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Presiden Joko Widodo menerima para 
atlet Indonesia yang berkompetisi di 
Olimpiade Tokyo 2020. Pertemuan 
dengan para 
atlet 
dilakukan di 
Istana Bogor, 
Jumat 
(13/8/2021) 
pukul 09.00 
WIB. Seperti 
saat 
melepas 
mereka 
bertarung 
pada awal 
Juli silam, 
orang nomor 
satu di 
negeri ini 
kembali menyambut mereka usai 
kembali dari Tokyo. Pelepasan 
kontingen saat itu dilakukan di Istana 
Merdeka, Jakarta. Sementara saat 
penyambutan ini digelar di tempat 

berbeda. Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam 
kesempatan tersebut, Jokowi mengaku 
bersyukur 28 atlet dan 26 official telah 

kembali ke 
tanah air 
dalam 
keadaan sehat 
dan selamat 
setelah hampir 
satu bulan 
lebih berada di 
negeri Sakura. 
"Alhamdulillah 
kita patut 
bersyukur 
saudara-
saudara telah 
tiba, kembali di 
Tanah Air 
dalam 

keadaan sehat dan selamat. Dan saya 
beserta seluruh rakyat sangat bangga atas 
perjuangan, atas kerja keras yang telah 
saudara-saudara lakukan di Tokyo, dan 

    Ada Prestasi Pasti 
Ada Apresiasi

Ada Prestasi 
Pasti 

Ada Apresiasi
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sangat mengapresiasi hasil medali yang 
telah diraih," kata Jokowi. "Saya ingin 
mengucapkan sekali lagi terima kasih 
kepada peraih medali emas, perunggu, 
dan perak dan terima kasih kepada 
seluruh atlet, para pelatih, official, 
pendamping dan juga chef de mission, 
duta besar RI untuk Kerajaan Jepang," 
jelasnya. Secara khusus, kepala negara 
juga menyampaikan apresiasi setinggi-
tingginya kepada pasangan ganda putri 
bulutangkis Greysia Polii/Apriyani 
Rahayu yang berhasil melanjutkan tren 
raihan medali emas dalam ajang 
olimpiade untuk cabang bulu tangkis. 
"Ini melanjutkan tradisi medali emas di 
Olimpiade dari cabang bulu tangkis," 
kata Jokowi. Dalam kesempatan 
tersebut, Jokowi memberikan 
penghargaan kepada para atlet 
berprestasi berupa bonus. Peraih 
medali emas mendapatkan bonus 
tertinggi hingga mencapai Rp 5,5 miliar. 
"Apakah perlu saya sebut [angkanya]? 
Karena situasi pandemi, tapi enggak 
apa-apa saya sebut. Jadi untuk peraih 
medali emas, Rp 5,5 miliar," kata 

Jokowi. Adapun untuk peraih medali 
perak akan mendapatkan bonus senilai 
Rp 2,5 miliar. Sementara untuk peraih 
medali perunggu, juga mendapatkan 
bonus sebesar Rp 1,5 miliar. "Bonus juga 
diberikan kepada para pelatih, kemudian 
para atlet non peraih medali juga 
diberikan. Cukup gede, tapi enggak usah 
saya sebut," jelasnya. Berdasarkan 
catatan Kementerian Pemuda dan 
Olahraga, kontingen Indonesia berhasil 
meraih satu medali emas, satu medali 
perak, dan tiga medali perunggu. 
Indonesia yang mengirimkan 28 atletnya 
ke Olimpiade Tokyo 2020 sukses 
membawa pulang 5 medali melalui 
cabang olahraga angkat besi dan bulu 
tangkis. Angkat besi menjadi 
penyumbang medali terbanyak dengan 
raihan tiga medali, yaitu satu perak dan 
dua perunggu. Medali perak diraih Eko 
Yuli Irawan yang turun di kelas 61 kg 
putra. Sementara, dua perunggu menjadi 
milik Windy Cantika Aisah (49 kg putri) 
dan Rahmat Erwin Abdullah (73 kg putra). 
Adapun dari bulu tangkis 
mempersembahkan medali emas lewat 
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Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan satu 
perunggu dari Anthony Sinisuka 
Ginting. Dan yang paling 
membahagiakan itu ketika Presiden 
Jokowi memastikan bahwa bonus para 
atlet dinaikkan sebesar Rp500 juta dari 
nilai yang dijanjikan sebelumnya. Angka 
ini tentu lebih besar dari janji 
sebelumnya. Sebelum berangkat ke 
Tokyo tim Indonesia dijanjikan Rp5 
miliar bagi setiap medali emas yang 
didapat. Jumlah tersebut sama besar 
dengan yang didapat di Olimpiade Rio 
de Janeiro 2016. Adapun untuk pelatih 
yang melatih atlet peraih medali emas 
diberikan bonus Rp 2,5 miliar. Lalu, 
pelatih dengan atlet peraih medali 
perak mendapat bonus Rp 1 miliar dan 
pelatih dengan atlet peraih medali 
perunggu sebesar Rp 600 juta. 
Sedangkan pelatih dengan atlet yang 
tidak mendapat medali sama Jokowi 
pun tetap diberi bonus sebesar Rp 100 
juta. Mengesankan bukan? Di era 
Presiden Jokowi, ada prestasi pasti ada 
apresiasi bukan? Ya, Presiden 

menegaskan, pemerintah sangat 
mengapresiasi prestasi yang diraih para 
atlet. Presiden mengatasnamakan seluruh 
rakyat Indonesia mengaku bangga atas 
perjuangan dan kerja keras seluruh atlet di 
event multi olahraga paling akbar sedunia 
itu. "Semoga prestasi para atlet Indonesia 
di ajang Olimpiade ini dapat menjadi 
inspirasi, teladan, dorongan, dan motivasi 
bagi para atlet dan masyarakat kita agar 
terus bekerja keras, berprestasi, dan 
memberikan yang terbaik bagi bangsa dan 
negara," tegas Presiden Jokowi dikutip 
dari akun Instagram resminya. Dibanding 
beberapa negara lain, apresiasi yang 
diberikan pemerintah Indonesia terbilang 
tinggi. Mengutip Forbes.com, AS, negara 
kaya sekaligus langganan juara umum 
Olimpiade itu menjanjikan 37.500 USD 
(Rp 540 juta) untuk peraih emas, 22.500 
USD (Rp320 juta) untuk perak, dan 
15.000 USD (Rp215 juta) untuk peraih 
perunggu. Australia yang finis di posisi 
keenam, memberikan hadiah hampir 
separuh dari yang didapat olympian AS. 
Peraih emas mendapat 20.000 USD 
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(Rp287 juta), perak 15.000 USD 
(Rp215 juta), dan 10.000 USD (Rp144 
juta). Dalam situasi seperti ini kita tentu 
tidak berharap hadiah yang didapat 
atlet Indonesia akan setinggi Singapura 
atau Taiwan. Singapura berani 
memberikan hadiah hingga 738.000 
USD (Rp10,6 miliar) dan 719.000 USD 
(Rp10,3 miliar) yang dijanjikan Taiwan. 
Yang diberikan pemerintah Indonesia 
memang tak sebesar Singapura atau 
Taiwan. Tetapi keseluruhan yang 
didapat para atlet Indonesia, terutama 
peraih emas, bisa dipastikan jauh lebih 
besar dari itu. Ada yang memberi 
rumah, apartemen, dan tanah. Belum 
lagi investasi lain seperti gerai 
makanan, dan sebagainya. Berapa 
jumlahnya bila ditotal? Yang menarik 
setelah acara resmi selesai, tibalah 
acara ramah tamah, Greysia 
berbincang dengan Pak Jokowi. Dalam 
perbincangan itu Greysia menyatakan 
bahwa dia sudah siap menggantung 
raket karena usianya memang sudah 
tinggi. Lalu, Greysia dengan malu-malu 
dia  menawarkan sepatu sneaker 
berwarna hitam, berbahan kulit produk 

UMKM untuk dibeli. "Saya sudah siap jadi 
pengusaha jika gantung raket, produk dan 
usaha sudah jalan," jelas Greysia. Greys 
yang berkostum sama seperti peserta 
lainnya dengan medali emas yang 
tergantung di leher masih sempat 
menawari Jokowi sepasang sepatu. 
Jokowi pun membagikan apa yang 
dibicarakan dengan Greysia di 
Instagramnya. "Saya baru saja membeli 
sepatu baru. Jenisnya sneaker kesukaan 
saya, mereknya FINE COUNSEL. Dan 
yang istimewa, sepatu ini buatan dalam 
negeri yang pemilik usahanya Anda kenal 
semua: Greysia Polii". "Ya, peraih medali 
emas di Olimpiade Tokyo ini diam-diam 
rupanya telah menyiapkan rencana masa 
depannya setelah nanti tak lagi mengayun 
raket. Ia sudah punya usaha sepatu dan 
pakaian yang produksinya di Malang". 
"Pagi tadi, Greysia datang ke istana 
bersama kontingen Indonesia yang baru 
pulang dari Jepang, menerima bonus, 
seraya menawarkan sepatu produksinya 
ini. Sepasang sneakers dari kulit yang 
katanya dikerjakan oleh tangan-tangan 
terampil orang Indonesia sendiri, tapi 
berkualitas dunia. Kebetulan juga, sudah 
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saatnya saya menambah sepatu 
sneakers". Jokowi yang berlatar 
belakang pengusaha tentu tak segan 
mengapresiasi yang jenis begitu. Ia 
adalah sosok yang sangat mendukung 
setiap ide dan kerja kreatif. Mampu 
meraih emas Olimpiade, serentak 
punya usaha sendiri. Siapa yang bisa 
menolak memuji? Jokowi menyanjung 
lagi. Kualitas produksinya bagus. Kulit 
domba asli berkualitas ekspor. Sekali 
lagi, bukan karena ini buatan dalam 
negeri dan produknya adalah jenis 
sneakers yang sangat ia sukai. Tentu ini 
langkah kreatif yang patut ditiru. 
Sebentuk siasat untuk memastikan 
hidup terus berlanjut selepas gantung 
raket. Siasat itu sudah ia mainkan sejak 
masih menjadi atlet. Uang yang didapat 
dari hadiah berbagai kejuaraan 
diinvestasikan. Usia sebagai atlet tidak 
panjang. Apalagi atlet berprestasi jauh 

lebih singkat. Persaingan di dunia olahraga 
yang begitu tinggi tidak menjamin seorang 
atlet bisa angkat trofi dan medali berkali-
kali. Tak heran para juara datang dan 
pergi. Dari satu podium turnamen ke 
podium turnamen lainnya muncul muka-
muka berbeda. Bersyukur bisa sempat 
merasakan manisnya juara. Ada atlet yang 
telah bertarung bertahun-tahun tak juga 
mencapai klimaks. Malang benar nasib 
mereka. Tetapi itulah kehidupan atlet dan 
salah satu seluk-beluk kerasnya 
perjuangan, kadang kejam. Greys tentu 
beruntung. Bisa meraih medali serentak 
mempunyai unit usaha sendiri. Sebagai 
pemain merangkap pebisnis. Apalagi, 
Greysia sudah menikah pada akhir 2020 
lalu. Tentu, dia berkeinginan memulai fase 
baru kehidupannya sebagai seorang istri. 
Terlebih setelah meraih medali emas 
Olimpiade yang menjadi pencapaian 
tertinggi bagi seorang atlet. Yang terjadi 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

saatnya saya menambah sepatu 
sneakers". Jokowi yang berlatar 
belakang pengusaha tentu tak segan 
mengapresiasi yang jenis begitu. Ia 
adalah sosok yang sangat mendukung 
setiap ide dan kerja kreatif. Mampu 
meraih emas Olimpiade, serentak 
punya usaha sendiri. Siapa yang bisa 
menolak memuji? Jokowi menyanjung 
lagi. Kualitas produksinya bagus. Kulit 
domba asli berkualitas ekspor. Sekali 
lagi, bukan karena ini buatan dalam 
negeri dan produknya adalah jenis 
sneakers yang sangat ia sukai. Tentu ini 
langkah kreatif yang patut ditiru. 
Sebentuk siasat untuk memastikan 
hidup terus berlanjut selepas gantung 
raket. Siasat itu sudah ia mainkan sejak 
masih menjadi atlet. Uang yang didapat 
dari hadiah berbagai kejuaraan 
diinvestasikan. Usia sebagai atlet tidak 
panjang. Apalagi atlet berprestasi jauh 

lebih singkat. Persaingan di dunia olahraga 
yang begitu tinggi tidak menjamin seorang 
atlet bisa angkat trofi dan medali berkali-
kali. Tak heran para juara datang dan 
pergi. Dari satu podium turnamen ke 
podium turnamen lainnya muncul muka-
muka berbeda. Bersyukur bisa sempat 
merasakan manisnya juara. Ada atlet yang 
telah bertarung bertahun-tahun tak juga 
mencapai klimaks. Malang benar nasib 
mereka. Tetapi itulah kehidupan atlet dan 
salah satu seluk-beluk kerasnya 
perjuangan, kadang kejam. Greys tentu 
beruntung. Bisa meraih medali serentak 
mempunyai unit usaha sendiri. Sebagai 
pemain merangkap pebisnis. Apalagi, 
Greysia sudah menikah pada akhir 2020 
lalu. Tentu, dia berkeinginan memulai fase 
baru kehidupannya sebagai seorang istri. 
Terlebih setelah meraih medali emas 
Olimpiade yang menjadi pencapaian 
tertinggi bagi seorang atlet. Yang terjadi 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Tanah Air

seperti greys ini, sekali lagi, tidak 
datang begitu saja dari langit. Tidak 
banyak memang seperti Greys. Walau 
begitu belum terlambat untuk menjadi 
seperti Greys. Setidaknya mulai 
memainkan strategi pengelolaan 
keuangan yang sama untuk 
kelangsungan hidup setelah pensiun 
nanti. Umur sebagai atlet jelas singkat. 
Bahkan ada yang sangat singkat. Cepat 
atau lambat, Greys akan mengakhiri 
perjuangannya di arena bulutangkis. 
Namun begitu tidak pernah ada kata 
pensiun paripurna baginya. Berhenti 
sebagai atlet ia akan menjadi 
pengusaha seutuhnya. Nah, Greysia 

ternyata tidak hanya menginspirasi atlet-
atlet muda dan calon atlet untuk meraih 
prestasi setinggi mungkin. Dia juga bisa 
menjadi teladan bagi atlet perihal 
pentingnya menyiapkan masa depan. Ya, 
para atlet bisa berkaca dari Greysia Polii 
perihal pentingnya menyiapkan 
'pegangan' untuk masa depan. Sehingga 
ketika memasuki masa pensiun, tidak 
perlu bingung harus ngapain. Dari 
membaca sejumlah referensi, ada 
beberapa atlet yang 'melek masa depan'. 
Sembari menjalankan rutinitas sebagai 
atlet, mereka memulai merintis usaha 
yang bisa dijalankan oleh orang lain. Ada 
yang berwirausaha, hingga membuka 
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bisnis kos-kosan. Ya, semoga makna 
dari momen pemberian bonus oleh 
pemerintah kepada kontingen Olimpiade 
2020 ini membuka mata generasi 
milenial yang bercita-cita menjadi atlet 
dan juga semua atlet. Bahwa, jangan 
nanggung bila menjadi atlet. Raih 
prestasi setinggi mungkin maka 
apresiasi akan didapat. Sebab, 
pemerintah dan masyarakat tidak akan 
menutup mata. 
Tidak kalah penting, siapkan 'pegangan' 
agar masa setelah pensiun sebagai 
atlet, tetap bisa berdaya, berkarya, dan 
berprestasi di bidang lainnya. Ingat, 
masa kerja atlet itu pendek. Berbeda 
dari pegawai negeri maupun pegawai 
kantoran. Sebuah siasat jitu agar 
menyesal tak lagi jadi atlet tak sampai 
terjadi. Begitu juga, jangan sampai jatuh 
miskin tak lama setelah pensiun. 
Sejatinya hidup masih harus berlanjut, 
maka perlu pandai-pandai bersiasat 
sedari dini. Pastinya kita tidak ingin para 
atlet di masa lalu menjadi gelandangan 
karena tidak dihargai oleh pemerintah. 

Kalau mau contoh, apakah kita masih 
ingat ketika Ellyas Pical, petinju legendaris 
Indonesia itu harus menderita di hari 
tuanya karena tidak punya tabungan, 
karena di masa usia emasnya dengan 
segudang prestasi tidak mampu 
mengelola keuangannya dengan baik 
sehingga saat pensiun harus kerja 
serabutan demi menyambung hidup. 
Terakhir menurut berita Ellyas Pical 
bekerja sebagai security. 
Jadi momen pembagian bonus Ini menjadi 
pesan bagus, utamanya bagi generasi 
muda yang bercita-cita menjadi atlet. 
Bahwa, menjadi atlet, apabila berprestasi, 
apalagi bisa tampil di Olimpiade, masa 
depan mereka akan terjamin. Tentu saja, 
kuncinya adalah prestasi. Sebagai atlet, 
bila ingin diapresiasi pemerintah, ya harus 
menunjukkan prestasi dulu. Dan, prestasi 
tidak akan bisa diraih tanpa kerja keras 
berlatih, disiplin, dan punya motivasi 
berhasil. Akankah kebiasaan Presiden 
Jokowi ini akan berlanjut di periode-
periode pemerintahan berikutnya? 
Semoga...
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Untuk mengetahui secara lebih rinci, 
berikut kami rangkum 14 cara mengobati 
gusi bengkak, yang dilansir dari 
Liputan6.com.

Gingivitis
Menumpuknya plak pada gusi 
merupakan salah satu penyebab 
terjadinya gusi bengkak. Menumpuknya 
plak pada gusi yang terakumulasi dalam 
jumlah besar dan lama dapat 
menyebabkan inflamasi yang disebut 
dengan gingivitis. Gingivitis juga 
merupakan penyakit pada gusi.

Pada umumnya, penyebab gusi bengkak 
karena plak yang adalah sisa-sisa dari 
makanan yang tertinggal lama dan tidak 
segera dibersihkan. Lama-kelamaan sisa 
makanan yang tidak segera dibersihkan 
ini akan menumpuk dan menyebabkan 
karang gigi dan mengakibatkan gusi 
membengkak.

Lalu bagaimana cara pengobatan yang 
tepat untuk mengobati gusi yang 
bengkak? Apakah ada bahan alami yang 
dapat meredakan gusi bengkak?

Penyebab dari Gusi Bengkak

Air liur yang mengandung mineral 
malahan akan membantu sisa makanan 
tadi mengeras dan karang gigi yang 
terbentuk pun menjadi keras atau 
sedimentasi.
Terkena Virus atau Jamur
Ketika Anda tidak mengatur makanan 

Menumpuknya Karang dan Plang pada 
Gigi

Area mulut dan gigi terkadang memang 
tak luput dari gangguan kesehatan. 
Begitu pula dengan gusi yang ada di 
dalam mulut. Gusi bengkak merupakan 
salah satu gangguan gusi yang umum 
terjadi.

Cara Alami Atasi Gusi Bengkak
yang masuk ke dalam mulut, bukan 
tidak mungkin bahwa Anda juga 
memasukkan virus atau jamur ke dalam 
mulut Anda sendiri. Hal itu dapat 
menjadi penyebab yang sering terjadi 
dalam masalah gusi bengkak.
Selain itu, gigi yang berlubang karena 
kuman juga kerap kali menjadi masalah 
yang menimbulkan gusi bengkak.
Cara Mengobati Gusi Bengkak 
dengan Bahan Alami
Pada umumnya, beberapa bahan alami 
dapat berguna untuk mengobati gusi 
bengkak. Selain mudah didapatkan, 
bahan alami ini juga tidak menimbulkan 
efek samping seperti layaknya 
kelebihan bahan-bahan kimia.

Lemon merupakan bahan alami yang 
selanjutnya untuk cara mengobati gusi 
bengkak. Asam dalam lemon berfungsi 
sebagai alkali alami agar kadar pH 
dalam mulut seimbang.

Sodium yang tinggi dapat membasmi 
bakteri penyebab plak atau karang gigi. 
Garam menjadi antiseptic alami bau 
kesehatan mulut Anda.

1. Garam

2. Lemon

Masukkan 2 sdm garam ke dalam 
segelas air hangat. Aduk hingga larut. 
Gunakan sebagai obat kumur setiap 
kali Anda selesai sikat gigi agar bakteri 
dapat dibasmi sampai bersih.

Garam dapat menjadi bahan untuk cara 
mengobati gusi bengkak dengan bahan 
alami. Garam dapat digunakan sebagai 
cara mengobati gusi gigi yang mujarab.

Selain lemon juga merupakan 

Berikut daftar bahan alami yang 
dapat digunakan untuk mengobati 
gusi bengkak.

"Berdasarkan rekomendasi diplomat, 
militer dan tim intelijen, saya telah 
mengizinkan pengerahan sekitar 5.000 
prajurit AS untuk memastikan 
penarikan personel AS dan personel 
sekutu lain secara tertib dan aman, " 
kata Biden, seperti dilansir laman 
Antara mengutip Reuters, Minggu 
(15/8).Seorang pejabat pertahanan 
yang enggan disebut namanya 
mengatakan dari 5.000 prajurit yang 
dikatakan Biden, 4.000 di antaranya 
sudah diumumkan sebelumnya. Sekitar 
1.000 lainnya baru disetujui dan 
berasal dari Divisi Udara ke-82.

"Setahun lagi, atau lima tahun lagi, 
keberadaan militer AS tidak akan 
membuat perbedaan jika militer 
Afghanistan tak bisa atau tidak 
menjaga negara mereka sendiri. 

Presiden Amerika Serikat Joe Biden 
mengatakan pada Sabtu dirinya telah 
menyetujui pengiriman pasukan militer 
tambahan ke Kabul untuk membantu 
evakuasi staf kedutaan mereka dari 
Afghanistan.

Pasukan tambahan juga akan 
mengevakuasi sejumlah warga 
Afghanistan lewat program visa 
khusus.

Namun, dia juga mengatakan 
kehadiran militer AS yang tanpa batas 
bukanlah sebuah pilihan.

Dan kehadiran Amerika yang tak ada 
akhirnya di tengah konflik sipil negara 
lain tidak dapat saya terima," kata 
Biden.

Dalam sebuah pernyataan, Biden 
mempertahankan keputusannya untuk 
menarik pasukan AS dari Afghanistan 
dengan berdalih bahwa pasukan 
Afghanistan harus melawan kelompok 
bersenjata Taliban yang berusaha 
merebut kekuasaan negara itu.

Biden mengatakan pemerintahannya 
telah berkata pada para petinggi 
Taliban di Qatar bahwa tindakan 
apapun yang bisa membahayakan 
personel AS "akan direspons dengan 
cepat dan kuat oleh militer AS."

AS Evakuasi Staf Kedutaan di Afghanistan

Daftar nama tersebut dapat meliputi 
wartawan dan aktivis hak asasi manusia.

Departemen Luar Negeri telah 
mengontak para advokat untuk meminta 
nama-nama orang Afghanistan di Kabul 
yang sudah bekerja dengan personel AS 
dan perlu dievakuasi, kata dua sumber 
yang memahami masalah itu.

Taliban telah mengambil alih banyak 
wilayah Afghanistan, merebut sebuah 
kota utama di utara Afghanistan pada 
Sabtu, dan semakin mendekati Kabul, di 
mana negara-negara Barat berlomba 
mengevakuasi warga negara mereka dari 
ibu kota itu.

Keputusan Biden pada Sabtu diambil di 
tengah tekanan terhadap dirinya terkait 
rencana penarikan pasukan AS yang 
mengundang berbagai kritik paling tajam 
selama enam bulan pemerintahannya.
Cuitan dari Senator Republik Lindsey 
Graham di Twitter merefleksikan sejumlah 
kritik itu: "Jika Presiden Biden sungguh-
sungguh tak menyesali keputusannya 
untuk menarik (pasukan), maka dia 
terputus dari kenyataan ketika keputusan 
itu menyangkut Afghanistan."

Biden telah menetapkan 31 Agustus 
sebagai batas akhir resmi dari misi militer 
AS di Afghanistan dalam upayanya 
melepaskan AS dari konflik yang dimulai 
setelah Al-Qaida menyerang AS pada 11 
September 2011.
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mulut Anda sendiri. Hal itu dapat 
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Selain itu, gigi yang berlubang karena 
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Sodium yang tinggi dapat membasmi 
bakteri penyebab plak atau karang gigi. 
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yang memahami masalah itu.

Taliban telah mengambil alih banyak 
wilayah Afghanistan, merebut sebuah 
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Sabtu, dan semakin mendekati Kabul, di 
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Rasa asam dalam belimbing wuluh 
berguna sebagai antibakteri yang tentu 
saja efektif dalam membasmi bakteri 
dalam mulut Anda.

Peras 1 buah lemon, masukkan dalam 
segelas air hangat. Gunakan untuk 
berkumur 3 kali sehari agar bakteri 
benar-benar hilang.

Cara mengobati gusi bengkak dengan 
bahan alami yang selanjutnya dengan 
menggunakan daun jambu biji. Daun 
jambu biji juga ternyata berguna 

Sama halnya dengan lemon, jeruk nipis 
juga menjadi bahan alami yang dapat 
menjadi cara mengobati gusi bengkak.
Jeruk nipis akan efektif membasmi 
bakteri dalam mulut sehingga kesehatan 
mulut terjaga. Peras 2 buah jeruk nipis, 
campurkan dengan segelas air hangat 
lalu gunakan untuk berkumur.
4. Belimbing Wuluh

3. Jeruk Nipis

antibakteri yang efektif untuk membasmi 
bakteri penyebab gigi berlubang. Lemon 
juga dapat menjadi cara alami 
mengobati gusi bengkak karena gigi 
berlubang.

Caranya adalah dengan menumbuk 
halus 2 biji belimbing wuluh yang belum 
matang. Tumbukan belimbing wuluh ini 
kemudian oleskan pada bagian gigi 
yang sakit.
5. Daun Jambu Biji

6. Bawang Putih
Bawang putih menjadi bahan alami 
untuk cara mengobati gusi bengkak 
yang selanjutnya. Caranya adalah 
dengan menumbuk halus 1 siung 
bawang putih dengan sdt garam lalu 
tempelkan pada gigi yang sakit

Asam jawa juga merupakan salah 
satu bahan alami berikutnya yang 
bisa digunakan sebagai antiseptic 
alami untuk mengobati gusi yang 

7. Bawang Merah

sebagai antibakteri yang berguna 
untuk menjaga kesehatan mulut.

Bawang merah mengandung 
antiseptic alami yang efektif 
membunuh kuman. Caranya adalah 
dengan menumbuk halus 1 siung 
bawang merah dengan sdt garam lalu 
tempelkan pada gigi yang sakit.
8. Asam Jawa

Yang perlu Anda lakukan hanya 
mengunyah jambu biji. Atau merebus 
daun jambu biji dengan segelas air 
kemudian gunakan untuk berkumur.

Selain itu daun jambu efektif 
mengempeskan gusi yang bengkak 
karena mengandung antibakteri, 
antiiflamasi, dan analgesi yang kuat.

Sama halnya dengan bawang putih, 
bawang merah juga dapat digunakan 
sebagai bahan alami untuk cara 
mengobati gusi bengkak.
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Rasa asam dalam belimbing wuluh 
berguna sebagai antibakteri yang tentu 
saja efektif dalam membasmi bakteri 
dalam mulut Anda.

Peras 1 buah lemon, masukkan dalam 
segelas air hangat. Gunakan untuk 
berkumur 3 kali sehari agar bakteri 
benar-benar hilang.

Cara mengobati gusi bengkak dengan 
bahan alami yang selanjutnya dengan 
menggunakan daun jambu biji. Daun 
jambu biji juga ternyata berguna 

Sama halnya dengan lemon, jeruk nipis 
juga menjadi bahan alami yang dapat 
menjadi cara mengobati gusi bengkak.
Jeruk nipis akan efektif membasmi 
bakteri dalam mulut sehingga kesehatan 
mulut terjaga. Peras 2 buah jeruk nipis, 
campurkan dengan segelas air hangat 
lalu gunakan untuk berkumur.
4. Belimbing Wuluh

3. Jeruk Nipis

antibakteri yang efektif untuk membasmi 
bakteri penyebab gigi berlubang. Lemon 
juga dapat menjadi cara alami 
mengobati gusi bengkak karena gigi 
berlubang.

Caranya adalah dengan menumbuk 
halus 2 biji belimbing wuluh yang belum 
matang. Tumbukan belimbing wuluh ini 
kemudian oleskan pada bagian gigi 
yang sakit.
5. Daun Jambu Biji

6. Bawang Putih
Bawang putih menjadi bahan alami 
untuk cara mengobati gusi bengkak 
yang selanjutnya. Caranya adalah 
dengan menumbuk halus 1 siung 
bawang putih dengan sdt garam lalu 
tempelkan pada gigi yang sakit

Asam jawa juga merupakan salah 
satu bahan alami berikutnya yang 
bisa digunakan sebagai antiseptic 
alami untuk mengobati gusi yang 

7. Bawang Merah

sebagai antibakteri yang berguna 
untuk menjaga kesehatan mulut.

Bawang merah mengandung 
antiseptic alami yang efektif 
membunuh kuman. Caranya adalah 
dengan menumbuk halus 1 siung 
bawang merah dengan sdt garam lalu 
tempelkan pada gigi yang sakit.
8. Asam Jawa

Yang perlu Anda lakukan hanya 
mengunyah jambu biji. Atau merebus 
daun jambu biji dengan segelas air 
kemudian gunakan untuk berkumur.

Selain itu daun jambu efektif 
mengempeskan gusi yang bengkak 
karena mengandung antibakteri, 
antiiflamasi, dan analgesi yang kuat.

Sama halnya dengan bawang putih, 
bawang merah juga dapat digunakan 
sebagai bahan alami untuk cara 
mengobati gusi bengkak.
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bengkak.
Caranya adalah dengan menyangrai 
biji asam jawa lalu tempelkan pada gigi 
yang sakit.

Cengkeh juga merupakan salah satu 
bahan alami untuk digunakan sebagai 
cara mengobati gusi bengkak. 
Caranya adalah dengan menumbuk 
halus cengkeh kemudian tempelkan 
pada gigi yang sakit.

9. Cengkeh

Serai juga dapat menjadi cara 
mengobati gusi bengkak. Caranya 
dengan merebus 2 tangkai serai 

Caranya adalah dengan mencampur 
merica dan garam, tuang sedikit air 
hingga berbentuk pasta, lalu oleskan 
pada gigi yang sakit
11. Serai

Merica berguna sebagai cara 
mengobati gusi bengkak karena 
mengandung antibakteri, anti-
inflamasi, dan analgesik properti.

10. Merica

dengan segelas air.

Terdapat kandungan antibakteri alami 
dalam jahe yang berfungsi memberantas 
bakteri dalam mulut. Caranya adalah 
dengan memarut 1 buah jahe. Kemudian 
peras airnya. Gunakan air perasan jahe 
untuk berkumur.
13. Getah Jarak

Air kelapa juga berguna sebagai 
antiseptic alami. Berkumurlah dengan 
menggunakan air kelapa alami setiap 
sesudah menggosok gigi.

14. Air Kelapa

12. Jahe

Lalu biarkan hingga air berkurang 
setengahnya. Kemudian gunakan untuk 
berkumur

Cara mengobati gusi bengkak dengan 
bahan alami yang terakhir adalah dengan 
menggunakan air kelapa.

Getah jarak mengandung antiseptik, 
antibakteri, dan antibiotik yang tinggi. 
Caranya adalah dengan meneteskan 
getah jarak pada gigi yang sakit.

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

Gempa berkekuatan 7,2, yang diikuti oleh 
serangkaian gempa susulan, melanda 
wi;ayah 8 km dari kota Petit Trou de 
Nippes, sekitar 150 km barat ibukota 
Port-au-Prince, pada kedalaman 10 km, 
kata Survei Geologi Amerika Serikat.

Gempa itu menyebabkan gereja, hotel, 
dan rumah menjadi puing-puing dalam 
tragedi terbaru yang menimpa negara 
Karibia yang miskin tersebut.

Hal itu membuat gempa yang dirasakan 
hingga Kuba dan Jamaika berpotensi 
lebih besar dan lebih dangkal dari gempa 
berkekuatan 7 pada 11 tahun lalu yang 
menewaskan puluhan ribu orang di pulau 
itu.Yang ini - yang terjadi sekitar pukul 
08.30 waktu setempat - menghantam 
lebih jauh dari ibu kota. Di Port-au-
Prince, itu sangat terasa tetapi 
tampaknya tidak menyebabkan 
kerusakan besar, menurut saksi mata 
Reuters.

Sedikitnya 304 orang tewas dan ratusan 
lainnya cedera atau hilang setelah 
gempa bumi besar melanda Haiti barat 
daya pada Sabtu (14/8), kata pihak 
berwenang.

Haiti Diguncang Gempa 7,2 SR

Namun, layanan Perlindungan Sipil 
Haiti mengatakan jumlah korban tewas 
awal mencapai 304, dengan sedikitnya 
1.800 terluka dan Perdana Menteri Ariel 
Henry mengumumkan keadaan darurat 
selama sebulan.
Kota besar terdekat adalah Les Cayes, 
di mana banyak bangunan runtuh atau 
mengalami kerusakan besar, menurut 
pihak berwenang, yang mengatakan 
mereka sedang mencari korban 
selamat.
"Saya melihat mayat-mayat ditarik 
keluar dari puing-puing, orang-orang 
yang terluka dan mungkin tewas," kata 
penduduk Les Cayes, Jean Marie 
Simon, 38, yang berada di pasar saat 
gempa melanda dan berlari pulang 
untuk memastikan apakah keluarganya 
selamat. "Saya mendengar tangisan 
kesakitan di mana-mana yang saya 
lewati."Istri dan anaknya yang berusia 2 
tahun telah mandi dan bergegas ke 
jalan, telanjang, tepat sebelum bagian 
depan rumah runtuh. Simon memberi 
istrinya bajunya dan mereka berlindung 
di halaman gereja bersama penduduk 
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bengkak.
Caranya adalah dengan menyangrai 
biji asam jawa lalu tempelkan pada gigi 
yang sakit.

Cengkeh juga merupakan salah satu 
bahan alami untuk digunakan sebagai 
cara mengobati gusi bengkak. 
Caranya adalah dengan menumbuk 
halus cengkeh kemudian tempelkan 
pada gigi yang sakit.

9. Cengkeh

Serai juga dapat menjadi cara 
mengobati gusi bengkak. Caranya 
dengan merebus 2 tangkai serai 

Caranya adalah dengan mencampur 
merica dan garam, tuang sedikit air 
hingga berbentuk pasta, lalu oleskan 
pada gigi yang sakit
11. Serai

Merica berguna sebagai cara 
mengobati gusi bengkak karena 
mengandung antibakteri, anti-
inflamasi, dan analgesik properti.

10. Merica

dengan segelas air.

Terdapat kandungan antibakteri alami 
dalam jahe yang berfungsi memberantas 
bakteri dalam mulut. Caranya adalah 
dengan memarut 1 buah jahe. Kemudian 
peras airnya. Gunakan air perasan jahe 
untuk berkumur.
13. Getah Jarak

Air kelapa juga berguna sebagai 
antiseptic alami. Berkumurlah dengan 
menggunakan air kelapa alami setiap 
sesudah menggosok gigi.

14. Air Kelapa

12. Jahe

Lalu biarkan hingga air berkurang 
setengahnya. Kemudian gunakan untuk 
berkumur

Cara mengobati gusi bengkak dengan 
bahan alami yang terakhir adalah dengan 
menggunakan air kelapa.

Getah jarak mengandung antiseptik, 
antibakteri, dan antibiotik yang tinggi. 
Caranya adalah dengan meneteskan 
getah jarak pada gigi yang sakit.

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

Gempa berkekuatan 7,2, yang diikuti oleh 
serangkaian gempa susulan, melanda 
wi;ayah 8 km dari kota Petit Trou de 
Nippes, sekitar 150 km barat ibukota 
Port-au-Prince, pada kedalaman 10 km, 
kata Survei Geologi Amerika Serikat.

Gempa itu menyebabkan gereja, hotel, 
dan rumah menjadi puing-puing dalam 
tragedi terbaru yang menimpa negara 
Karibia yang miskin tersebut.

Hal itu membuat gempa yang dirasakan 
hingga Kuba dan Jamaika berpotensi 
lebih besar dan lebih dangkal dari gempa 
berkekuatan 7 pada 11 tahun lalu yang 
menewaskan puluhan ribu orang di pulau 
itu.Yang ini - yang terjadi sekitar pukul 
08.30 waktu setempat - menghantam 
lebih jauh dari ibu kota. Di Port-au-
Prince, itu sangat terasa tetapi 
tampaknya tidak menyebabkan 
kerusakan besar, menurut saksi mata 
Reuters.

Sedikitnya 304 orang tewas dan ratusan 
lainnya cedera atau hilang setelah 
gempa bumi besar melanda Haiti barat 
daya pada Sabtu (14/8), kata pihak 
berwenang.

Haiti Diguncang Gempa 7,2 SR

Namun, layanan Perlindungan Sipil 
Haiti mengatakan jumlah korban tewas 
awal mencapai 304, dengan sedikitnya 
1.800 terluka dan Perdana Menteri Ariel 
Henry mengumumkan keadaan darurat 
selama sebulan.
Kota besar terdekat adalah Les Cayes, 
di mana banyak bangunan runtuh atau 
mengalami kerusakan besar, menurut 
pihak berwenang, yang mengatakan 
mereka sedang mencari korban 
selamat.
"Saya melihat mayat-mayat ditarik 
keluar dari puing-puing, orang-orang 
yang terluka dan mungkin tewas," kata 
penduduk Les Cayes, Jean Marie 
Simon, 38, yang berada di pasar saat 
gempa melanda dan berlari pulang 
untuk memastikan apakah keluarganya 
selamat. "Saya mendengar tangisan 
kesakitan di mana-mana yang saya 
lewati."Istri dan anaknya yang berusia 2 
tahun telah mandi dan bergegas ke 
jalan, telanjang, tepat sebelum bagian 
depan rumah runtuh. Simon memberi 
istrinya bajunya dan mereka berlindung 
di halaman gereja bersama penduduk 
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Di Les Cayes, penduduk setempat 
mengatakan air sempat membanjiri kota 
pesisir berpenduduk 126.000 jiwa itu, 
menyebabkan kepanikan di tengah 
ketakutan akan tsunami, tetapi 
kemudian tampak surut. Saluran media 
Haiti melaporkan beberapa orang di 
sepanjang pantai telah menyelamatkan 
diri ke pegunungan.

"Ada banyak gempa susulan dan setiap 
kali ada, orang-orang berlarian dan 
berteriak," katanya. "Kakiku masih 
gemetar."

'Tak pernah rehat’

Sistem Peringatan Tsunami AS 
mengeluarkan peringatan tsunami 
setelah gempa, mengangkatnya tak 
lama kemudian.

Gempa bumi itu terjadi lebih dari 

Presiden AS Joe Biden mengizinkan 
tanggapan AS segera terhadap gempa 
bumi dan menunjuk Samantha Power, 
administrator Badan Pembangunan 
Internasional AS, koordinator upaya 
tersebut.

setempat lainnya. Rumah ibunya juga 
ambruk.

"Ini akan memakan waktu bertahun-tahun 
untuk memperbaikinya dan kami bahkan 

Sementara itu, sebagian besar wilayah 
Haiti menghadapi kelaparan yang 
meningkat dan layanan kesehatan 
kewalahan oleh COVID-19. Akses melalui 
jalan darat ke wilayah selatan, tempat 
gempa terjadi, telah dibatasi oleh kontrol 
geng di daerah-daerah utama, 
menimbulkan pertanyaan tentang 
bagaimana bantuan akan dikirimkan.

sebulan setelah pembunuhan Presiden 
Jovenel Moise, yang telah memperdalam 
gejolak politik negara itu.

Wilayah itu baru saja pulih dari Badai 
Matthew, yang melanda pada 2016, 
menewaskan ratusan orang dan 
menyebabkan kehancuran yang meluas. 
Haiti sekarang berada di jalur 
kemungkinan Badai Tropis Grace yang 
dapat membawa hujan lebat awal minggu 
depan.
"Negara ini tidak pernah rehat! Setiap 
tahun salah urus dan tak masalah, tetapi 
efek kumulatif membuat kami rentan 
terhadap segalanya," kata pengusaha 
Haiti Marc Alain Boucicault di Twitter.

belum memulai!"

Gempa itu mengirimkan gelombang 
kejut hingga ke Kuba dan Jamaika 
meskipun tidak ada laporan kerusakan 
material, kematian atau cedera di sana.

Di Port-au-Prince, penduduk yang 
trauma dengan gempa 2010 berlarian, 
berteriak, ke jalan-jalan dan tetap 
tinggal di sana saat gempa susulan 
bergemuruh.
"Di lingkungan saya, saya mendengar 
orang-orang berteriak. Mereka lari 
keluar," kata warga Sephora Pierre 
Louis. "Setidaknya mereka tahu untuk 
pergi keluar. Pada 2010, mereka tidak 
tahu harus berbuat apa. Orang-orang 
masih di luar di jalan."

Pusat Seismologi Eropa-Mediterania 
(EMSC) juga melaporkan gempa di 
wilayah tersebut, seraya mengatakan 
gempa itu berkekuatan 7,6, 
sementara pusat seismologi Kuba 
mengatakan gempa berkekuatan 7,4.

"Saya merasakannya. Gempa itu 
membangunkan saya. Atap saya agak 
berisik," kata Danny Bailey, 49, di 
Kingston.

Dia mengatakan rumahnya berdiri 
kokoh tetapi perabotannya bergetar.

"Semua orang benar-benar takut. 
Sudah bertahun-tahun sejak gempa 
besar seperti itu," kata Daniel Ross, 
seorang penduduk di kota 
Guantanamo, Kuba timur.
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Di Les Cayes, penduduk setempat 
mengatakan air sempat membanjiri kota 
pesisir berpenduduk 126.000 jiwa itu, 
menyebabkan kepanikan di tengah 
ketakutan akan tsunami, tetapi 
kemudian tampak surut. Saluran media 
Haiti melaporkan beberapa orang di 
sepanjang pantai telah menyelamatkan 
diri ke pegunungan.

"Ada banyak gempa susulan dan setiap 
kali ada, orang-orang berlarian dan 
berteriak," katanya. "Kakiku masih 
gemetar."

'Tak pernah rehat’

Sistem Peringatan Tsunami AS 
mengeluarkan peringatan tsunami 
setelah gempa, mengangkatnya tak 
lama kemudian.

Gempa bumi itu terjadi lebih dari 

Presiden AS Joe Biden mengizinkan 
tanggapan AS segera terhadap gempa 
bumi dan menunjuk Samantha Power, 
administrator Badan Pembangunan 
Internasional AS, koordinator upaya 
tersebut.

setempat lainnya. Rumah ibunya juga 
ambruk.

"Ini akan memakan waktu bertahun-tahun 
untuk memperbaikinya dan kami bahkan 

Sementara itu, sebagian besar wilayah 
Haiti menghadapi kelaparan yang 
meningkat dan layanan kesehatan 
kewalahan oleh COVID-19. Akses melalui 
jalan darat ke wilayah selatan, tempat 
gempa terjadi, telah dibatasi oleh kontrol 
geng di daerah-daerah utama, 
menimbulkan pertanyaan tentang 
bagaimana bantuan akan dikirimkan.

sebulan setelah pembunuhan Presiden 
Jovenel Moise, yang telah memperdalam 
gejolak politik negara itu.

Wilayah itu baru saja pulih dari Badai 
Matthew, yang melanda pada 2016, 
menewaskan ratusan orang dan 
menyebabkan kehancuran yang meluas. 
Haiti sekarang berada di jalur 
kemungkinan Badai Tropis Grace yang 
dapat membawa hujan lebat awal minggu 
depan.
"Negara ini tidak pernah rehat! Setiap 
tahun salah urus dan tak masalah, tetapi 
efek kumulatif membuat kami rentan 
terhadap segalanya," kata pengusaha 
Haiti Marc Alain Boucicault di Twitter.

belum memulai!"

Gempa itu mengirimkan gelombang 
kejut hingga ke Kuba dan Jamaika 
meskipun tidak ada laporan kerusakan 
material, kematian atau cedera di sana.

Di Port-au-Prince, penduduk yang 
trauma dengan gempa 2010 berlarian, 
berteriak, ke jalan-jalan dan tetap 
tinggal di sana saat gempa susulan 
bergemuruh.
"Di lingkungan saya, saya mendengar 
orang-orang berteriak. Mereka lari 
keluar," kata warga Sephora Pierre 
Louis. "Setidaknya mereka tahu untuk 
pergi keluar. Pada 2010, mereka tidak 
tahu harus berbuat apa. Orang-orang 
masih di luar di jalan."

Pusat Seismologi Eropa-Mediterania 
(EMSC) juga melaporkan gempa di 
wilayah tersebut, seraya mengatakan 
gempa itu berkekuatan 7,6, 
sementara pusat seismologi Kuba 
mengatakan gempa berkekuatan 7,4.

"Saya merasakannya. Gempa itu 
membangunkan saya. Atap saya agak 
berisik," kata Danny Bailey, 49, di 
Kingston.

Dia mengatakan rumahnya berdiri 
kokoh tetapi perabotannya bergetar.

"Semua orang benar-benar takut. 
Sudah bertahun-tahun sejak gempa 
besar seperti itu," kata Daniel Ross, 
seorang penduduk di kota 
Guantanamo, Kuba timur.
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Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Dari informasi yang dihimpun, proses 
vaksinasi itu dilakukan Jerinx di gedung 
Dokkes Polda Metro Jaya. Ia diketahui 
tiba di sana sekitar pukul 12.11 WIB.
Jerinx dengan mengenakan kemeja putih 
dan masker langsung masuk ke ruangan. 
Setelahnya,  tenaga kesehatan yang 
bertugas pun menyuntikkan vaksin Covid-
19 di lengan kiri Jerinx.Jerinx disuntik 
vaksin Sinovac setelah berkonsultasi 
dengan ahli virologi terkait merek vaksin 
yang sesuai dengan komorbid atau 
penyakit penyerta yang dideritanya.Jerinx 
sebelumnya sempat mengumumkan 
punya riwayat penyakit hepatitis dan 
jantung saat tidak bisa memenuhi 
panggilan Polda Metro Jaya pada 9 
Agustus lalu."Setelah baca-baca ilmu dan 
diskusi dengan virolog dokter Indro, saya 
putuskan besok akan mengambil vaksin 
Sinovac," ujar Jerinx melalui akun 
Instagram terbarunya, .Jerinx menyentil 
kebijakan syarat vaksinasi covid-19 yang 
digunakan sebagai syarat perizinan di 
berbagai sektor, menganggap kebijakan 
itu diskriminatif. Namun demikian, ia tetap 

Musikus I Gede Ari Astina alias Jerinx 
resmi mendapat suntikan vaksin Covid-19 
di Polda Metro Jaya, Minggu (15/8). 
Jerinx disuntik vaksin Sinovac.

Jerinx Akhirnya Terima Vaksin Sinovac

Ia mengaku sudah 'mundur' dari 
komentar dan polemik covid-19 per 4 
Juli 2021.

mengajak masyarakat untuk 
mendukung program vaksinasi nasional 
agar pandemi covid-19 lekas terkendali.

"Sikap diskriminatif terhadap orang 
yang sudah atau belum divaksin adalah 
sebuah kemunduran. Ketimbang 
diskriminasi, lebih baik edukasi," terang 
dia.Jerinx menegaskan selama ini ia 
mempercayai eksistensi covid-19. Ia 
selama ini hanya berusaha menjadi 
penyeimbang dari sudut pandang 
berbeda di tengah pandemi covid-19.
Jerinx meminta maaf apabila ada pihak 
yang tersinggung dengan pernyataan 
'endorse covid-19' yang kerap ia 
lontarkan melalui unggahan di akun 
instagram sebelumnya @Jrxsid.

Jerinx juga mewanti-wanti kepada 
masyarakat yang memiliki komorbid 
untuk terlebih dulu berkonsultasi ke 
dokter, sehingga mendapatkan merek 
vaksin yang sesuai dengan kriteria 
kondisi warga tertentu.

 "Saya tidak pernah mengecilkan nilai 
nyawa siapapun, saya turut berduka 
atas semua korban covid-19," ujar 
Jerinx.
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Dari informasi yang dihimpun, proses 
vaksinasi itu dilakukan Jerinx di gedung 
Dokkes Polda Metro Jaya. Ia diketahui 
tiba di sana sekitar pukul 12.11 WIB.
Jerinx dengan mengenakan kemeja putih 
dan masker langsung masuk ke ruangan. 
Setelahnya,  tenaga kesehatan yang 
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untuk terlebih dulu berkonsultasi ke 
dokter, sehingga mendapatkan merek 
vaksin yang sesuai dengan kriteria 
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Tanah Air

“Saya semalam sudah datangi 
umahnya. Jadi kalau penjelasan pemilik 
rumah itu bendera sisa daripada 
kegiatan solidaritas Palestina,” kata 

Peristiwa ini dikabarkan terjadi di 
perumahan warga di Beji, Depok, Jawa 
Barat. Aksi warga tersebut kemudian 
viral di media sosial dan banyak menuai 
kritik karena dianggap tidak 
menjungjung tinggi nasionalisme 
dengan mengibarkan bendera negara 
lain.Kapolsek Beji Kompol Agus 
Khaeron mengatakan, aparat sudah 
melakukan penyelidikan kasus ini. 
Petugas juga telah menemui langsung 
pemilik rumah berinisial MTT yang 
mengibarkan bendera tersebut.

 Warga Depok, Jawa Barat kebali viral. 
Kali ini karena pengibara bendera 
Palestina yang dipasang di depan 
rumah warga. Bendera tersebut 
dikibarkan bersama bendera Merah 
Putih di bagian gerbang rumah.

Warga Depok Pasang Bendera Palestina

Agus saat dihubungi, Kamis (12/8).Kepada 
petugas, MTT mengaku sudah lama 
memasang bendera Palestina di depan 
rumahnya. MTT juga berdalih tidak 
memiliki niat buruk ketika memasang 
bendera negara lain.“Tidak ada niatan. Itu 
hanya dulu dari solidaritas Palestina. Saya 
juga nggak mau berpolemik. Sekarang kan 
kemerdekaan RI momentumnya biar 
mengingatkan perjuangan pahlawan ya 
pasang bendera (Indonesia),” imbuh Agus.
Saat ditemui petugas, MTT menunjukan 
sikap kooperatif. Dia pun sepakat 
menurunkan bendera Palestina dari 
halaman rumahnya. Sehingga hanya 
menyisakan bendera Merah Putih yang 
berkibar.“Itu kan yang share di medsos 
nggak tahu dari mana. Sudah kita 
klarifikasi dan alhamdulillah yang 
bersangkutan karena nggak ada niatan 
apa-apa dan nggak ada motif apa-apa jadi 
sudah klir. Sudah diturunkan diganti Merah 
Putih,” pungkas Agus.

Apa Kata Bintang Anda

Tak mudah menjalani hidup dengan 
kesabaran dan ketabahan. Apalagi, jika 
tidak didukung pasangan, tentu saja 
Anda akan berjuang sendiri. 
Keuangan  : Kurang beruntung.

Longgarkan waktu buat anak-anak 
karena mereka bisa membuat Anda 
kembali bersemangat. Ada saja tingkah 
mereka yang lucu dan membuat Anda 
tertawa.

Asmara  : Saling memahami.
Gemini(21 Mei-21Juni)
 Jangan mudah termakan janji orang. Di 
awalnya saja menyenangkan, ternyata 
buntutnya Anda harus menanggung 
risiko. Sayangnya yang berjanji malah 
lari dari masalah, Anda pun tambah 
babak belur. Siapkah Anda 
menyelesaikan masalah ini lewat jalur 
pengadilan? Jika tidak, Anda harus 
ikhlas menerimanya. Anggap saja ini 
sebagai ujian di awal tahun. Kerugian 

Keuangan  : Lepas kendali.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara  : Kembali lagi.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara  : Berkorban.

Asmara  : Sudah maksimal.

Keuangan  : Rezeki mengalir.

Keuangan  : Lakukan investasi.
Asmara  : Selalu setia.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Taurus(20April-20mei)

Keuangan  : Banyak kesempatan.

Anda dan pasangan sedang menikmati 
keindahan liburan yang sudah lama 
dinanti. Tak masalah meninggalkan 
anak-anak di rumah karena Anda 
berencana ingin memiliki momongan 
lagi. 

Anda juga termasuk karyawan andal di 
kantor, tiap kali ada pekerjaan 
mendadak, Andalah yang dicari dan 
diharapkan.Ingat, kesehatan juga harus 
dijaga!

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Hati-hati stres bisa memicu penyakit, lho. 
Apalagi pengeluaran Anda cukup 
banyak, kan. Waspadai rekan kerja yang 
selalu ingin tahu urusan pekerjaan Anda.

yang Anda tanggung semoga diganti 
dengan rezeki yang berlipat ganda. 
Keuangan  : Banyak kesempatan.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara  : Cinta sejati.

Bersikap profesional akan lebih baik 
daripada melakukan tindakan yang tak 
jelas maksudnya.

Asmara  : Waspada.

Asmara  : Terlalu cinta.

Asmara  : Curiga.
Keuangan  : Cari tambahan.

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Susahnya jika memiliki atasan yang 
tidak menghargai kerja keras Anda. 
Apalagi jika Anda bukan termasuk anak 
buah kesayangan, apapun yang 
dilakukan pasti salah di matanya. Tak 
ada salahnya bersikap tegas dengan 
memberikan sedikit gertakan.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Asmara  : Tersanjung.

 Menunggu hal yang tidak pasti 
memang melelahkan. Apalagi jika 
posisi Anda tidak berdaya dan pasrah. 
Segera tolak permintaan atasan jika 
Anda kembali dipercaya mengerjakan 
sebuah proyek. 
Keuangan  : Butuh waktu.

Keuangan  : Cukup besar.

Leo (23 Juli - 22 Agust) 

Keuangan  : Lebih besar.

Asmara  : Butuh pengertian.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara:  Sedang galau.

 Bangkit dari keterpurukan di awal 
tahun memang tak gampang. Lupakan 
segala kejadian di tahun lalu, 
berjalanlah dengan percaya diri.  
Keuangan  : Tambahan rezeki.

Anda juga mendapat promosi baru 
karena pekerjaan Anda dinilai sangat 
bagus. Sayangnya, pasangan tak 
mengerti dan kurang mendukung karier 
Anda

Berhati-hatilah memberikan saran 
karena dunia selalu berputar dan Anda 
barangkali sedang berada dibawah.
Keuangan: Terbatas.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Amerika

Internasional 

ramayana

Apa Kata Bintang Anda

Tanah Air

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094
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“Saya semalam sudah datangi 
umahnya. Jadi kalau penjelasan pemilik 
rumah itu bendera sisa daripada 
kegiatan solidaritas Palestina,” kata 

Peristiwa ini dikabarkan terjadi di 
perumahan warga di Beji, Depok, Jawa 
Barat. Aksi warga tersebut kemudian 
viral di media sosial dan banyak menuai 
kritik karena dianggap tidak 
menjungjung tinggi nasionalisme 
dengan mengibarkan bendera negara 
lain.Kapolsek Beji Kompol Agus 
Khaeron mengatakan, aparat sudah 
melakukan penyelidikan kasus ini. 
Petugas juga telah menemui langsung 
pemilik rumah berinisial MTT yang 
mengibarkan bendera tersebut.

 Warga Depok, Jawa Barat kebali viral. 
Kali ini karena pengibara bendera 
Palestina yang dipasang di depan 
rumah warga. Bendera tersebut 
dikibarkan bersama bendera Merah 
Putih di bagian gerbang rumah.

Warga Depok Pasang Bendera Palestina

Agus saat dihubungi, Kamis (12/8).Kepada 
petugas, MTT mengaku sudah lama 
memasang bendera Palestina di depan 
rumahnya. MTT juga berdalih tidak 
memiliki niat buruk ketika memasang 
bendera negara lain.“Tidak ada niatan. Itu 
hanya dulu dari solidaritas Palestina. Saya 
juga nggak mau berpolemik. Sekarang kan 
kemerdekaan RI momentumnya biar 
mengingatkan perjuangan pahlawan ya 
pasang bendera (Indonesia),” imbuh Agus.
Saat ditemui petugas, MTT menunjukan 
sikap kooperatif. Dia pun sepakat 
menurunkan bendera Palestina dari 
halaman rumahnya. Sehingga hanya 
menyisakan bendera Merah Putih yang 
berkibar.“Itu kan yang share di medsos 
nggak tahu dari mana. Sudah kita 
klarifikasi dan alhamdulillah yang 
bersangkutan karena nggak ada niatan 
apa-apa dan nggak ada motif apa-apa jadi 
sudah klir. Sudah diturunkan diganti Merah 
Putih,” pungkas Agus.

Apa Kata Bintang Anda

Tak mudah menjalani hidup dengan 
kesabaran dan ketabahan. Apalagi, jika 
tidak didukung pasangan, tentu saja 
Anda akan berjuang sendiri. 
Keuangan  : Kurang beruntung.

Longgarkan waktu buat anak-anak 
karena mereka bisa membuat Anda 
kembali bersemangat. Ada saja tingkah 
mereka yang lucu dan membuat Anda 
tertawa.

Asmara  : Saling memahami.
Gemini(21 Mei-21Juni)
 Jangan mudah termakan janji orang. Di 
awalnya saja menyenangkan, ternyata 
buntutnya Anda harus menanggung 
risiko. Sayangnya yang berjanji malah 
lari dari masalah, Anda pun tambah 
babak belur. Siapkah Anda 
menyelesaikan masalah ini lewat jalur 
pengadilan? Jika tidak, Anda harus 
ikhlas menerimanya. Anggap saja ini 
sebagai ujian di awal tahun. Kerugian 

Keuangan  : Lepas kendali.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara  : Kembali lagi.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara  : Berkorban.

Asmara  : Sudah maksimal.

Keuangan  : Rezeki mengalir.

Keuangan  : Lakukan investasi.
Asmara  : Selalu setia.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Taurus(20April-20mei)

Keuangan  : Banyak kesempatan.

Anda dan pasangan sedang menikmati 
keindahan liburan yang sudah lama 
dinanti. Tak masalah meninggalkan 
anak-anak di rumah karena Anda 
berencana ingin memiliki momongan 
lagi. 

Anda juga termasuk karyawan andal di 
kantor, tiap kali ada pekerjaan 
mendadak, Andalah yang dicari dan 
diharapkan.Ingat, kesehatan juga harus 
dijaga!

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Hati-hati stres bisa memicu penyakit, lho. 
Apalagi pengeluaran Anda cukup 
banyak, kan. Waspadai rekan kerja yang 
selalu ingin tahu urusan pekerjaan Anda.

yang Anda tanggung semoga diganti 
dengan rezeki yang berlipat ganda. 
Keuangan  : Banyak kesempatan.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara  : Cinta sejati.

Bersikap profesional akan lebih baik 
daripada melakukan tindakan yang tak 
jelas maksudnya.

Asmara  : Waspada.

Asmara  : Terlalu cinta.

Asmara  : Curiga.
Keuangan  : Cari tambahan.

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Susahnya jika memiliki atasan yang 
tidak menghargai kerja keras Anda. 
Apalagi jika Anda bukan termasuk anak 
buah kesayangan, apapun yang 
dilakukan pasti salah di matanya. Tak 
ada salahnya bersikap tegas dengan 
memberikan sedikit gertakan.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Asmara  : Tersanjung.

 Menunggu hal yang tidak pasti 
memang melelahkan. Apalagi jika 
posisi Anda tidak berdaya dan pasrah. 
Segera tolak permintaan atasan jika 
Anda kembali dipercaya mengerjakan 
sebuah proyek. 
Keuangan  : Butuh waktu.

Keuangan  : Cukup besar.

Leo (23 Juli - 22 Agust) 

Keuangan  : Lebih besar.

Asmara  : Butuh pengertian.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara:  Sedang galau.

 Bangkit dari keterpurukan di awal 
tahun memang tak gampang. Lupakan 
segala kejadian di tahun lalu, 
berjalanlah dengan percaya diri.  
Keuangan  : Tambahan rezeki.

Anda juga mendapat promosi baru 
karena pekerjaan Anda dinilai sangat 
bagus. Sayangnya, pasangan tak 
mengerti dan kurang mendukung karier 
Anda

Berhati-hatilah memberikan saran 
karena dunia selalu berputar dan Anda 
barangkali sedang berada dibawah.
Keuangan: Terbatas.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)
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di APEC 2nd shift

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin 
Yassin, akan mengajukan pengunduran 
dirinya kepada Raja Sultan Abdullah 
pada Senin (16/8/2021). Muhyiddin 
dijadwalkan melakukan audiensi khusus 
dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan 
Agong Sultan Abdullah di Istana 
Negara. Seusai bertemu Raja, PM 
berusia 74 tahun itu bakal 
menyampaikan pidato khusus yang 
akan disiarkan seluruh TV Malaysia 
pada Senin siang mengenai 
pengunduran dirinya. Salah satu 
sumber yaitu anggota kabinet 
Muhyiddin menyampaikan kepada The 
Star, Sabtu (14/8/2021), Muhyiddin 
telah memberitahu rencananya untuk 
lengser kepada petinggi partai koalisi 
Perikatan Nasional pimpinannya. 
Kemudian dilansir dari Malaysia Kini, 
Menteri di Departemen PM Malaysia 
bidang Penugasan Khusus, Mohd 
Redzuan Md Yusof, menuturkan bahwa 

keputusan mundur disampaikan 
Muhyiddin saat bertemu dengan para 
petinggi Partai Bersatu di markas 
Perikatan Nasional, Minggu (15/8/2021) 
pagi waktu setempat. Sumber lain dari 
dua komponen partai koalisi, Bersatu dan 
Organisasi Nasional Melayu Bersatu 
(UMNO) menuturkan kepada Free 
Malaysia Today, surat pengunduran diri 
Muhyiddin sudah ditandatangani. 
Presiden partai Bersatu itu memutuskan 
menyudahi 17 bulan pemerintahannya, 
setelah dia kehabisan peluru politik untuk 
merebut kembali mayoritas parlemen 
yang lenyap dari tangannya. Sejumlah 
menteri kabinet juga dilaporkan telah 
selesai mengemas barang-barang dari 
kantor mereka. Muhyiddin saat ini hanya 
didukung sekitar 100 anggota parlemen, 
jauh di bawah angka minimal 111 yang 
diperlukannya untuk mengamankan 
mayoritas di Dewan Rakyat. Anggota 

Kolapsnya rezim Muhyiddin tidaklah 
terlalu mengejutkan, karena begitu 
rapuhnya koalisi politik yang 
dibangunnya. Muhyiddin naik menjadi 
orang nomor satu "Negeri Jiran” setelah 
mengarsiteki kudeta politik terhadap 
koalisi Pakatan Harapan, yang 
memimpin Malaysia sejak kemenangan 
mengejutkan pada pemilihan umum 
(pemilu) Mei 2018. Bersatu, di bawah 
arahannya menarik dukungan dari 
Pakatan pada Februari 2020 bersama 
belasan parlementarian lain dari Partai 
Keadilan Rakyat (PKR), untuk 
membentuk pemerintahan berporos etnis 
Melayu bersama UMNO dan Partai Islam 
se-Malaysia (PAS) Muhyiddin kemudian 
ditunjuk sebagai PM oleh Sultan 
Abdullah menyingkirkan mantan sekutu 
dan mentor politiknya, eks Perdana 
Menteri Mahathir Mohamad. Ironisnya 
kejatuhan Muhyiddin kali ini disebabkan 
oleh UMNO yang sebelumnya 
memberikannya tiket Perdana Menteri. 

parlemen Malaysia berjumlah 222 di 
mana 2 kursi saat ini kosong. 
Perikatan Nasional yang tidak pernah 
stabil 

PM Malaysia Muhyiddin Mundur

Hubungan antara dua partai Melayu, 
Bersatu dan UMNO, tidak pernah 
mesra. UMNO berkali-kali menyatakan 
kemarahannya secara terbuka karena 
menilai Muhyiddin menganggap sepele 
partai terbesar di Malaysia itu, 
terutama dalam pengambilan 
keputusan politik. Perseteruan kedua 
partai memanas pada pemilihan 
regional di negara bagian Sabah pada 
September 2020, di mana terjadi 
ketegangan mengenai alokasi kursi 
parlemen negara bagian dan jabatan 
Menteri Besar. Akar rumput UMNO 
yang berang telah mendesak dari awal 
tahun 2021 untuk mengakhiri kerja 
sama politik dengan Bersatu. 
Puncaknya, Majelis Tinggi UMNO 
dengan suara bulat mencabut 
dukungan terhadap Muhyiddin pada 3 
Agustus lalu yang diikuti oleh 15 dari 
38 parlementarian UMNO, termasuk 
Presiden partai Zahid Hamidi dan 
mantan PM Najib. Zahid menegaskan 
UMNO tetap loyal kepada Sultan 
Abdullah. UMNO merespons teguran 
Raja Malaysia kepada Muhyiddin, 
karena blunder politiknya mencabut 
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Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin 
Yassin, akan mengajukan pengunduran 
dirinya kepada Raja Sultan Abdullah 
pada Senin (16/8/2021). Muhyiddin 
dijadwalkan melakukan audiensi khusus 
dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan 
Agong Sultan Abdullah di Istana 
Negara. Seusai bertemu Raja, PM 
berusia 74 tahun itu bakal 
menyampaikan pidato khusus yang 
akan disiarkan seluruh TV Malaysia 
pada Senin siang mengenai 
pengunduran dirinya. Salah satu 
sumber yaitu anggota kabinet 
Muhyiddin menyampaikan kepada The 
Star, Sabtu (14/8/2021), Muhyiddin 
telah memberitahu rencananya untuk 
lengser kepada petinggi partai koalisi 
Perikatan Nasional pimpinannya. 
Kemudian dilansir dari Malaysia Kini, 
Menteri di Departemen PM Malaysia 
bidang Penugasan Khusus, Mohd 
Redzuan Md Yusof, menuturkan bahwa 

keputusan mundur disampaikan 
Muhyiddin saat bertemu dengan para 
petinggi Partai Bersatu di markas 
Perikatan Nasional, Minggu (15/8/2021) 
pagi waktu setempat. Sumber lain dari 
dua komponen partai koalisi, Bersatu dan 
Organisasi Nasional Melayu Bersatu 
(UMNO) menuturkan kepada Free 
Malaysia Today, surat pengunduran diri 
Muhyiddin sudah ditandatangani. 
Presiden partai Bersatu itu memutuskan 
menyudahi 17 bulan pemerintahannya, 
setelah dia kehabisan peluru politik untuk 
merebut kembali mayoritas parlemen 
yang lenyap dari tangannya. Sejumlah 
menteri kabinet juga dilaporkan telah 
selesai mengemas barang-barang dari 
kantor mereka. Muhyiddin saat ini hanya 
didukung sekitar 100 anggota parlemen, 
jauh di bawah angka minimal 111 yang 
diperlukannya untuk mengamankan 
mayoritas di Dewan Rakyat. Anggota 

Kolapsnya rezim Muhyiddin tidaklah 
terlalu mengejutkan, karena begitu 
rapuhnya koalisi politik yang 
dibangunnya. Muhyiddin naik menjadi 
orang nomor satu "Negeri Jiran” setelah 
mengarsiteki kudeta politik terhadap 
koalisi Pakatan Harapan, yang 
memimpin Malaysia sejak kemenangan 
mengejutkan pada pemilihan umum 
(pemilu) Mei 2018. Bersatu, di bawah 
arahannya menarik dukungan dari 
Pakatan pada Februari 2020 bersama 
belasan parlementarian lain dari Partai 
Keadilan Rakyat (PKR), untuk 
membentuk pemerintahan berporos etnis 
Melayu bersama UMNO dan Partai Islam 
se-Malaysia (PAS) Muhyiddin kemudian 
ditunjuk sebagai PM oleh Sultan 
Abdullah menyingkirkan mantan sekutu 
dan mentor politiknya, eks Perdana 
Menteri Mahathir Mohamad. Ironisnya 
kejatuhan Muhyiddin kali ini disebabkan 
oleh UMNO yang sebelumnya 
memberikannya tiket Perdana Menteri. 

parlemen Malaysia berjumlah 222 di 
mana 2 kursi saat ini kosong. 
Perikatan Nasional yang tidak pernah 
stabil 

PM Malaysia Muhyiddin Mundur

Hubungan antara dua partai Melayu, 
Bersatu dan UMNO, tidak pernah 
mesra. UMNO berkali-kali menyatakan 
kemarahannya secara terbuka karena 
menilai Muhyiddin menganggap sepele 
partai terbesar di Malaysia itu, 
terutama dalam pengambilan 
keputusan politik. Perseteruan kedua 
partai memanas pada pemilihan 
regional di negara bagian Sabah pada 
September 2020, di mana terjadi 
ketegangan mengenai alokasi kursi 
parlemen negara bagian dan jabatan 
Menteri Besar. Akar rumput UMNO 
yang berang telah mendesak dari awal 
tahun 2021 untuk mengakhiri kerja 
sama politik dengan Bersatu. 
Puncaknya, Majelis Tinggi UMNO 
dengan suara bulat mencabut 
dukungan terhadap Muhyiddin pada 3 
Agustus lalu yang diikuti oleh 15 dari 
38 parlementarian UMNO, termasuk 
Presiden partai Zahid Hamidi dan 
mantan PM Najib. Zahid menegaskan 
UMNO tetap loyal kepada Sultan 
Abdullah. UMNO merespons teguran 
Raja Malaysia kepada Muhyiddin, 
karena blunder politiknya mencabut 
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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

Tanah Air

status darurat nasional tanpa 
persetujuan Raja.UMNO 
menerangkan, Muhyiddin sudah 
melakukan kesalahan karena 
melangkahi kewenangan Sultan 
Abdullah yang sangat dihormati oleh 
warga Malaysia, terutama suku 
Melayu. Muhyiddin lalu mencoba 
menyelamatkan pemerintahannya 
dengan menawarkan sejumlah konsesi 
politik kepada mantan mitra politiknya, 
Pakatan, agar mendukungnya dalam 
mosi tidak percaya. Namun, tawaran 
yang diberikan Jumat (13/8/2021) itu 
ditolak mentah-mentah. 
Calon PM pengganti Muhyiddin 
Siapakah pengganti Muhyiddin sebagai 
Perdana Menteri akan ditentukan oleh 
Sultan Abdullah. UMNO yang ingin 
kembali bertakhta di pucuk kekuasaan 
memiliki peluang besar melalui 
sejumlah nama seperti Deputi Perdana 
Menteri Ismail Sabri Yaakob, Menteri 
Luar Negeri Hishammuddin Hussein, 
dan politisi veteran Tengku Razaleigh 
Hamzah atau kerap dipanggil Ku Li. 
Salah satu opsi yang sedang dijajaki 
adalah mempertahankan koalisi 
Perikatan Nasional dengan cukup 
mengganti Muhyiddin dengan PM baru 
dari UMNO. Namun, pertanyaan 
terbesar yang muncul adalah apakah 
opsi ini akan didukung oleh Bersatu 
mengingat hubungan kedua partai 

yang saat ini berada di titik nadir. Pakatan 
Harapan terdiri dari PKR, Partai Aksi 
Demokrat (DAP), dan Partai Amanah 
memastikan mengajukan pemimpin 
oposisi Anwar Ibrahim. Akan tetapi, sejauh 
ini Anwar yang mengantongi 88 kursi 
masih kesulitan untuk mencapai 
kesepakatan dengan kubu oposisi lain 
terutama musuh bebuyutan politiknya 
Mahathir.  Mahathir yang kukuh menolak 
Anwar sebagai PM memunculkan 
sejumlah nama alternatif termasuk dirinya 
dan mantan Menteri Besar Sabah Shafie 
Apdal. Opsi lain Anwar adalah menjalin 
koalisi dengan UMNO dan kingmaker 
Gabungan Partai Sarawak (GPS). 
Masalahnya, koalisi politik ini juga 
terganjal oleh penolakan UMNO dan GPS 
untuk bermitra dengan DAP yang identik 
sebagai partai Tionghoa Malaysia. Ku Li 
(84) disebut-sebut sebagai sosok 
kompromi yang dapat diterima oleh kubu 
Perikatan, Pakatan, dan Mahathir. Mantan 
Menteri Keuangan itu dicanangkan akan 
memimpin pemerintahan persatuan 
nasional Malaysia hingga pemilu digelar 
tahun depan setelah meredanya pandemi 
Covid-19. Anwar diposisikan untuk 
menjadi Deputi Perdana Menteri 
mendampingi Ku Li. Namun, Anwar 
diberitakan menolak tawaran menjadi 
orang nomor dua Malaysia yang pernah 
dipegangnya dari 1993 hingga dipecat 
Mahathir pada September 1998.

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
"Saya juga minta agar tes PCR bisa 
diketahui hasilnya maksimal 1 x 24 jam, 
kita butuh kecepatan," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 
hasil tes polymerase chain reaction 
(PCR) alias tes swab bisa dikeluarkan 
hasilnya dalam kurun waktu maksimal 
1x24 jam.Hal itu disampaikan seiring 
permintaan Jokowi agar biaya 
pemeriksaan deteksi virus corona (covid-
19) melalui metode PCR alias tes swab 
diturunkan menjadi Rp450 ribu hingga 
Rp550 ribu.Jokowi menilai, penurunan 
harga biaya tes PCR swab di kalangan 
masyarakat itu diharapkan dapat 
memperluas dan meningkatkan strategi 
tes, telusur, dan tindak lanjut (3T) 
sebagai upaya mengendalikan pandemi 
covid-19 di Tanah Air."Saya sudah 
berbicara dengan Menteri Kesehatan 
mengenai hal ini. Saya minta agar biaya 
tes PCR berada di kisaran antara Rp450 
ribu sampai Rp550 ribu," kata Jokowi 
dalam video yang diunggah melalui 
kanal YouTube Sekretariat Presiden, 
Minggu (15/8).Mantan wali kota Solo itu 
juga meminta agar laboratorium dapat 
memaksimalkan periode tunggu hasil tes 
swab maksimal 1x24 jam. Sebagaimana 
diketahui, hingga saat ini masih terdapat 
sejumlah laboratorium daerah yang hasil 
PCR swabnya baru diketahui 3-7 hari 
setelah pengambilan sampel.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 

Perintah Jokowi Masalah Tes PCR

Tingginya harga PCR di Indonesia juga 
disorot dokter sekaligus musisi, Tompi. 
Lewat akun Twitternya @dr_tompi, ia 
menyebut harga PCR di Indonesia 
terlalu mahal. Di sisi lain, harga PCR di 
India kini mulai diturunkan menjadi 
sekitar Rp95 ribu dari semula sekitar 
Rp150 ribu.Merespons itu, Direktur 
Pencegahan Pengendalian Penyakit 
Menular Langsung (P2PML) Kemenkes 
Siti Nadia Tarmizi menyebut bahwa 
penentuan harga PCR yang saat ini 
beredar telah berdasarkan hasil kajian 
tim ahli.Nadia menjelaskan, tingginya 
PCR disebabkan oleh komponen 
pembentukan harga yang telah dikaji 
oleh tim. Meski demikian, pihaknya 
mengaku tetap membuka masukan dari 
berbagai pihak terkait kemungkinan 
menurunkan harga.

sebelumnya telah menerbitkan Surat 
Edaran nomor HK. 02.02/I/3713/2020 
tentang Batasan Tarif Tertinggi 
Pemeriksaan Real Time Polymerase 
Chain Reaction (RT-PCR) pada 5 
Oktober 2020 lalu.
Dalam SE tersebut tertuang bahwa 
batasan tarif tertinggi untuk 
pemeriksaan RT-PCR termasuk 
pengambilan swab adalah Rp900 ribu. 
Batasan tarif tersebut berlaku untuk 
masyarakat yang melakukan 
pemeriksaan RT-PCR atas permintaan 
sendiri atau mandiri.



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

Tanah Air

status darurat nasional tanpa 
persetujuan Raja.UMNO 
menerangkan, Muhyiddin sudah 
melakukan kesalahan karena 
melangkahi kewenangan Sultan 
Abdullah yang sangat dihormati oleh 
warga Malaysia, terutama suku 
Melayu. Muhyiddin lalu mencoba 
menyelamatkan pemerintahannya 
dengan menawarkan sejumlah konsesi 
politik kepada mantan mitra politiknya, 
Pakatan, agar mendukungnya dalam 
mosi tidak percaya. Namun, tawaran 
yang diberikan Jumat (13/8/2021) itu 
ditolak mentah-mentah. 
Calon PM pengganti Muhyiddin 
Siapakah pengganti Muhyiddin sebagai 
Perdana Menteri akan ditentukan oleh 
Sultan Abdullah. UMNO yang ingin 
kembali bertakhta di pucuk kekuasaan 
memiliki peluang besar melalui 
sejumlah nama seperti Deputi Perdana 
Menteri Ismail Sabri Yaakob, Menteri 
Luar Negeri Hishammuddin Hussein, 
dan politisi veteran Tengku Razaleigh 
Hamzah atau kerap dipanggil Ku Li. 
Salah satu opsi yang sedang dijajaki 
adalah mempertahankan koalisi 
Perikatan Nasional dengan cukup 
mengganti Muhyiddin dengan PM baru 
dari UMNO. Namun, pertanyaan 
terbesar yang muncul adalah apakah 
opsi ini akan didukung oleh Bersatu 
mengingat hubungan kedua partai 

yang saat ini berada di titik nadir. Pakatan 
Harapan terdiri dari PKR, Partai Aksi 
Demokrat (DAP), dan Partai Amanah 
memastikan mengajukan pemimpin 
oposisi Anwar Ibrahim. Akan tetapi, sejauh 
ini Anwar yang mengantongi 88 kursi 
masih kesulitan untuk mencapai 
kesepakatan dengan kubu oposisi lain 
terutama musuh bebuyutan politiknya 
Mahathir.  Mahathir yang kukuh menolak 
Anwar sebagai PM memunculkan 
sejumlah nama alternatif termasuk dirinya 
dan mantan Menteri Besar Sabah Shafie 
Apdal. Opsi lain Anwar adalah menjalin 
koalisi dengan UMNO dan kingmaker 
Gabungan Partai Sarawak (GPS). 
Masalahnya, koalisi politik ini juga 
terganjal oleh penolakan UMNO dan GPS 
untuk bermitra dengan DAP yang identik 
sebagai partai Tionghoa Malaysia. Ku Li 
(84) disebut-sebut sebagai sosok 
kompromi yang dapat diterima oleh kubu 
Perikatan, Pakatan, dan Mahathir. Mantan 
Menteri Keuangan itu dicanangkan akan 
memimpin pemerintahan persatuan 
nasional Malaysia hingga pemilu digelar 
tahun depan setelah meredanya pandemi 
Covid-19. Anwar diposisikan untuk 
menjadi Deputi Perdana Menteri 
mendampingi Ku Li. Namun, Anwar 
diberitakan menolak tawaran menjadi 
orang nomor dua Malaysia yang pernah 
dipegangnya dari 1993 hingga dipecat 
Mahathir pada September 1998.

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
"Saya juga minta agar tes PCR bisa 
diketahui hasilnya maksimal 1 x 24 jam, 
kita butuh kecepatan," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 
hasil tes polymerase chain reaction 
(PCR) alias tes swab bisa dikeluarkan 
hasilnya dalam kurun waktu maksimal 
1x24 jam.Hal itu disampaikan seiring 
permintaan Jokowi agar biaya 
pemeriksaan deteksi virus corona (covid-
19) melalui metode PCR alias tes swab 
diturunkan menjadi Rp450 ribu hingga 
Rp550 ribu.Jokowi menilai, penurunan 
harga biaya tes PCR swab di kalangan 
masyarakat itu diharapkan dapat 
memperluas dan meningkatkan strategi 
tes, telusur, dan tindak lanjut (3T) 
sebagai upaya mengendalikan pandemi 
covid-19 di Tanah Air."Saya sudah 
berbicara dengan Menteri Kesehatan 
mengenai hal ini. Saya minta agar biaya 
tes PCR berada di kisaran antara Rp450 
ribu sampai Rp550 ribu," kata Jokowi 
dalam video yang diunggah melalui 
kanal YouTube Sekretariat Presiden, 
Minggu (15/8).Mantan wali kota Solo itu 
juga meminta agar laboratorium dapat 
memaksimalkan periode tunggu hasil tes 
swab maksimal 1x24 jam. Sebagaimana 
diketahui, hingga saat ini masih terdapat 
sejumlah laboratorium daerah yang hasil 
PCR swabnya baru diketahui 3-7 hari 
setelah pengambilan sampel.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 

Perintah Jokowi Masalah Tes PCR

Tingginya harga PCR di Indonesia juga 
disorot dokter sekaligus musisi, Tompi. 
Lewat akun Twitternya @dr_tompi, ia 
menyebut harga PCR di Indonesia 
terlalu mahal. Di sisi lain, harga PCR di 
India kini mulai diturunkan menjadi 
sekitar Rp95 ribu dari semula sekitar 
Rp150 ribu.Merespons itu, Direktur 
Pencegahan Pengendalian Penyakit 
Menular Langsung (P2PML) Kemenkes 
Siti Nadia Tarmizi menyebut bahwa 
penentuan harga PCR yang saat ini 
beredar telah berdasarkan hasil kajian 
tim ahli.Nadia menjelaskan, tingginya 
PCR disebabkan oleh komponen 
pembentukan harga yang telah dikaji 
oleh tim. Meski demikian, pihaknya 
mengaku tetap membuka masukan dari 
berbagai pihak terkait kemungkinan 
menurunkan harga.

sebelumnya telah menerbitkan Surat 
Edaran nomor HK. 02.02/I/3713/2020 
tentang Batasan Tarif Tertinggi 
Pemeriksaan Real Time Polymerase 
Chain Reaction (RT-PCR) pada 5 
Oktober 2020 lalu.
Dalam SE tersebut tertuang bahwa 
batasan tarif tertinggi untuk 
pemeriksaan RT-PCR termasuk 
pengambilan swab adalah Rp900 ribu. 
Batasan tarif tersebut berlaku untuk 
masyarakat yang melakukan 
pemeriksaan RT-PCR atas permintaan 
sendiri atau mandiri.
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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

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.           

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Polisi menyampaikan lima orang tewas 
dalam penembakan massal yang 
jarang terjadi di Inggris, setelah 
seorang pria bersenjata menembak di 
sebuah rumah di kota Plymouth, Inggris 
barat daya.Polisi bersenjata dan 
paramedis diterjunkan ke kawasan 
Keyham, Plymouth, dengan dermaga 
kota, sekitar pukul 18.10 waktu 
setempat pada Kamis malam.
Empat orang; dua perempuan dan dua 
pria, dikonfirmasi tewas di TKP, 
sementara perempuan ketiga yang 
menjadi korban meninggal di rumah 
sakit. Hal ini disampaikan Kepolisian 
Devon dan Cornwall dalam sebuah 
pernyataan pada Jumat pagi.
“Seorang pria, diyakini pelaku juga 
tewas di TKP. Semua diyakini tewas 
karena luka tembak,” jelas pernyataan 
tersebut, dilansir Al Jazeera, Jumat 
(13/8).“Kepolisian Devon & Cornwall 
dapat menekankan ini bukanlah insiden 
yang berkaitan dengan terorisme,” 
lanjutnya.Inggris memiliki aturan yang 
ketat terkait kepemilikan senjata dan 
salah satu negara dengan tingkat 
penembakan terendah di dunia. 
Penembakan massal jarang terjadi di 
negara ini dan regulasi senjata semakin 
diperketat setelah seorang pria yang 
memiliki izin kepemilikan senjata 
menyerbu sebuah sekolah di Dunblane, 
Skotlandia pada 1996 dan menembak 

Sharon Turner (57) yang tinggal di 
belakang TKP penembakan 
menyampaikan kepada koran The Times, 
pria bersenjata itu mendobrak pintu depan 
rumah korban sebelum menembak 
seorang ibu muda dan putrinya yang 
berusia 5 tahun. Turner mengatakan, dia 
diceritakan pria tersebut, yang berpakaian 
hitam dan abu-abu, membawa senjata 
semi otomatis.Pelaku kemudian melarikan 
diri melewati sebuah taman di belakang 
rumah tersebut.“Kami mendengar 
sejumlah dentuman keras yang bisa saya 
katakana terdengar seperti tembakan,” 
ujarnya.“Lalu dia lari ke taman dan 
semakin banyak tembakan.”
Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel 
menyebut insiden tersebut “mengejutkan” 
dan meminta warga mengikuti anjuran 
kepolisian. Polisi telah memasang garis 
polisi di TKP dan mengatakan 
penyelidikan berlanjut.

siswa dan guru, menewaskan 17 orang.

Penembakan di Inggris, 5 Orang Tewas
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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.           

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Polisi menyampaikan lima orang tewas 
dalam penembakan massal yang 
jarang terjadi di Inggris, setelah 
seorang pria bersenjata menembak di 
sebuah rumah di kota Plymouth, Inggris 
barat daya.Polisi bersenjata dan 
paramedis diterjunkan ke kawasan 
Keyham, Plymouth, dengan dermaga 
kota, sekitar pukul 18.10 waktu 
setempat pada Kamis malam.
Empat orang; dua perempuan dan dua 
pria, dikonfirmasi tewas di TKP, 
sementara perempuan ketiga yang 
menjadi korban meninggal di rumah 
sakit. Hal ini disampaikan Kepolisian 
Devon dan Cornwall dalam sebuah 
pernyataan pada Jumat pagi.
“Seorang pria, diyakini pelaku juga 
tewas di TKP. Semua diyakini tewas 
karena luka tembak,” jelas pernyataan 
tersebut, dilansir Al Jazeera, Jumat 
(13/8).“Kepolisian Devon & Cornwall 
dapat menekankan ini bukanlah insiden 
yang berkaitan dengan terorisme,” 
lanjutnya.Inggris memiliki aturan yang 
ketat terkait kepemilikan senjata dan 
salah satu negara dengan tingkat 
penembakan terendah di dunia. 
Penembakan massal jarang terjadi di 
negara ini dan regulasi senjata semakin 
diperketat setelah seorang pria yang 
memiliki izin kepemilikan senjata 
menyerbu sebuah sekolah di Dunblane, 
Skotlandia pada 1996 dan menembak 

Sharon Turner (57) yang tinggal di 
belakang TKP penembakan 
menyampaikan kepada koran The Times, 
pria bersenjata itu mendobrak pintu depan 
rumah korban sebelum menembak 
seorang ibu muda dan putrinya yang 
berusia 5 tahun. Turner mengatakan, dia 
diceritakan pria tersebut, yang berpakaian 
hitam dan abu-abu, membawa senjata 
semi otomatis.Pelaku kemudian melarikan 
diri melewati sebuah taman di belakang 
rumah tersebut.“Kami mendengar 
sejumlah dentuman keras yang bisa saya 
katakana terdengar seperti tembakan,” 
ujarnya.“Lalu dia lari ke taman dan 
semakin banyak tembakan.”
Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel 
menyebut insiden tersebut “mengejutkan” 
dan meminta warga mengikuti anjuran 
kepolisian. Polisi telah memasang garis 
polisi di TKP dan mengatakan 
penyelidikan berlanjut.

siswa dan guru, menewaskan 17 orang.

Penembakan di Inggris, 5 Orang Tewas


