaknya ingin "aman dan damai" 
memilih untuk berkompromi dengan 
banyak hal, misalnya yang menyangkut 
masa depan ideologi bangsa dan 
negara. Padahal sebagai kepala negara, 
tugas SBY memastikan negeri ini terus 
berjalan pada rel yang sebenarnya, 
yang sesuai dengan arah dan cita-cita 
para pendiri bangsa. NKRI dibangun 
diatas landasan Pancasila, UUD 1945 
dan kebhinekaan. Di alam seperti ini, 
paham-paham yang bertentangan 
dengan asas pluralisme, harus dibasmi 
sampai ke akar-akarnya. Presiden 
Soeharto sudah memberikan contoh 
bagus. Namun apa lacur, bekas 
presiden kita yang ini ingin aman damai 
ini, terkesan mentolerir saja gerakan-
gerakan yang sifatnya merongrong 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945 tersebut. Oknum-oknum yang 
memamerkan sikap-sikap intoleran dan 
ormas-ormas fpi dan hti yang ingin meng-
khilafah-kan negeri, dibiarkan saja tumbuh 
bak cendawan di musim hujan. Maka 
jaman SBY relatif tidak ada gejolak. Kita 
belum berbicara soal jargon "Katakan 
Tidak Pada Korupsi" yang dalam 
kenyataannya menjadi "katakan tidak 
padahal korupsi". Alasannya, semua 
orang yang menjadi "bintang" jargon itu 
masuk penjara gara-gara korupsi -- 
kecuali si Ibas -- yang sampai sekarang 
masih petantang-petenteng. Padahal 
sekarang baru ketahuan kalau Ibas ada 
masalah waktu sekolah di Australia. Ibas 
ternyata pecandu heroin dan sesama 
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jenis. Sementara Anas Urbaningrum, 
salah satu "bintang KTPK" yang 
menjabat ketua umum Partai 
Demokrat, dan kini masih mendekam 
di penjara, sudah mengatakan: "kalau 
saya jadi SBY, saya antarkan Ibas ke 
KPK". Nah. lho! Karena SBY memang 
menikmati suasana yang dia 
kondisikan itu. Tidak mau ada ribut-
ribut dengan kaum intoleran radikal 
yang terus menggeliat melebarkan 
sayap "khilafah". Padahal gerakan dan 
paham semacam itu harus digebuk 
hingga tidak berkutik, sebab 
melecehkan kedaulatan negara, 
merusak NKRI. Dan yang perlu 
disyukuri oleh SBY -- dan seluruh 
elemen bangsa tentunya -- di era 2004 
- 2014 itu tidak terjadi pandemi covid-

19 seperti saat ini. Wabah ganas ini mulai 
menyerang dunia, termasuk Indonesia, 
sejak Maret 2020 dan masih berlangsung 
hingga kini. Bayangkan saja jika pandemi 
saat SBY berkuasa. Rasa rasanya 
Indonesia sudah diambil negara lain. 
Wong enggak ada masalah saja semua 
minyak dan hasil bumi dijual ke negara 
lain. Selama 10 tahun berkuasa, banyak 
kegagalan demi kegagalan yang menjadi 
warisan pemerintahan Presiden Jokowi 
saat ini. Rakyat tidak merasakan 
kesejahteraan selama kurun waktu 10 
tahun pemerintahannya, sedangkan SBY 
hanya bisa curhat dengan menyebut 
prihatin dan bikin album lagu. Mulai dari 
praktik korupsi yang merajalela dan gila-
gilaan yang dilakukan oleh para kroni-
kroninya dan keluarganya, sampai pada 
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ketimpangan yang melebar akibat 
meningkatnya Rasio Gini, plus 
penurunan kontribusi sektor industri 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 
Kerugian negara akibat banyaknya 
proyek-proyek infrastruktur yang 
mangkrak senilai triliunan rupiah, 
contohnya proyek Hambalang, proyek 
peningkatan Kapasitas Bandara 
Soekarno-Hatta, proyek pembangunan 
Bandara Kertajati, proyek pembangunan 
Pelabuhan Cilamaya dan Airport baru 
untuk Jakarta, dan Waduk Jatigede. 
Kegagalan lainnya dalam proyek 
infrastruktur di era SBY, yaitu 
pembangunan Jalan Tol Cibitung-
Cilincing, Jalur Lingkar Layang Jakarta, 
Pembangunan Jalan Tol Trans 
Sumatera, Manado-Bitung, dan 

Balikpapan-Samarinda. Itu belum 
termasuk pembangunan Jalan Pintas 
Palu-Parigi, pembangunan Kereta Api 
Sulawesi, pembangunan Jalur Kereta Api 
Batubara Kalimantan Tengah dan masih 
banyak lagi yang tidak muat dalam artikel 
ini. Yang paling parah yaitu korupsi gila-
gilaan terkait proyek e-KTP yang 
merugikan negara tidak sedikit jumlahnya. 
Makanya tidak berlebihan jika saat ini 
mayoritas rakyat menyebut era SBY 
sebagai rezim mangkrak. Bayangkan saja 
selama 10 tahun SBY berkuasa, beliau 
telah meninggalkan begitu banyak 
prasasti berupa proyek-proyek mangkrak. 
Proyek-proyek yang sedianya 
diperuntukkan bagi kepentingan rakyat 
banyak justru mangkrak dimana-mana. 
Uang negara dihamburkan-hamburkan 
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tanpa hasil. Rakyat dapat ampasnya 
saja. Kalau dilihat dari ulasan diatas, 
benar kan kalau SBY berkuasa saat ini 
negara Indonesia sudah tinggal 
sejarah. Padahal semua kepala negara 
di dunia, termasuk Jokowi, dibuat 
pusing dan kelimpungan oleh wabah 
yang bandel ini. Bedanya, beban 
Jokowi bertambah berat, sebab 
pemerintahnya direcoki oleh kaum 
intoleran radikal dan politisi busuk yang 
sama-sama mengincar kekuasaan. Di 
dalam situasi "panas" seperti inilah, 
ada dugaan bahwa SBY turut bermain-
main lewat anak-anaknya dan parpol 
milik mereka. SBY dan kroninya 
termasuk anak dan menantu memang 

selalu bikin ulah. Sewaktu polemik 
seputar UU Ciptaker menguasai jagad 
pemberitaan, ada satu pemandangan 
yang terlihat kontras yang diperlihatkan 
Partai Demokrat. Saat itu, antara 
omongan di ruang legislatif dari unsur 
partai tersebut dan di parlemen jalanan 
bertolak belakang. Terekam bahwa di 
Senayan kader Demokrat macam BKH itu 
mendukung UU Ciptaker. Dikatakan 
mendukung sebab sebagai salah satu 
anggota DPR, kalau UU itu punya 
kelemahan, dia dibenarkan untuk bikin 
semacam nota kepada pemerintah 
tentang UU tersebut. Tapi faktanya lolos 
begitu saja, kan? Namun, begitu pecah 
gelombang protes dari segolongan orang 
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atas sahnya UU tersebut, Demokrat 
berlagak tak berdosa. Dalam beberapa 
moment, terlihat para kader partai ini 
berbaur bersama pendemo, ikut 
menolak. Demokrat terlihat ingin dinilai 
membela kepentingan kelompok 
demonstran tersebut. Drama tak cuma 
sampai di situ, malah berlanjut pada 
seruan dari istana Cikeas supaya 
seluruh anggota DPRD dari unsur 
Demokrat untuk standby di kota 
masing-masing untuk terima perwakilan 
pendemo. Demokrat tahu UU itu bakal 
menuai kontroversi, sengaja dibiarkan 
saja tapi di luar parlemen mereka sudah 
pasang kuda-kuda untuk menunggangi 
kelompok penolak, bahkan bila perlu 
tampil bak peduli kepentingan 
demonstran. Pokoknya Demokrat mesti 

terlihat “bersih” dari polemik RUU 
menjadi UU Ciptaker. Di parlemen kader-
kader Demokrat dibiarkan terlihat sibuk 
menggodok UU itu, namun diam-diam 
catat celah lemahnya lalu dikirim ke 
kelompok yang diyakini bakal menolak, 
disertai dengan narasi agitasi. Tim lain 
dari Demokrat kemudian sibuk 
konsolidasi kelompok demonstran mesti 
ngapain aja nantinya saat UU sudah 
disahkan. Kelompok lainnya lagi nanti 
akan tampil bak peduli demonstran. 
Semua orkestrasi itu sepengetahuan 
SBY kata sumber dari orang dalam 
demokrat. Sebagai bukti, katanya, SBY 
sampai keluar untuk beri seruan kepada 
segenap kader supaya standby di kota 
masing-masing, terima perwakilan 
demonstran. SBY memang dari dulu 

terkenal liciknya. Dia berusaha dengan 
segala upaya supaya terus dikenang. 
Bahkan sekarang ini demokrat yang 
sekarat berusaha untuk tampil meskipun 
dengan segala cara. Sekarang setelah 
kasus demokrat hampir semuanya 
terkuak oleh netizen. Demokrat 
mengeluarkan cara seperti bapaknya 
dalam menghadapi netizen ini. Katanya 
demokrat dizalimi sehingga harus 
dilawan. Nggak habis pikir sama pola 
pikir dan tingkah laku Demokrat. Kadang 
mereka merasa dizalimi seolah tidak 
boleh menyampaikan kritik ke 
pemerintah. Tapi di sisi lain sekarang 
mereka juga terlihat tidak mau dikritik. 
Semua orang yang tidak sependapat 
dengan Demokrat, yang menyerang 
SBY, AHY, EBY dan keluarga Cikeas, 
dianggap buzzer. Mereka tutup mata 

dengan opini yang disampaikan oleh 
masyarakat. Pokoknya yang 
berseberangan dengan demokrat pasti 
buzzer. Pokoknya yang bela Jokowi 
pasti buzzer. Sehingga dengan modal 
pelabelan seperti itu, kini mereka 
demokrat menyatakan perang 
melawan buzzer. Padahal kalau mau 
melawan, ya lawan opininya. Bukan 
memberikan pelabelan buzzer dan 
menganggapnya tidak penting atau 
salah. Ajakan itu membuat mereka 
salah besar dengan menantang 
buzzer, sebuah langkah yang 
keblinger. Sudah pasti rakyat tidak 
keder. Dan celakanya, Agus sang 
Ketum ikut bermanuver. Demokrat 
sudah tidak berkelas, turun level. 
Serupa petarung ayam sayur. Memilih 
berseteru dengan buzzer, yang mana 
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bukan organisasi politik. Justru 
mematik perang terbuka. Dan harus 
siap dihabisi. Ini jaman sudah maju 
bukan jaman batu. Kok bisa, sebuah 
organisasi sebesar mereka, yang 
pernah jaya selama satu dasawarsa, 
terjebak di sebuah pusaran yang 
seharusnya bukan suatu hal yang 
penting tapi disikapi genting. Dari sini 
saja rakyat jadi dapat melihat 
kemampuan Agus dalam memimpin. 
Ternyata masih belum mumpuni. Cuma 
tonjolkan gebyar, kemasan atau 
packing doang. Tapi pedenya minta 
ampun mimpi jadi presiden RI, senyum 
genit di sana sini. Nampaknya, setelah 
banyak kader senior yang keluar, partai 
Demokrat makin menor dan kedodoran. 
Salah Langkah bisa menggelepar, 
ambyar. Rasanya tidak keliru jika 
Jendral Moeldoko didorong oleh para 
kader yang telah dipecat 
mengembalikan marwah Demokrat 
yang terlihat mulai sekarat. Para 

simpatisannya ini jika terdesak saat 
berargumentasi langsung teriak, "Dasar 
buzzer!", lucu bukan? Buzzer Rp teriak 
buzzer Rp. Ah, ciri orang kalah. Selain itu, 
nampaknya mereka tidak sadar bahwa 
SBY dan Demokrat adalah kelompok 
minoritas. Memang dulu pernah berkuasa, 
SBY pernah dua periode, tapi itu kan 
dulu. Sebelum masyarakat tercerahkan. 
Sebelum Jokowi hadir membongkar 
banyak kebusukan. Gara-gara Jokowi kita 
tahu ada banyak pekerjaan besar dan 
mustahil di era SBY, ternyata bisa 
diselesaikan secara sempurna. Kita juga 
tahu kalau ternyata membangun tol, 
bendungan, bandara, dan aneka macam 
infrastruktur itu sebenarnya mudah saja. 
Asalkan mau bekerja. Gerak cepat Jokowi 
ini menyadarkan kita bahwa ternyata SBY 
selama dua periode seperti tidak 
melakukan apa-apa. Kecuali berhasil 
mengambil alih Demokrat dari Anas 
Urbaningrum. Kita yang sadar kemudian 
menolak Demokrat dan segala hal yang 

berhubungan dengan SBY. Termasuk 
ketika AHY maju di Pilgub DKI, mereka 
pikir bisa menang dengan mudah 
mengingat AHY yang tampan, muda dan 
bisa disetting agar tampak berwibawa 
dengan 
segala 
aksesoris 
pakaiannya. 
Namun 
hasilnya 
masyarakat 
menolak. 
Begitu juga 
dengan hasil 
Pemilu 2019. 
Demokrat 
hanya 
menjadi 
partai gurem 
dengan 
perolehan 7 
persen 
suara. 
Padahal di 
2009 lalu, 
suaranya 
lebih dari 20 
persen. Lalu apa arti dari semua ini? 
artinya masyarakat sudah tidak mau 
memilih Demokrat. Masyarakat sudah 
sadar bahwa mereka selama ini 
dibohongi. Dibodoh-bodohi dan ditipu 
oleh slogan katakan tidak pada korupsi, 

padahal semuanya korupsi. Kita 
akhirnya juga tahu bahwa Antasari 
Azhar, ketua KPK di jaman SBY itu 
sempat dinegosiasi oleh pemerintah 
untuk tidak menjerat besan SBY. Tapi 

narasi yang 
dibangun dan 
dikampanyekan 
adalah, SBY 
tegas. Bahkan 
besannya pun 
dibiarkan 
ditangkap kalau 
terbukti korupsi. 
Dan itu semua 
hanyalah 
kebohongan 
dan pencitraan 
belaka. 
Kemarahan 
masyarakat 
semakin 
nampak ketika 
SBY yang tidak 
menjabat 
Presiden 
ternyata tak 
mampu 

meluncurkan album sama sekali. 
padahal selama menjadi Presiden, 5 
album dia luncurkan. Mengalahkan 
penyanyi profesional. Menjadi satu-
satunya Presiden di dunia yang 
berhasil menciptakan 5 album. Apa arti 
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dari kejadian ini? artinya selama 
menjabat sebagai Presiden, SBY 
memang tidak fokus bekerja. Hanya 
main-main saja. Maka wajar kalau 
Indonesia nampak tidak melakukan 
apa-apa. Justru isu radikalisme 
menguat. Beragam warisan proyek 
mangkrak diserahkan pada Jokowi. 
Bahkan yang terbaru, mereka bersiap 
menyalahkan Jokowi bila Hambalang 
tidak selesai. Menuduh Jokowilah yang 
sengaja membuat mangkrak. Tapi lagi-
lagi, Demokrat gagal belajar dan 
membaca reaksi masyarakat. Bukannya 
introspeksi, malah menuduh kami ini 
buzzer bayaran pemerintah. Dan 
sekarang mau mereka perangi. Begitu 
genderang perang dibunyikan oleh 
demokrat, maka netizen pun langsung 
mengebiri partai demokrat lebih jauh 
lagi. Sampai sampai semua rahasia 
demokrat yang dulu semua orang 
enggak ada yang tahu terbongkar 
semua. Sekarang bagai air bah 

tsunami, semua hal kecil dalam keluarga 
SBY terbongkar semua. SBY sekarang 
sudah tidak bisa menutupinya. Dan 
akhirnya tantangan kader Demokrat 
kepada buzzer menjadi neraka bagi 
mereka. Bagaimana tidak, tak butuh 
waktu lama tagar 
#TenggelamkanDemokrat menggema dan 
menjadi trending topik di twitter. Kata 
buzzer, "Lu jual gue beli". Buzzer kalau 
sudah ngamuk ngeri. Ada jutaan buzzer 
yang siap ladeni dan mengawal negeri. 
Fenomena kader Demokrat secara 
terbuka menantang buzzer ini benar-
benar sangat memalukan. Maka tidak 
berlebihan jika kemudian seiring 
mencuatnya tagar 
#TenggelamkanDemokrat kemudian 
secara bersamaan ada pula tagar 
#GueBuzzerNKRI, sebagai bentuk 
jawaban dan tantangan kepada kader 
Demokrat. Bagaimana mau melawan 
buzzernya NKRI, melawan Denny Siregar 
saja sudah baper duluan, gimana mau 

memerangi buzzer NKRI? Tapi tunggu 
dulu, Demokrat dan keluarga Cikeas tidak 
sendirian, karena mereka juga punya 
pasukan buzzer bayaran yang siap 
berperang dengan buzzer yang cinta 
NKRI. Di saat pemerintah sedang fokus 
menangani wabah pandemi virus Corona, 
partai ini selalu menarasikan pesimisme 
di tengah masyarakat. Framing yang 
memojokkan pemerintah membuat 
sebagian besar rakyat gerah dengan 
manuver politik partai dinasti ini. Bapak, 
anak, dan mantu terus memberikan 
pernyataan yang sifatnya hanya nyinyiran 
semata namun tak pernah ada solusinya. 
Seperti dalam pandemi ini SBY bukannya 
membantu cari solusi atau dana. Ehh ini 

malah kirim doa lewat twitter. Lho 
enggak masalah kirim doa, masalahnya 
kenapa baru sekarang memohon doa 
seraya gigih berikhtiar kepada Allah 
Yang Maha Kuasa di Twitter? Kemana 
saja selama lebih dari 1,5 tahun 
pandemi Covid-19 meluluhlantakkan 
negeri ini? Sampai sampai pemerhati 
politik Rudi S. Kamri di channel Youtube 
Kanal Anak Bangsa yang mengatakan 
bahwa keluarga Akidi Tio menyumbang 
2 triliun sedangkan SBY hanya 
menyumbang doa. Ini sangat menohok 
sampai ke ulu hati tatkala keluarga yang 
sederhana tanpa popularitas bisa 
membantu pemerintah dengan 
donasinya tanpa pamrih apapun. 
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Sementara SBY yang mempunyai 
kekayaan melimpah, hanya sebuah 
doa yang bisa dipamerkan di media 
sosial agar semua orang bisa 
membaca doa tersebut. Ya gapapa sih 
berdoa untuk bangsa dan negara ini 
agar pandemi cepat berlalu. Tapi 
alangkah baiknya berdoa di kamar 
dengan khusyuk dan gak perlu di 
umbar di media sosial. Pada saat sang 
Pepo berdoa untuk keselamatan 
bangsa dan negara, anak dan menantu 
beserta kader-kader malah sibuk untuk 
berperang. Kalau berperang dengan 
ketidakadilan, korupsi, maupun 
melawan lonjakan kasus Covid-19 pasti 

rakyat setuju. Eh, ini malah menabuh 
genderang perang melawan buzzer 
NKRI. Maksudnya apa, coba? Saran buat 
partai Demokrat, banyaklah berdoa di 
kamar. Jangan berdoa di Twitter karena 
Tuhan tidak suka. Ingat lho, Tuhan tidak 
punya Twitter. Jika sering berdoa di 
Twitter, sampai lebaran kuda pun Tuhan 
tidak akan mendengar. SBY mestinya 
beristirahat dengan tenang, menikmati 
hari tua di kediamannya yang megah. 
Bercengkerama dengan cucu-cucunya. 
Menjadi guru bangsa yang memberikan 
masukan-masukan berarti kepada 
penerusnya, tanpa ada tendensi politik. 
SBY mestinya menjauh dari hiruk-pikuk 

politik, menikmati masa-masa tua, 
menjadi guru bangsa. Namanya tentu 
harum dan wangi seperti BJ Habibie. 
Tapi sayang demi sang putra, SBY pun 
melakukan berbagai manuver politik, 
namun serta-merta menjadi bahan 
empuk untuk dicibir dan diolok-olok 
banyak orang. Sikap politik SBY yang 
condong antipati terhadap pemerintahan 
Jokowi, langsung dikaunter dengan 
pedas dan sadis. Di jagad maya yang 
kejam dan sadis itu, nama dan sosok 
SBY pun kerap menjadi bulan-bulanan 
dan bahan olok-olok para netizen. 
Segala jenis makian dan sumpah 
serapah dilemparkan netizen yang 
merasa tidak terima dengan sepak 
terjang dan statemen SBY. Dirinya 
seolah tidak berharga lagi di mata 

 
 

netizen. Dan hal ini semestinya tidak 
menimpa mantan presiden, dua 
periode pula. Namun mau dibilang 
apa, itu kan buah dari perbuatannya 
juga. Kini SBY dan partai dinastinya 
telah menerima palu vonis hukuman 
sosial dalam tatanan bingkai politik 
demokrasi yang absolut. Mereka luruh 
dan ambruk tak berdaya menuai 
sematan semburan sumpah serapah 
yang timbul dari sisi psikologis rakyat 
yang teraniaya dan tersakiti oleh 
ketidakadilan. Vonis palu rakyat saat 
ini adalah pembelajaran yang 
berharga bagi SBY agar kedepannya 
lebih fokus menyiapkan dirinya 
menjadi negarawan yang lebih 
mengutamakan kepentingan bangsa 
dan negara. Salam #GueBuzzerNKRI.
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Leukemia adalah kanker darah yang 
membuat produksi sel darah putih 
berlebihan dari dalam tubuh. Darah 
dalam tubuh kita memiliki tiga sel darah 
yang menjalankan fungsinya masing-
masing. Sel darah putih membantu 
tubuh melawan infeksi, sel darah merah 
membawa oksigen, dan trombosit 
membantu pembekuan darah. Dalam 
kondisi normal, sumsum tulang 
menghasilkan miliaran sel darah baru, 
sebagian besar adalah sel darah merah. 
Akan tetapi, ketika tubuh menderita 
leukemia, jumlah sel darah putih 
jumlahnya melebihi kebutuhan atau 
kapasitas tubuh. Saat jumlah sel darah 
putih berlebihan karena kanker darah, 
kinerja organ tubuh bisa terganggu. 
Dilansir dari Medical News Today, 
leukemia lebih sering menyerang anak-
anak di bawah 15 tahun. Tapi hal itu 
tidak berarti orang dari usia lain tidak 
bisa mengalami leukemia. Faktanya, 
kanker darah juga dilaporkan cukup 
banyak diderita orang berusia di atas 55 
tahun.
Gejala leukemia 
Dilansir dari WebMD, gejala leukemia 
mungkin sangat halus atau tak akan 
begitu terlihat pada tahap awal penyakit. 
Gejala yang muncul bisa saja 
disalahartikan sebagai gejala penyakit 
lain yang lebih ringan. Leukemia 
sebenarnya tidak dapat didiagnosis 
berdasarkan gejala saja. 
Meski begitu, kesadaran akan gejala 
tersebut dapat menyarankan kapan 
evaluasi lebih lanjut diperlukan. 
Berikut ini adalah beberapa gejala 
leukemia yang terbilang umum 
terjadi: 

Bahkan ketika hadir dalam jumlah 
normal atau meningkat, sel darah putih 
kanker (leukemia) mungkin tidak dapat 
membantu tubuh Anda melawan infeksi 
secara memadai. Selain itu, sel-sel 
leukemia dapat menekan jenis sel 
darah putih lain di sumsum tulang, 
mencegah tubuh memastikan suplai 
yang cukup. Akibatnya, orang yang 
terkena leukemia sering kali sangat 
rentan terhadap infeksi. 

2. Infeksi yang sering terjadi

 Mulut dan tenggorokan Kulit Paru-paru 
Saluran kemih Area di sekitar anus 
3. Pembesaran kelenjar getah bening 
Kadang-kadang, sel-sel leukemia dapat 
menumpuk di kelenjar getah bening dan 
menyebabkannya menjadi bengkak dan 
lunak. Orang mungkin dapat merasakan 

Anemia terkait leukemia menguras sel 
dan jaringan oksigen, menyebabkan 
sesak napas dan kelemahan. Kanker 
juga dapat menurunkan produksi 
serotonin dan triptofan kunci untuk 
fungsi fisik dan mental.

1. Kelelahan Melansir Very Well Health, 
kelelahan yang berlebihan adalah 
gejala leukemia yang sangat umum. 
Meskipun ada banyak penyebab 
kelelahan, kelelahan akibat kanker 
cenderung lebih signifikan daripada 
kelelahan biasa yang dirasakan orang 
ketika mereka kurang tidur. Jenis 
kelelahan yang terkait dengan kanker 
sering tidak membaik dengan istirahat 
malam yang baik dan mengganggu 
aktivitas normal sehari-hari. Kanker 
dapat menyebabkan kelelahan dengan 
berbagai cara. 

Tempat infeksi yang umum terjadi 
termasuk:

Waspadai Gejala Leukemia
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pembesaran kelenjar getah bening 
yang tidak normal (limfadenopati) di 
ketiak (kelenjar getah bening aksila), 
leher (kelenjar getah bening serviks), 
atau selangkangan. Kelenjar getah 
bening yang tidak dapat diraba secara 
langsung juga dapat menimbulkan 
gejala. Misalnya, pembesaran kelenjar 
getah bening di dada (seperti kelenjar 
getah bening mediastinum) tidak dapat 
dirasakan tetapi dapat menyebabkan 
sesak napas, mengi, atau batuk.

5. Demam yang tidak dapat dijelaskan 
Demam tanpa sumber yang jelas, 
seperti infeksi,dapat menjadi gejala 
kanker apa pun, tetapi terutama kanker 

4. Memar atau pendarahan berlebihan 
Ketika sel-sel leukemia memadati 
sumsum tulang, hal itu dapat 
mengakibatkan penurunan produksi 
trombosit yang dikenal sebagai 
trombositopenia.Trombosit sebenarnya 
adalah fragmen sel yang mengumpul 
untuk memperlambat atau 
menghentikan pendarahan saat terjadi 
cedera pada pembuluh darah. 
Trombositopenia terkait leukemia dapat 
mengambil banyak bentuk, termasuk 
mudah memar, bintik-bintik kulit 
(petechiae atau purpura), periode haid 
berat, mimisan, gusi berdarah, 
hematuria (darah dalam urin), dan 
hematochezia (darah dalam tinja). 

 6. Keringat berlebih di malam hari 
Berkeringat berlebih di malam hari bisa 
menjadi gejala kanker, terutama kanker 
yang berhubungan dengan darah seperti 
leukemia.Berbeda dengan hot flashes 
atau keringat yang berhubungan dengan 
menopause, keringat malam yang 
berhubungan dengan leukemia sering kali 
lebih parah. Keringat malam akibat 
leukemia biasanya digambarkan sebagai 
keringat yang sampai membasahi pakaian 
dan tempat tidur hingga kasur di 
bawahnya. Meskipun biasa terjadi di 
malam hari, keringat ini juga dapat terjadi 
di siang hari dan tidak pernah dianggap 
normal. 

yang berhubungan dengan darah seperti 
leukemia. Demam yang tidak diketahui 
asalnya didefinisikan sebagai demam 
lebih dari 38,3 derajat Celcius yang sering 
terjadi atau berlangsung lama selama 
lebih dari tiga minggu tanpa penjelasan 
yang jelas. Demam yang terkait dengan 
leukemia dapat memiliki sejumlah 
kemungkinan penyebab, termasuk infeksi 
yang mendasarinya. Dalam beberapa 
kasus, sel leukemia sendiri dapat 
menyebabkan tubuh melepaskan zat 
kimia yang merangsang otak untuk 
menaikkan suhu tubuh.

7. Sakit perut 
Sel darah putih yang tidak normal dapat 
menumpuk di hati dan limpa, 

menyebabkan perut Anda membengkak 
dan menjadi tidak nyaman. Jenis 
pembengkakan ini juga dapat 
mengurangi nafsu makan atau membuat 
Anda merasa kenyang lebih awal saat 
makan. Keterlibatan limpa sering 
menyebabkan nyeri pada perut kanan 
atas, sedangkan keterlibatan hati sering 
menyebabkan nyeri pada perut kiri atas. 
8. Nyeri tulang dan sendi Nyeri tulang 
dan persendian paling sering terjadi di 
daerah di mana terdapat banyak 
sumsum tulang, seperti panggul atau 
tulang dada (sternum). Hal ini 
disebabkan oleh kepadatan sumsum 
dengan jumlah sel darah putih abnormal 
yang berlebihan. Pada anak-anak, 
orang tua mungkin memperhatikan 
bahwa seorang anak pincang atau tidak 
berjalan dengan normal tanpa bentuk 
cedera apa pun untuk menjelaskan 
gejalanya. 
9. Sakit kepala dan gejala neurologis 
lainnya Sakit kepala dan gejala 
neurologis lainnya seperti kejang, 
pusing, perubahan penglihatan, mual, 

dan muntah dapat terjadi ketika sel 
leukemia menyerang cairan di sekitar 
otak dan sumsum tulang belakang 
(cairan serebrospinal). 
10. Penurunan berat badan yang tidak 
disengaja Penurunan berat badan yang 
tidak dapat dijelaskan adalah tanda 
klasik dari semua kanker dan 
umumnya menunjukkan keganasan 
yang lebih lanjut. Dalam beberapa 
kasus, kelelahan terus-menerus dan 
penurunan berat badan yang tidak 
diinginkan adalah gejala yang 
memaksa beberapa orang untuk 
mencari diagnosis. Penurunan berat 
badan yang tidak dapat dijelaskan 
didefinisikan sebagai kehilangan 5 
persen atau lebih dari berat badan 
Anda selama rentang enam hingga 12 
bulan. 
Gejalanya lebih sering terjadi pada 
leukemia kronis daripada leukemia 
akut. Jika Anda mengalami kondisi 
yang dicurigai menjadi gejala leukemia, 
jangan ragu untuk segera berkonsultasi 
dengan dokter.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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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 Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Lebih dari 100 orang di Colorado terjebak 
semalaman di jalanan dan di bawah 
terowongan berlumpur, setelah dilanda 
hujan deras dan tanah longsor. Juru 
bicara Kantor Sheriff Garfield County 
Walt Stowe mengatakan pada Jumat 
(30/7/2021) 
bahwa 
orang-orang 
dengan 
kendaraan 
mereka 
terjebak 
selama 9 jam 
di jalanan di 
di Interstate 
70 di 
Glenwood 
Canyon pada 
Kamis 
(29/7/2021) 
malam waktu 
setempat.Kru 
penyelamat 
dapat 
menjangaku 
lokasi 
mereka yang terjebak di terowongan 
tertutup lumpur pada Jumat sekitar pukul 
06.30 waktu setempat, seperti yang 
dilansir dari ABC News pada Sabtu 
(31/7/2021).  Terowongan di sana 
berfungsi 24 jam di bawah Departemen 
Perhubungan Colorado, sehingga cukup 
penerangan dan memiliki telepon, kata 
Stowe. Tidak ada cedera yang 
dilaporkan. Departemen transportasi 
menghitung ada 108 orang yang terjebak 
di jalan raya semalaman, termasuk 29 
orang di terowongan. Antara 65 hingga 
70 orang masih terlantar di area 
pemberhentian pada Jumat sore, ketika 
kru penyelamat berusah membuka akses 
jalan yang aman melewati puing-puing 
dari hujan dan tanah longsor. Mike 
Goolsby, direktur regional untuk 
departemen transportasi, mengatakan 
ada 10 lokasi tanah longsor di Colorado 
barat, dengan kedalaman sekitar 4 meter 
hingga 46 meter. "Saya bersyukur tidak 

100 Orang Terjebak Tanah Longsor di Colorado
ada yang terluka...Kami telah berusaha 
sekuat tenaga agar tidak ada orang di 
ngarai saat peringatan banjir bandang 
ini. Itu adalah skenario kasus terbaik 
bagi kita semua berdasarkan hasil pagi 
ini,” kata Goolsby.Glenwood Canyon 
memiliki tebing yang menjulang hingga 

610 meter di 
atas Sungai 
Colorado, 
membuatny
a rentan 
terhadap 
tanah 
longsor 
yang 
disertai batu 
dan lumpur. 
Dalam 
beberapa 
pekan 
terakhir, 
hujan yang 
melanda 
area hutan 
yang 
terbakar 

pada musim panas lalu, memicu tanah 
longsor berulang kali. Hal itu 
mengakibatkan penutupan Interstate 70 
(I-70), jalan raya utama timur-barat 
Colorado. Penutupan jalan itu sebagian 
besar terjadi sebelum badai mulai 
masuk, untuk mencegah orang terjebak 
dalam bencana. Pada Kamis 
(29/7/2021), ngarai telah ditutup 
sementara pada hari sebelumnya ketika 
badai mendekat, tetapi ngarai telah 
dibuka kembali pada saat badai kedua 
masuk, yang menyebabkan kendaraan 
dan penumpang mereka terjebak. 
Pejabat transportasi Colorado 
mengatakan bahwa kemungkinan seksi 
antarnegara bagian akan ditutup, 
setidaknya sampai akhir pekan karena 
lokasi sedang dibersihkan, dan karena 
ada prediksi hujan deras lagi. Layanan 
Cuaca Nasional telah mengeluarkan 
peringatan banjir bandang untuk 
daerah Colorado.
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Lebih dari 100 orang di Colorado terjebak 
semalaman di jalanan dan di bawah 
terowongan berlumpur, setelah dilanda 
hujan deras dan tanah longsor. Juru 
bicara Kantor Sheriff Garfield County 
Walt Stowe mengatakan pada Jumat 
(30/7/2021) 
bahwa 
orang-orang 
dengan 
kendaraan 
mereka 
terjebak 
selama 9 jam 
di jalanan di 
di Interstate 
70 di 
Glenwood 
Canyon pada 
Kamis 
(29/7/2021) 
malam waktu 
setempat.Kru 
penyelamat 
dapat 
menjangaku 
lokasi 
mereka yang terjebak di terowongan 
tertutup lumpur pada Jumat sekitar pukul 
06.30 waktu setempat, seperti yang 
dilansir dari ABC News pada Sabtu 
(31/7/2021).  Terowongan di sana 
berfungsi 24 jam di bawah Departemen 
Perhubungan Colorado, sehingga cukup 
penerangan dan memiliki telepon, kata 
Stowe. Tidak ada cedera yang 
dilaporkan. Departemen transportasi 
menghitung ada 108 orang yang terjebak 
di jalan raya semalaman, termasuk 29 
orang di terowongan. Antara 65 hingga 
70 orang masih terlantar di area 
pemberhentian pada Jumat sore, ketika 
kru penyelamat berusah membuka akses 
jalan yang aman melewati puing-puing 
dari hujan dan tanah longsor. Mike 
Goolsby, direktur regional untuk 
departemen transportasi, mengatakan 
ada 10 lokasi tanah longsor di Colorado 
barat, dengan kedalaman sekitar 4 meter 
hingga 46 meter. "Saya bersyukur tidak 

100 Orang Terjebak Tanah Longsor di Colorado
ada yang terluka...Kami telah berusaha 
sekuat tenaga agar tidak ada orang di 
ngarai saat peringatan banjir bandang 
ini. Itu adalah skenario kasus terbaik 
bagi kita semua berdasarkan hasil pagi 
ini,” kata Goolsby.Glenwood Canyon 
memiliki tebing yang menjulang hingga 

610 meter di 
atas Sungai 
Colorado, 
membuatny
a rentan 
terhadap 
tanah 
longsor 
yang 
disertai batu 
dan lumpur. 
Dalam 
beberapa 
pekan 
terakhir, 
hujan yang 
melanda 
area hutan 
yang 
terbakar 

pada musim panas lalu, memicu tanah 
longsor berulang kali. Hal itu 
mengakibatkan penutupan Interstate 70 
(I-70), jalan raya utama timur-barat 
Colorado. Penutupan jalan itu sebagian 
besar terjadi sebelum badai mulai 
masuk, untuk mencegah orang terjebak 
dalam bencana. Pada Kamis 
(29/7/2021), ngarai telah ditutup 
sementara pada hari sebelumnya ketika 
badai mendekat, tetapi ngarai telah 
dibuka kembali pada saat badai kedua 
masuk, yang menyebabkan kendaraan 
dan penumpang mereka terjebak. 
Pejabat transportasi Colorado 
mengatakan bahwa kemungkinan seksi 
antarnegara bagian akan ditutup, 
setidaknya sampai akhir pekan karena 
lokasi sedang dibersihkan, dan karena 
ada prediksi hujan deras lagi. Layanan 
Cuaca Nasional telah mengeluarkan 
peringatan banjir bandang untuk 
daerah Colorado.
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Eks Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan 
dana Rp2 triliun dari pengusaha Akidi 
Tio untuk penanganan covid-19 di 
Sumatera Selatan akan cair besok, 
Senin (2/8).Dahlan mengungkapkan hal 
tersebut setelah bertemu dengan salah 
satu orang yang sangat dekat dengan 
Heryanti, putri bungsu Akidi Tio.
"Barusan saya komunikasi lagi dengan 
sumber saya itu. Katanya masih tetap 
Senin cair," kata Dahlan saat dihubungi 
CNNIndonesia.com, Minggu (1/8).

"Ada. Mungkin paling lambat Senin lusa 
cair," kata sumber tersebut, mengutip 
laman pribadi Dahlan.
"Dari mana Anda tahu Senin bisa cair?" 
tanya Dahlan.

Sebelumnya, dalam unggahan 
'Perjuangan 2 T' pada situs pribadi 
disway.id, Dahlan menuliskan bahwa ia 
sempat berbicara dengan sumber yang 
ia sebut 'sangat dekat dengan Heryanti'. 
Sumber itu, menurut Dahlan seorang 
perempuan yang cukup terkenal.
Sumber itu, menurut Dahlan, merasa 
kasihan kepada Heryanti karena dalam 
beberapa hari terakhir media mulai 
meragukan kebenaran sumbangan 
tersebut. Dahlan pun sempat 
memastikan kembali bahwa uang Rp2 
triliun yang rencananya akan 
disumbangkan itu benar-benar ada.

Dahlan Iskan : Uang Akidi Tio Cair Senin

"Saya baru saja telepon Heryanti. Dia 
bilang begitu," jawab sumber itu lagi.
Dahlan kembali bertanya mengapa sumber 
itu optimistis bahwa Heryanti akan 
mencairkan dana tersebut. Sumber itu 
menjawab keraguan Dahlan dengan 
menyatakan ia percaya dengan 
Heryanti.Dalam tulisan tersebut, Dahlan 
mengatakan jika Heryanti memiliki utang 
Rp3 miliar yang belum dibayarkan kepada 
sumber tersebut. Namun demikian, uang 
yang akan disumbangkan itu bukan 
berasal dari anaknya tersebut, melainkan 
tabungan Akidi selama ini.Sebelumnya, 
dokter pribadi keluarga mendiang Akidi Tio, 
Hardi Darmawan menyebut persahabatan 
antara keluarga dengan Kapolda Sumatera 
Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri 
melatarbelakangi sumbangan penanganan 
covid-19 sebesar Rp2 triliun.
Hardi menyebut uang sumbangan tersebut 
menjadi kewenangan Eko sebagai 
penerima amanah. Kendati demikian, uang 
tersebut tidak ditransfer ke rekening 
pribadi Eko.Nantinya, Kapolda Sumsel 
akan membentuk tim yang terdiri dari ahli 
untuk menerima uang tersebut dan 
mengelolanya."Uangnya tidak ditransfer ke 
rekening pribadi Kapolda, tapi pengelolaan 
uang itu kewenangannya di Kapolda," ujar 
Direktur Utama RS RK Charitas 
Palembang ini, kepada 
CNNIndonesia.com, Selasa (27/7).

Direktur Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular Langsung 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti 
Nadia Tarmizi menyatakan varian delta 
virus corona telah menyebar hampir 
merata di seluruh daerah di Indonesia 
berdasarkan hasil penelitian spesimen. 
"Varian Delta mendominasi 86 persen 
spesimen yang dilakukan sequencing 
dalam 60 hari terakhir, berasal dari 24 
provinsi, sehingga dapat dikatakan 
persebaran 
ini hampir 
merata di 
seluruh 
Indonesia," 
kata Nadia 
dikutip dari 
Antara, 
Minggu 
(1/8/2021). 
Nadia 
mengatakan 
jejaring 
laboratorium 
genomic 
sequencing 
atau metode 
pengurutan 
genom 
untuk memetakan mutasi virus di bawah 
komando Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) 
terus berupaya menelusuri pola 
persebaran varian virus corona di 
Indonesia. Sejak awal Januari hingga 28 
Juli, kata Nadia, Indonesia telah 
melaporkan 3.651 hasil pengurutan 
genom ke dalam database global. 
Tercatat di dalamnya, tiga dari empat 
varian virus corona yang harus 
diwaspadai, yaitu varian alfa, beta, dan 
delta. Menurut Nadia, laporan tersebut 
patut menjadi perhatian bersama, 
mengingat potensi penularan varian baru 
virus corona di Indonesia masih sangat 
tinggi. Untuk menekan penyebaran 
Covid-19, kata Nadia, pemerintah 
melakukan penguatan testing dan tracing 
terutama di pemukiman padat penduduk. 

Kemenkes : Varian Delta Menyebar di Seluruh Indonesia
Mekanisme tracing atau pelacakan 
juga menggunakan sistem perangkat 
lunak Silacak untuk memudahkan 
dalam mengetahui kontak erat pasien. 
Penduduk yang mengalami kontak erat 
akan diarahkan untuk dikarantina. 
Nadia menuturkan, pemerintah 
berkomitmen untuk meningkatkan 
volume testing dari sekitar 300.000 
menjadi 500.000 per hari."Kita juga 
lakukan percepatan vaksin untuk 

menaikk
an 
imunitas 
tubuh. 
Vaksinas
i juga 
mengura
ngi risiko 
tertular, 
menderit
a sakit 
berat, 
bahkan 
risiko 
kematian 
dari 
pasien 
terjangkit 
Covid-

19," ujarnya. Nadia juga meminta 
partisipasi dan kesadaran masyarakat 
dalam membantu menghambat, 
bahkan memutus transmisi virus 
dengan patuh pada protokol 
kesehatan. Nadia mengatakan tren 
penambahan kasus masih tinggi 
dengan rata-rata 40.000 kasus per hari 
dan tidak ada wilayah yang steril dari 
Covid-19. Sementara potensi 
penularan varian delta sangat tinggi 
dan menjadi salah satu faktor 
meningkatnya angka kematian. 
"Sebagai tindak pencegahan 
penyebaran, masyarakat yang 
terdeteksi sebagai kasus positif, 
diharapkan langsung melapor kepada 
petugas setempat agar dapat dipantau 
dan dihubungkan dengan akses 
kesehatan," katanya.

Tanah Air
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Eks Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan 
dana Rp2 triliun dari pengusaha Akidi 
Tio untuk penanganan covid-19 di 
Sumatera Selatan akan cair besok, 
Senin (2/8).Dahlan mengungkapkan hal 
tersebut setelah bertemu dengan salah 
satu orang yang sangat dekat dengan 
Heryanti, putri bungsu Akidi Tio.
"Barusan saya komunikasi lagi dengan 
sumber saya itu. Katanya masih tetap 
Senin cair," kata Dahlan saat dihubungi 
CNNIndonesia.com, Minggu (1/8).

"Ada. Mungkin paling lambat Senin lusa 
cair," kata sumber tersebut, mengutip 
laman pribadi Dahlan.
"Dari mana Anda tahu Senin bisa cair?" 
tanya Dahlan.

Sebelumnya, dalam unggahan 
'Perjuangan 2 T' pada situs pribadi 
disway.id, Dahlan menuliskan bahwa ia 
sempat berbicara dengan sumber yang 
ia sebut 'sangat dekat dengan Heryanti'. 
Sumber itu, menurut Dahlan seorang 
perempuan yang cukup terkenal.
Sumber itu, menurut Dahlan, merasa 
kasihan kepada Heryanti karena dalam 
beberapa hari terakhir media mulai 
meragukan kebenaran sumbangan 
tersebut. Dahlan pun sempat 
memastikan kembali bahwa uang Rp2 
triliun yang rencananya akan 
disumbangkan itu benar-benar ada.

Dahlan Iskan : Uang Akidi Tio Cair Senin

"Saya baru saja telepon Heryanti. Dia 
bilang begitu," jawab sumber itu lagi.
Dahlan kembali bertanya mengapa sumber 
itu optimistis bahwa Heryanti akan 
mencairkan dana tersebut. Sumber itu 
menjawab keraguan Dahlan dengan 
menyatakan ia percaya dengan 
Heryanti.Dalam tulisan tersebut, Dahlan 
mengatakan jika Heryanti memiliki utang 
Rp3 miliar yang belum dibayarkan kepada 
sumber tersebut. Namun demikian, uang 
yang akan disumbangkan itu bukan 
berasal dari anaknya tersebut, melainkan 
tabungan Akidi selama ini.Sebelumnya, 
dokter pribadi keluarga mendiang Akidi Tio, 
Hardi Darmawan menyebut persahabatan 
antara keluarga dengan Kapolda Sumatera 
Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri 
melatarbelakangi sumbangan penanganan 
covid-19 sebesar Rp2 triliun.
Hardi menyebut uang sumbangan tersebut 
menjadi kewenangan Eko sebagai 
penerima amanah. Kendati demikian, uang 
tersebut tidak ditransfer ke rekening 
pribadi Eko.Nantinya, Kapolda Sumsel 
akan membentuk tim yang terdiri dari ahli 
untuk menerima uang tersebut dan 
mengelolanya."Uangnya tidak ditransfer ke 
rekening pribadi Kapolda, tapi pengelolaan 
uang itu kewenangannya di Kapolda," ujar 
Direktur Utama RS RK Charitas 
Palembang ini, kepada 
CNNIndonesia.com, Selasa (27/7).

Direktur Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular Langsung 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti 
Nadia Tarmizi menyatakan varian delta 
virus corona telah menyebar hampir 
merata di seluruh daerah di Indonesia 
berdasarkan hasil penelitian spesimen. 
"Varian Delta mendominasi 86 persen 
spesimen yang dilakukan sequencing 
dalam 60 hari terakhir, berasal dari 24 
provinsi, sehingga dapat dikatakan 
persebaran 
ini hampir 
merata di 
seluruh 
Indonesia," 
kata Nadia 
dikutip dari 
Antara, 
Minggu 
(1/8/2021). 
Nadia 
mengatakan 
jejaring 
laboratorium 
genomic 
sequencing 
atau metode 
pengurutan 
genom 
untuk memetakan mutasi virus di bawah 
komando Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) 
terus berupaya menelusuri pola 
persebaran varian virus corona di 
Indonesia. Sejak awal Januari hingga 28 
Juli, kata Nadia, Indonesia telah 
melaporkan 3.651 hasil pengurutan 
genom ke dalam database global. 
Tercatat di dalamnya, tiga dari empat 
varian virus corona yang harus 
diwaspadai, yaitu varian alfa, beta, dan 
delta. Menurut Nadia, laporan tersebut 
patut menjadi perhatian bersama, 
mengingat potensi penularan varian baru 
virus corona di Indonesia masih sangat 
tinggi. Untuk menekan penyebaran 
Covid-19, kata Nadia, pemerintah 
melakukan penguatan testing dan tracing 
terutama di pemukiman padat penduduk. 

Kemenkes : Varian Delta Menyebar di Seluruh Indonesia
Mekanisme tracing atau pelacakan 
juga menggunakan sistem perangkat 
lunak Silacak untuk memudahkan 
dalam mengetahui kontak erat pasien. 
Penduduk yang mengalami kontak erat 
akan diarahkan untuk dikarantina. 
Nadia menuturkan, pemerintah 
berkomitmen untuk meningkatkan 
volume testing dari sekitar 300.000 
menjadi 500.000 per hari."Kita juga 
lakukan percepatan vaksin untuk 
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tertular, 
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berat, 
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kematian 
dari 
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19," ujarnya. Nadia juga meminta 
partisipasi dan kesadaran masyarakat 
dalam membantu menghambat, 
bahkan memutus transmisi virus 
dengan patuh pada protokol 
kesehatan. Nadia mengatakan tren 
penambahan kasus masih tinggi 
dengan rata-rata 40.000 kasus per hari 
dan tidak ada wilayah yang steril dari 
Covid-19. Sementara potensi 
penularan varian delta sangat tinggi 
dan menjadi salah satu faktor 
meningkatnya angka kematian. 
"Sebagai tindak pencegahan 
penyebaran, masyarakat yang 
terdeteksi sebagai kasus positif, 
diharapkan langsung melapor kepada 
petugas setempat agar dapat dipantau 
dan dihubungkan dengan akses 
kesehatan," katanya.

Tanah Air
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Menurut Wang, dibandingkan dengan 
kota-kota lain seperti Nanjing, Zhangjiajie 
(Provinsi Hunan), dan Chengdu (Provinsi 
Sichuan), penyebaran varian Delta di 
Zhengzhou lebih cepat dan kemungkinan 

Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, 
Tiongkok, mulai dilanda wabah Covid-19 
varian Delta di tengah upaya pemulihan 
akibat bencana banjir yang menewaskan 
puluhan warga.

Rumah sakit itu menjadi rumah sakit 
rujukan bagi orang tanpa gejala yang 
baru datang dari luar negeri.

Kasus tanpa gejala pertama di wilayah 
tengah Tiongkok itu ditemukan pada 
Jumat (30/7/2021).
Zhengzhou menjadi kota lainnya yang 
mengalami peningkatan kasus Delta 
sangat cepat setelah Kota Nanjing, 
Provinsi Jiangsu, demikian laporan media 
Tiongkok.
Kepala Pusat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Menular Kota 
Zhengzhou, Wang Songqiang 
mengungkapkan, sebagian besar kasus 
positif ditemukan di Rumah Sakit No 6 di 
kota itu, termasuk petugas kebersihan, 
staf medis, dan pasien rawat inap.

Hingga Sabtu (31/7/2021) malam 
terdapat 11 kasus positif Covid-19 dan 16 
kasus tanpa gejala. 

Zhengzhou Dilanda Varian Delta 

butuh waktu lama untuk pulih.
Zhengzhou sedang melakukan 
berbagai upaya pemulihan akibat 
bencana banjir yang menewaskan 51 
orang hingga 23 Juli. 
Di seluruh wilayah Provinsi Henan, 
jumlah korban tewas akibat banjir 
mencapai 99 orang.Saat ini di 
Zhengzhou terdapat satu daerah 
berisiko tinggi Covid-19 dan tiga 
daerah risiko sedang.Sekretaris 
Partai Komunis Tiongkok (CPC) 
Komite Provinsi Henan, Lou 
Yangsheng, menginstruksikan 
pengetatan penjagaan untuk 
mencegah meluasnya wabah 
tersebut.Ia juga memerintahkan 
investigasi lebih lanjut mengenai 
sumber wabah tersebut dan warga 
setempat tidak boleh meninggalkan 
wilayah Henan.Penerbangan 
internasional ke Henan harus 
diperiksa secara ketat dan rantai 
pasokan serta surat internasional 
harus melalui pengujian ekspor-impor 
yang ketat.Lou meminta kegiatan 
pertemuan massal dibatalkan, 
vaksinasi dipercepat, dan penyebaran 
informasi wabah ke seluruh 
masyarakat agar dilakukan secara 
tepat dan transparan.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Mengunjungi keluarga dekat bersama 
pasangan menjadi salah satu agenda di 
minggu ini. Makin banyak Anda 
melakukan kegiatan bersama pasangan, 
makin mempererat hubungan. 
Masalahnya, makin ke sini hubungan 
Anda terlihat makin menjauh.  
Pekerjaan:  Kunjungi keluarga.
Keuangan: Berlimpah materi.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Anda bertemu orang-orang yang tepat, 
karena mereka membuka jalan ke arah 
yang lebih baik. Masalah pekerjaan yang 
selama ini membebani Anda perlahan-
lahan mulai terurai. 

Menyelesaikan masalah tidak harus 
dengan emosi dan terburu-buru. 
Mendengarkan nasihat dari orang yang 
lebih tua akan memberikan manfaat 
positif. 
Keuangan:  Jalani saja.
Asmara:  Pendekatan lagi.

Memang tak ada salahnya membantu 
kesulitan yang dialami orang lain. 
Membahagiakan diri sendiri sangatlah 
penting. Baru setelah itu bahagiakan 
orang lain. 
Keuangan:  Saatnya berhemat.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Taurus(20April-20mei)

Ada tekanan kerja yang terlalu tinggi dari 
atasan. Padahal, Anda adalah sosok 
pekerja keras yang mampu 
mengendalikan suasana. Anggap saja 

Asmara:  Pancing emosi.

Asmara : Terlalu mendalam.

Asmara:  Makin menjauh.

Kebaikan yang Anda berikan kepada 
orang lain kadang disalahartikan menjadi 
terbalik. Berhati-hati dengan mulut manis 
yang dijanjikan kepada Anda. Karena di 
minggu ini ada orang yang akan 
mengambil keuntungan dari kebaikan 
itu. 

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Keuangan :  Kondisi macet.

Asmara:  Terpikat yang lain.
Keuangan:  Kejutan hangat.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

itu sebagai ujian di minggu ini dan 
lakukan upaya lain agar permasalahan 
tuntas
Keuangan:  Belum pasti.
Asmara:  Cinta setengah mati.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Coba kurangi sikap sok tahu itu karena 
tidak semua orang menyukainya
Keuangan:  Sangat lancar.
Asmara:  Sikap positif.

Keuangan: Terbatas.

Jika dimintai tolong, jangan pelit 
memberikan bantuan. Waktunya 
membantu kesulitan orang lain karena 
selama ini Anda selalu diperhatikan orang

 

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Keuangan:  Maju mundur.

Asmara:  Terlalu cinta.

Sukses di rumah, begitu juga di kantor. 
Meski pekerjaan sedang banyak, Anda 
dengan mudah menyelesaikannya. Begitu 
juga dengan pasangan, meski sedikit ada 
salah pengertian, tapi tak terlalu 
berdampak buruk.

Asmara:  Ada kendala.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara:  Sedang galau.

Jangan pernah meninggalkan masalah, 
ada baiknya dihadapi dan cari jalan 
keluarnya. Kalaupun Anda setengah 
putus asa karena belum dapat solusinya, 
jangan menyalahkan orang lain. 

Ada rekan kerja yang tidak suka Anda 
mendapat pekerjaan dari atasan tertinggi. 
Sebenarnya hal itu biasa, bisa terjadi 
dimana saja. Namun, berhubung Anda 
pegawai baru, jadilah Anda bulan-bulanan 
pegawai senior. 

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

siap-siap menerima protes. Selain itu, 
berhati-hatilah memberikan saran karena 
dunia selalu berputar dan Anda 
barangkali sedang berada dibawah.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan:  Serba mudah.

Asmara:  Belum sejalan.
Keuangan:  Kurangi pengeluaran.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan:  Harus irit.
Asmara:  Berjalan lancar.
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Apa Kata Bintang Anda

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Dicari pekerja untuk 

Gaji $13

 Hub : Claudia   
 908 - 510 - 6840

di APEC 2nd shift

Apa Kata Bintang Anda
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Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik
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Dicari

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Ada kamar kosong di 15th street 
dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6284

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

Dicari kasir full time harus kerja 
weekend. Bayar pajak
Hub : 267 - 438- 3084

Tanah Air

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

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

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

Disewakan kamar 
Di daerah 20 street dan Synder.
Fasilitas termasuk utilities, WIFI 
dan kasur. Ada laundry di dalam.
Jalur bis#17 ke Center City dan
Chinatown.
Hub/ Text : 267/881/8899

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

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

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin.
Gaji $100/hari. Tinggal dalam.
Call : 267 - 255 - 8191

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)House for rent 17xx Mole street

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

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

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Tanah Air

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Pemerintah mengimbau 
kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah untuk mengibarkan bendera 
Merah Putih di lingkungan masing-
masing mulai 1 sampai 31 Agustus 
2021. Hal ini dalam rangka peringatan 
HUT ke-76 Republik Indonesia pada 17 
Agustus 2021. Imbauan tertuang dalam 
surat yang diteken Menteri Sekretaris 
Negara Pratikno tertanggal 22 Juni 
2021. "Imbauan secara tertulis benar 1-
31 Agustus 2021," kata Kepala 
Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono 
saat dihubungi, Minggu (1/8/2021). 
Dalam surat itu, Mensesneg juga 
menginstruksikan kementerian/lembaga 
serta pemerintah daerah memasang 
dekorasi, umbul-umbul, dan hiasan 
lainnya di lingkungan masing-masing.  
Kemudian, meminta 
kementerian/lembaga serta pemerintah 
daerah menyelenggarakan program, 
kegiatan, dan campaign baik secara 

Ayo Pasang Bendera Merah Putih

daring maupun luring untuk 
menyemarakkan bulan kemerdekaan. 
Berikutnya, pada 17 Agustus 2021, pukul 
10.17 sampai 10.20 kementerian/lembaga 
serta pemerintah daerah diminta 
menghentikan semua kegiatan. Lagu 
Indonesia Raya dikumandangkan di 
berbagai lokasi dan daerah untuk 
menghormati peringatan detik-detik 
proklamasi. Meski demikian ada 
pengecual menghentikan aktivitas sejenak 
bagi orang dengan aktivitas yang 
berpotensi membahayakan diri dan orang 
lain jika dihentikan. "Penyelenggaran hal-
hal dimaksud di atas agar dilakukan 
dengan memperhatikan penerapan 
protokol kesehatan pencegahan dan 
penanganan Covid-19 secara ketat, sesuai 
kemampuan dan kondisi daerah masing-
masing serta memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku," demikian bunyi aturan dalam 
surat tersebut.

Pemerintah melalui Sekretariat Kabinet 
membuka pendaftaran peserta upacara 
bendera secara virtual dalam rangka 
peringatan HUT ke-76 RI pada 17 
Agustus 2021 mendatang. Pendaftaran 
itu diperuntukkan bagi seluruh 
masyarakat Indonesia baik yang tinggal 
di dalam maupun luar negeri. "Seluruh 
masyarakat Indonesia dapat bergabung 
bersama Presiden dan Wakil Presiden 
secara langsung di halaman depan 
Istana Merdeka melalui video 
conference," demikian pengumuman 

Cara Ikut Upacara Virtual HUT RI Dengan Jokowi

Adapun langkah-langkah 
pendaftaran adalah sebagai berikut: 
1. Pilih daftar, kemudian ikuti petunjuk 
pengisian pendaftaran. Dapatkan 
informasi, inspirasi dan insight di email 

yang disampaikan dalam tayangan 
YouTube Sekretariat Presiden, 
sebagaimana dilansir Kompas.com, 
Sabtu (31/7/2021). "Untuk itu, anda 
bisa mendaftarkan diri melalui laman 
(website) 
pandang.istanapresiden.go.id," lanjut 
pengumuman itu. 

Tanah Air



30 29www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

Internasional

iklan JKInternasional

Dicari

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Ada kamar kosong di 15th street 
dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6284

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

Dicari kasir full time harus kerja 
weekend. Bayar pajak
Hub : 267 - 438- 3084

Tanah Air

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

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

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

Disewakan kamar 
Di daerah 20 street dan Synder.
Fasilitas termasuk utilities, WIFI 
dan kasur. Ada laundry di dalam.
Jalur bis#17 ke Center City dan
Chinatown.
Hub/ Text : 267/881/8899

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

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

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin.
Gaji $100/hari. Tinggal dalam.
Call : 267 - 255 - 8191

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)House for rent 17xx Mole street

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

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

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Tanah Air

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Pemerintah mengimbau 
kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah untuk mengibarkan bendera 
Merah Putih di lingkungan masing-
masing mulai 1 sampai 31 Agustus 
2021. Hal ini dalam rangka peringatan 
HUT ke-76 Republik Indonesia pada 17 
Agustus 2021. Imbauan tertuang dalam 
surat yang diteken Menteri Sekretaris 
Negara Pratikno tertanggal 22 Juni 
2021. "Imbauan secara tertulis benar 1-
31 Agustus 2021," kata Kepala 
Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono 
saat dihubungi, Minggu (1/8/2021). 
Dalam surat itu, Mensesneg juga 
menginstruksikan kementerian/lembaga 
serta pemerintah daerah memasang 
dekorasi, umbul-umbul, dan hiasan 
lainnya di lingkungan masing-masing.  
Kemudian, meminta 
kementerian/lembaga serta pemerintah 
daerah menyelenggarakan program, 
kegiatan, dan campaign baik secara 

Ayo Pasang Bendera Merah Putih

daring maupun luring untuk 
menyemarakkan bulan kemerdekaan. 
Berikutnya, pada 17 Agustus 2021, pukul 
10.17 sampai 10.20 kementerian/lembaga 
serta pemerintah daerah diminta 
menghentikan semua kegiatan. Lagu 
Indonesia Raya dikumandangkan di 
berbagai lokasi dan daerah untuk 
menghormati peringatan detik-detik 
proklamasi. Meski demikian ada 
pengecual menghentikan aktivitas sejenak 
bagi orang dengan aktivitas yang 
berpotensi membahayakan diri dan orang 
lain jika dihentikan. "Penyelenggaran hal-
hal dimaksud di atas agar dilakukan 
dengan memperhatikan penerapan 
protokol kesehatan pencegahan dan 
penanganan Covid-19 secara ketat, sesuai 
kemampuan dan kondisi daerah masing-
masing serta memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku," demikian bunyi aturan dalam 
surat tersebut.

Pemerintah melalui Sekretariat Kabinet 
membuka pendaftaran peserta upacara 
bendera secara virtual dalam rangka 
peringatan HUT ke-76 RI pada 17 
Agustus 2021 mendatang. Pendaftaran 
itu diperuntukkan bagi seluruh 
masyarakat Indonesia baik yang tinggal 
di dalam maupun luar negeri. "Seluruh 
masyarakat Indonesia dapat bergabung 
bersama Presiden dan Wakil Presiden 
secara langsung di halaman depan 
Istana Merdeka melalui video 
conference," demikian pengumuman 

Cara Ikut Upacara Virtual HUT RI Dengan Jokowi

Adapun langkah-langkah 
pendaftaran adalah sebagai berikut: 
1. Pilih daftar, kemudian ikuti petunjuk 
pengisian pendaftaran. Dapatkan 
informasi, inspirasi dan insight di email 

yang disampaikan dalam tayangan 
YouTube Sekretariat Presiden, 
sebagaimana dilansir Kompas.com, 
Sabtu (31/7/2021). "Untuk itu, anda 
bisa mendaftarkan diri melalui laman 
(website) 
pandang.istanapresiden.go.id," lanjut 
pengumuman itu. 

Tanah Air



www.sipbuletin.com

Internasional

Tanah Air

iklan pendowo
dek HP

www.sipbuletin.com

www.sipbuletin.com

31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

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

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

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

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 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204

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

Dicari kasir pria (deli)
di Central City 
Hub : 267 - 405 - 3137

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

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

 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

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

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

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

Dicari kasir full time harus kerja 
weekend. Bayar pajak
Hub : 267 - 438- 3084

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

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

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

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

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

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

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

Dicari pekerja untuk 

Gaji $13

 Hub : Claudia   
 908 - 510 - 6840

di APEC 2nd shift

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

2. Siapkan syarat berupa KTP asli dan 
swafoto bersama KTP asli. 

atsApp dan email aktif. 

3. Pastikan nomor WhatsApp dan 
email anda aktif. 

kamu. Daftarkan email 

nama pekerjaan. 6. Masukkan nomor 
identitas, unggah kartu identitas, 
unggah swafoto bersama kartu 
identitas dan tentukan pilihan upacara 
yang diharapkan dan isi alasannya.
7. Klik "I'm not robot'" lalu klik 
"lanjutkan" dan simpan. 

4. Isi formulir pendaftaran berisi poin-
poin isian yakni: negara, provinsi, 
kota/kabupaten, nomor Wh

8. Setelah rangkaian pendaftaran 
dilakukan nantinya pendaftar akan 
menerima notifikasi WhatsApp berupa 
pemberitahuan konfirmasi beserta 
kode registrasi. 
9. Masukkan kode registrasi pada 
laman website 
pandang.istanapresiden.go.id untuk 
mengetahui perkembangan 
permohonan pendaftaran yang telah 
dikirimkan. 

5. Pilih profesi, jika tidak tersedia maka 
pilih 'lainnya' dan isi 

10. Apabila telah berhasil mendaftar, 
saat pelaksanaan upacara dimohon 
untuk tetap mematuhi protokol 
kesehatan, menjaga kesopanan dan 
mengikuti dengan khidmat selama 
kegiatan upac
Sebelumnya, Kepala Biro Protokol 
Sekretariat Presiden, Yusuf Permana 
mengajak seluruh lapisan masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi memeriahkan 
peringatan HUT ke-76 kemerdekaan 
Republik Indonesia dengan mengikuti 
upacara virtual Peringatan Detik-detik 
Proklamasi Republik Indonesia pada 17 
Agustus 2021. Untuk mengakomodasi 
partisipasi masyarkat, Sekretariat 
Presiden telah mengalokasikan 
sebanyak 40.000 undangan upacara 
virtual pada 17 Agustus 2021 
mendatang. Pemohon yang mengajukan 
kuota undangan tersebut akan terlebih 
dahulu diverifikasi datanya untuk 
kemudian memperoleh pesan melalui 
WhatsApp dan email yang berisi 
ketentuan untuk mengikuti jalannya 
upacara secara langsung melalui 
konferensi video. Yusuf 
mengungkapkan, kuota yang disediakan 
untuk mengikuti upacara virtual pada 
tahun ini lebih banyak dibandingkan 
tahun lalu.Harapannya masyarakat 
Indonesia di dalam negeri maupun 
masyarakat Indonesia yang di luar 
negeri termasuk juga para diaspora 
dapat memanfaatkan kuota tersebut. 
"Upacara HUT RI secara virtual ini 
merupakan yang kedua kali digelar di 
masa pandemi Covid-19. Sebelumnya, 
Sekretariat Presiden juga menggelar 
upacara kemerdekaan secara daring 
pada HUT ke-75 RI," tutur Yusuf. Dia 
menambahkan, antusiasme masyarakat 
untuk mengikuti upacara HUT ke-76 RI 
ini cukup tinggi. Hingga pukul 16.30 WIB 
pada Jumat (30/7/2021), telah tercatat 
2.110 pendaftar dari dalam negeri dan 
14 pendaftar dari luar negeri.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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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 )

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

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

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

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 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204

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

Dicari kasir pria (deli)
di Central City 
Hub : 267 - 405 - 3137

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

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

 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

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

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

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

Dicari kasir full time harus kerja 
weekend. Bayar pajak
Hub : 267 - 438- 3084

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

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

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

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

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

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

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

Dicari pekerja untuk 

Gaji $13

 Hub : Claudia   
 908 - 510 - 6840

di APEC 2nd shift

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

2. Siapkan syarat berupa KTP asli dan 
swafoto bersama KTP asli. 

atsApp dan email aktif. 

3. Pastikan nomor WhatsApp dan 
email anda aktif. 

kamu. Daftarkan email 

nama pekerjaan. 6. Masukkan nomor 
identitas, unggah kartu identitas, 
unggah swafoto bersama kartu 
identitas dan tentukan pilihan upacara 
yang diharapkan dan isi alasannya.
7. Klik "I'm not robot'" lalu klik 
"lanjutkan" dan simpan. 

4. Isi formulir pendaftaran berisi poin-
poin isian yakni: negara, provinsi, 
kota/kabupaten, nomor Wh

8. Setelah rangkaian pendaftaran 
dilakukan nantinya pendaftar akan 
menerima notifikasi WhatsApp berupa 
pemberitahuan konfirmasi beserta 
kode registrasi. 
9. Masukkan kode registrasi pada 
laman website 
pandang.istanapresiden.go.id untuk 
mengetahui perkembangan 
permohonan pendaftaran yang telah 
dikirimkan. 

5. Pilih profesi, jika tidak tersedia maka 
pilih 'lainnya' dan isi 

10. Apabila telah berhasil mendaftar, 
saat pelaksanaan upacara dimohon 
untuk tetap mematuhi protokol 
kesehatan, menjaga kesopanan dan 
mengikuti dengan khidmat selama 
kegiatan upac
Sebelumnya, Kepala Biro Protokol 
Sekretariat Presiden, Yusuf Permana 
mengajak seluruh lapisan masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi memeriahkan 
peringatan HUT ke-76 kemerdekaan 
Republik Indonesia dengan mengikuti 
upacara virtual Peringatan Detik-detik 
Proklamasi Republik Indonesia pada 17 
Agustus 2021. Untuk mengakomodasi 
partisipasi masyarkat, Sekretariat 
Presiden telah mengalokasikan 
sebanyak 40.000 undangan upacara 
virtual pada 17 Agustus 2021 
mendatang. Pemohon yang mengajukan 
kuota undangan tersebut akan terlebih 
dahulu diverifikasi datanya untuk 
kemudian memperoleh pesan melalui 
WhatsApp dan email yang berisi 
ketentuan untuk mengikuti jalannya 
upacara secara langsung melalui 
konferensi video. Yusuf 
mengungkapkan, kuota yang disediakan 
untuk mengikuti upacara virtual pada 
tahun ini lebih banyak dibandingkan 
tahun lalu.Harapannya masyarakat 
Indonesia di dalam negeri maupun 
masyarakat Indonesia yang di luar 
negeri termasuk juga para diaspora 
dapat memanfaatkan kuota tersebut. 
"Upacara HUT RI secara virtual ini 
merupakan yang kedua kali digelar di 
masa pandemi Covid-19. Sebelumnya, 
Sekretariat Presiden juga menggelar 
upacara kemerdekaan secara daring 
pada HUT ke-75 RI," tutur Yusuf. Dia 
menambahkan, antusiasme masyarakat 
untuk mengikuti upacara HUT ke-76 RI 
ini cukup tinggi. Hingga pukul 16.30 WIB 
pada Jumat (30/7/2021), telah tercatat 
2.110 pendaftar dari dalam negeri dan 
14 pendaftar dari luar negeri.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761


