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Money Grams $1 = Rp 14.023,- Kurs BI $1 = Rp 14.318-

bersambung ke hal 3

Rabu
09/08/2021 Edisi 1515

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Masa pandemi Covid-19 masih 
membayangi dunia. Beberapa negara 
masih menghadapi lonjakan kasus 
penularan dan beberapa negara kini 
mulai 
melandai 
kurva 
penularanny
a. Setiap 
negara 
memberlaku
kan 
kebijakan 
sendiri 
sendiri  
untuk 
mengatasi 
masa 
pandemi. 
Ada yang 
melakukan 
kebijakan 
pembatasan 
total 
(lockdown) maupun semi lockdown. 
Semua itu tergantung seberapa tinggi 
kasus penularan yang terjadi di negara 

tersebut. Pada negara-negara tetangga, 
kebijakan lockdown telah berjalan selama 
masa pandemi. Sebut saja seperti 
Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei 

Darusala
m, dan 
Australia. 
Namun, 
dengan 
kebijakan 
lockdown 
yang 
telah 
ditetapka
n, masih 
saja tidak 
efektif 
menurun
kan 
kasus 
penulara
n Covid-
19. 
Malaysia 

yang ketika awal pandemi tahun lalu dipuji 
oleh banyak negara karena penanganan 
yang baik, kini justru berbalik. Negeri jiran 

        Malaysia Heran, Filipina 
Ingin Mencontoh

Covid 19 Indonesia Turun

Covid 19 Indonesia Turun
Malaysia Heran, Filipina Ingin Mencontoh
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itu masih dilanda gelombang pandemi 
yang meningkat secara signifikan. 
Jumlah kasus Corona di rumah sakit 
penanganan COVID-19 terbilang masih 
tinggi. Selama sepekan terakhir, 
Malaysia masih melaporkan jumlah 
kasus di atas 18 ribu per hari. Untuk 
itulah Malaysia ‘iri' dengan 
keberhasilan Indonesia menekan laju 
angka penularan virus Corona. Negara 
terdekat tersebut bertanya-tanya 
mengenai penanganan Covid-19 
Indonesia kok berhasil. Pasalnya, 
Indonesia mampu menekan kasus 
positif Covid-19 dengan cepat. Padahal 
populasi Indonesia lebih banyak 
dibanding dengan populasi di Malaysia. 
Seperti diketahui Malaysia 
berpenduduk 30 juta jiwa sedang 

Indonesia 270,20 juta jiwa tentu cukup 
membuat geleng-geleng kepala Malaysia. 
Semestinya potensi kasus aktif corona di 
Indonesia jauh lebih tinggi. Tapi faktanya 
tidaklah demikian. Direktur Jenderal 
Kesehatan Malaysia Noor Hisham 
Abdullah mengungkapkan tingkat hunian 
ICU pada 4 September 2021 lalu secara 
keseluruhan mencapai 86 persen. Dua 
negara bagian yang kapasitasnya hampir 
penuh yaitu Selangor dan Johor. Politisi 
Malaysia pemimpin Partai Aksi 
Demokratik (DAP) Lim Kit Siang juga 
mempertanyakan mengapa kasus Corona 
di Indonesia menurun drastis, lebih cepat 
dibanding tren kasus di negaranya. Data 
kasus Corona Indonesia terus mengalami 
penurunan. Sedangkan Malaysia masih di 
atas 19 ribuan kasus. Lim meminta 
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Menteri Kesehatan Malaysia yang baru, 
Khairy Jamaluddin, untuk 
menyelesaikan masalah Covid-19 di 
Malaysia. "Bisakah menteri kesehatan 
yang baru, Khairy Jamaluddin, 
menjelaskan mengapa selama 16 hari 
berturut-turut, Indonesia mengurangi 
kasus baru Covid-19 hariannya menjadi 
kurang dari Malaysia? Bahkan kurang 
dari setengahnya seperti kemarin 8.955 
kasus, sementara Malaysia 20.988 
kasus?" kata Lim. “Ini bukan mencari-
cari kesalahan, tetapi mencari cara 
untuk meningkatkan penanganan kita 
terhadap pandemi Covid-19 sehingga 
memenangkan perang,” katanya. 
“Malaysia saat ini adalah salah satu 
negara dengan kinerja terburuk di dunia 5 September 2021: 155.519 kasus

31 Agustus 2021: 267.863 kasus
30 Agustus 2021: 265.713 kasus

1 September 2021: 265.274 kasus
2 September 2021: 262.540 kasus

Kasus aktif Indonesia

5 September 2021: 255.789 kasus
Kasus aktif Malaysia

dalam hal respons Covid-19 tahun ini,” 
kata Lim. Sebagai perbandingan jika 
dilihat dari perbandingan kasus aktif 
Corona, jumlah kasus aktif di Malaysia 
lebih tinggi dibandingkan Indonesia. 
Berikut perbandingan kasus aktif Corona 
di Malaysia dan Indonesia dalam sepekan 
terakhir.

4 September 2021: 256.302 kasus
3 September 2021: 259.189 kasus
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ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

2 September 2021: 176.638 kasus
1 September 2021: 189.571 kasus
31 Agustus 2021: 196.281 kasus
30 Agustus 2021: 203.060 kasus
Kasus baru negara per 1 juta orang 
sekarang 572,43 dibandingkan dengan 
Indonesia 37,40. Kemudian Filipina 
126,95 dan Myanmar 61,27. Ini 
menurut angka dari Our World in Data 
yang diterbitkan 1 September. Malaysia 
juga menduduki puncak angka 
kematian Covid-19 di kawasan itu, 
dengan 8,48 per 1 juta orang. Vietnam 
berada di urutan kedua dengan 8,19 
kematian harian per 1 juta orang. 
Sementara di Indonesia adalah 2,36 
menurut situs web yang sama. Lim juga 
mengatakan, dengan laju saat ini 
Malaysia akan menembus angka 1,8 
juta untuk total kumulatif kasus Covid-
19. “Kami akan memecahkan angka 

3 September 2021: 168.317 kasus
4 September 2021: 160.699 kasus dua juta untuk total kumulatif kasus 

Covid-19 dan memecahkan angka 20 
ribu untuk kematian akibat Covid-19 
ketika kami merayakan Hari Malaysia ke-
58 pada 16 September 2021,” kata Lim 
lagi. Negara Filipina juga ingin ‘meniru’ 
kebijakan pemerintah Indonesia ini. 
Filipina yang kasus penularan Covid-19 
masih tinggi telah menyerah dan 
kewalahan menangani keadaan pandemi 
di negara itu. Padahal negara tersebut 
telah berkali-kali memberlakukan 
lockdown total, namun tidak efektif 
menekan penyebaran virus Corona. 
Menanggapi pertanyaan dari negara 
tetangga, Kementerian Kesehatan RI 
mengungkap rahasianya. Juru Bicara 
Vaksinasi Covid-19 Kementerian 
Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi 
mengatakan, hal itu bisa terjadi berkat 
kebijakan Pemberlakukan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang 
diterapkan oleh Indonesia. "Ini terutama 
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Internasional 

karena kebijakan PPKM yang sudah 
sejak awal kita terapkan," ujar Nadia 
saat dihubungi Kompas.com, Senin 
(6/9/2021). Selain itu, menurut Nadia, 
dukungan dari masyarakat terhadap 
kebijakan PPKM juga mempengaruhi 
penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. 
"Dukungan masyarakat terhadap upaya 
bersama untuk menerapkan PPKM yang 
menjadi kunci kita bisa menurunkan laju 
penularan. Kerja sama untuk intervensi 
yang dilakukan pemda, provinsi, dan 
kabupaten/kota sinergisitas dalam 
pelaksanaan PPKM sama dengan 
kebijakan pusat," kata Nadia. Yang tak 
kalah penting adalah berkat dukungan 

dan kolaborasi dari berbagai pihak. "Yang 
penting juga adalah dukungan dan 
kolaborasi antara pemerintah dan 
masyarakat termasuk juga dengan para 
ahli seperti epidemiologi, klinisi, 
organisasi profesi, organisasi 
masyarakat," katanya. Percepatan 
vaksinasi di Indonesia, kata Nadia, juga 
mempengaruhi turunnya kasus corona di 
Indonesia dengan cepat. "Percepatan 
vaksinasi termasuk dukungan 
masyarakat untuk vaksinasi. Sehingga 
tidak banyak penolakan terhadap 
vaksinasi," jelas Nadia. Komitmen yang 
kuat dari para tenaga kesehatan dan 
para relawan juga menjadi kunci 
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keberhasilan Indonesia dalam 
menurunkan kasus corona. "Walaupun 
ditambah risiko penularan tinggi, 
menghadapi situasi kasus banyak 
dalam waktu singkat para nakes tetap 
berupaya memberikan upaya yang 
terbaik. Selain itu, kita melihat para 
relawan dari masyarakat yang juga 
banyak mendukung dengan cara terjun 
langsung ke warga yangg sedang 
isolasi mandiri," jelas Nadia. Kebijakan 
lockdown tidak memastikan kasus 
penularan menjadi menurun. Sudah 
banyak contoh negara yang 
melakukan lockdown, tetapi cara 
tersebut tidak efektif. Bahkan kebijakan 
lockdown bisa menimbulkan masalah 
baru yakni pada sisi perekonomian 
negara. Dan ini yang diinginkan pihak 
oposisi agar Indonesia lockdown. 
Mungkin bagi negara maju 
memberlakukan lockdown tidak akan 
mengganggu perekonomian rakyat 
lantaran diberikan bantuan sosial atau 
stimulus ekonomi. Bagaimana dengan 
negara berkembang seperti Filipina? 
Pastinya rakyat akan menjerit karena 

susah untuk mencari penghasilan 
dikarenakan pembatasan total. Untuk 
itulah kini Filipina mengadopsi kebijakan 
pemerintah Indonesia. Pemerintah Filipina 
akan mencabut kebijakan lockdown 
karena kekhawatiran ekonomi di negara 
itu kian terpuruk. Untuk mengganti 
kebijakan lockdown total, Filipina akan uji 
coba lockdown lokal/pembatasan 
beberapa kegiatan masyarakat untuk 
membangkitkan kembali perekonomian. 
Artinya, pembatasan tersebut akan mirip 
dengan kebijakan yang dilakukan di 
Indonesia seperti PSBB ataupun PPKM. 
Kita tentunya bersyukur bahwa kebijakan 
yang diberikan pemerintahan Jokowi 
menjadi perhatian yang positif bagi negara 
lain. Pemerintah sudah tepat 
memberlakukan PPKM Darurat terutama 
untuk Jawa dan Bali. Karena kita tahu, 
kasus terbanyak dari penularan virus 
Corona datang dari dua pulau ini. Dengan 
angka kasus positif dan tingkat keterisian 
tempat tidur rumah sakit yang terus 
menurun, artinya pemerintah Indonesia 
sudah berhasil menekan laju penularan 
Covid-19. PPKM yang sempat digagas 
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Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

karena meningkatkan varian Delta, 
mulai dari PPKM Darurat, lalu PPKM 
level 1 hingga 4 ternyata membuahkan 
hasil meski awalnya sempat diragukan 
karena hanya ubah nama. Keberhasilan 
ini berkat semua pihak yang bahu-
membahu, meski tetap ada pihak lain 
yang nyinyir dan memperkeruh situasi. 
Yang menjadi salah satu faktor 
keberhasilan juga adalah vaksinasi 
massal yang dilakukan pemerintah. 
Vaksinasi berperan dalam pengurangan 
kasus berat dan kematian pasien yang 
terinfeksi. Meski masih belum mencapai 
target minimal untuk mencapai herd 
immunity, tapi vaksinasi terus 
digencarkan. Semoga dalam waktu 
dekat akan segera terealisasikan. 
Kebijakan pemerintahan Jokowi tentu 
tidak bisa dipandang 'sukses besar' tapi 

minimal cukup berhasil sejauh ini. Kita 
semua pasti ingat bagaimana sebagian 
rakyat menghujat sedemikian rupa saat 
PPKM diberlakukan hingga berlanjut 
sekian lamanya. Padahal semua itu demi 
kebaikan bersama. Pemerintah tentu 
sudah mengkajinya secara mendalam. 
Sejak awal Jokowi tak mau terapkan lock 
down secara total. Tak hanya melempar 
pemberlakuan pembatasan semata 
kepada rakyat lalu dibiarkan mati 
kelaparan tapi juga diiringi kebijakan yang 
menyasar ekonomi melalui program-
program yang berpihak kepada rakyat 
kecil. Jika kita melihat data dan fakta di 
atas perbandingan antara Malaysia dan 
Indonesia seharusnya mengakui para 
pemimpin kita memiliki kecakapan di atas 
rata-rata. Bayangin saja jumlah penduduk 
yang 30 juta jiwa dibandingkan dengan 
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yang 270,20 juta jiwa seharusnya 
secara akal sehat negara kita Indonesia 
jauh lebih rentan dan tinggi 
penularannya dan sulit dikendalikan. 
Tapi faktanya tidaklah demikian jika 
dibanding Malaysia. 
Program ambisius Jokowi agar rakyat 
Indonesia segera vaksin dengan jumlah 
2 juta jiwa sehari menjadi salah satu 
kekuatan instingnya yang tajam. Saat 
negara lain masih dipusingkan dengan 
corona yang relatif tinggi setidaknya 
Indonesia sudah sedikit bernafas lega 
karena ada tren turun. Ini sekaligus 
menjadi bukti kalau pemerintah pusat 

telah mengambil langkah yang benar 
yaitu mengambil alih penanganan 
pandemi sehingga menjadi lebih terarah 
dan satu komando. Sebelumnya, 
penanganan masih terkesan amburadul. 
Kebijakan Jokowi dalam menghadapi 
pandemi adalah keseimbangan antara 
kesehatan dan ekonomi. Sehingga 
Indonesia tidak jatuh ke dalam jurang 
yang sangat dalam pada perekonomian 
negara ini. Ini membuktikan bahwa 
kebijakan yang diambil pemerintah 
sebenarnya tidak ingin membuat negara 
ini gagal dalam menangani pandemi. 
Hanya orang sakit hati dari barisan 

oposisi yang menolak setiap kebijakan 
pemerintah menanggulangi kasus 
penyebaran virus Corona. Negara-
negara lain saja mengakui bahwa 
Indonesia mampu menekan laju angka 
positif Covid-19. Selain itu Indonesia 
juga bisa mengatasi krisis ekonomi yang 
disebabkan karena masa pandemi yang 
belum berakhir. 
Apa yang dikatakan oleh politikus 
Malaysia di atas dan keinginan negara 
Filipina meniru gaya Indonesia dalam 
mengatasi pandemi bisa menjadi 
cambuk agar prestasi pemerintah ini 
dipertahankan, dan kalau bisa kasus 
terus menurun hingga di titik bawah 
yang disarankan WHO. Banyak negara 
yang sudah mulai bersiap, ambil 

ancang-ancang membuat kebijakan 
terkait endemi, yaitu hidup bersama 
virus corona. 
Misal Singapura sudah bersiap 
berdamai dengan Corona. Pemerintah 
Indonesia juga kabarnya sudah 
memikirkan ke arah sana, sedang 
dibuatkan roadmap-nya. Pandemi ini 
entah kapan akan berakhir. Apalagi 
akhir-akhir ini, banyak sekali varian-
varian baru yang lahir. Nama variannya 
makin ke sini makin berjibun, dengan 
penjelasan yang kalau tidak kuat 
mental, pasti bakal takut dan merasa 
dunia ini suram. Mari kita buktikan 
bahwa pandemi ini bisa berakhir jika 
kita bersama sama mematuhi aturan 
prokes yang di anjurkan pemerintah. 
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Mengenal Pengapuran Tulang atau 
Osteoarthitis

Pengapuran tulang atau osteoarthritis 
adalah bentuk arthritis yang paling 
umum. Kondisi ini mempengaruhi jutaan 
orang di seluruh dunia. Pengapuran 
tulang terjadi ketika tulang rawan 
pelindung yang menjadi bantalan ujung 
tulang aus seiring waktu.

Meskipun pengapuran tulang dapat 
merusak sendi mana pun, gangguan ini 
paling sering menyerang sendi di tangan, 
lutut, pinggul, dan tulang belakang. 
Gejala pengapuran tulang atau 
osteoartritis biasanya dapat diatasi, 
meskipun kerusakan pada persendian 
tidak dapat dipulihkan.

Sendi adalah tempat dua tulang bersatu. 
Ujung tulang ini ditutupi dengan jaringan 
pelindung yang disebut tulang rawan. 
Akibat pengapuran tulang, tulang rawan 
ini rusak dan menyebabkan tulang di 
dalam sendi bergesekan. Ini dapat 
menyebabkan rasa sakit, kekakuan, dan 
gejala lainnya.

Tetap aktif, menjaga berat badan yang 
sehat dan menerima perawatan tertentu 
dapat memperlambat perkembangan 
penyakit ini dan membantu mengurangi 
rasa sakit dan mempertahankan fungsi 
sendi. Berikut informasi selengkapnya 
mengenai penyebab pengapuran tulang 
serta gejala dan cara mengatasinya.

Pengapuran tulang atau osteoarthritis, 

Pengapuran tulang paling sering terjadi 
pada orang tua, meskipun dapat terjadi 
juga pada orang dewasa dari segala 
usia. Pengapuran tulang seringkali 
disebut penyakit sendi degeneratif, 
arthritis degeneratif, dan arthritis 
keausan.

Mengenal Apa Itu Pengapuran Tulang

Primer: 
Paling umum, umum, terutama 
mempengaruhi jari tangan, ibu jari, 
tulang belakang, pinggul, lutut, dan 
jempol Khaki (besar).
Sekunder: 

Terdapat dua jenis utama 
pengapuran tulang atau osteoartritis, 
melansir dari my.clevelandclinic.org, 
yakni:

Gejala Pengapuran Tulang
Melansir dari mayoclinic.org, gejala 
pengapuran tulang atau osteoartritis 
seringkali berkembang secara perlahan 
dan memburuk seiring waktu. Tanda 
dan gejala pengapuran tulang yang 

Pengapuan tulang biasanya terjadi 
secara perlahan selama bertahun-
tahun. Peradangan dan cedera pada 
sendi menyebabkan perubahan tulang, 
kerusakan tendon dan ligamen, dan 
kerusakan tulang rawan, yang 
mengakibatkan nyeri, pembengkakan, 
dan deformitas sendi.

yang juga dikenal sebagai penyakit 
sendi degeneratif (DJD), adalah jenis 
arthritis yang paling umum. 
Pengapuran tulang adalah kondisi yang 
umum berkembang seiring 
bertambahnya usia.

Terjadi dengan kelainan sendi yang 
sudah ada sebelumnya, termasuk 
cedera atau trauma, seperti berulang 
atau terkait olahraga; radang sendi, 
seperti rheumatoid, psoriasis, atau 
asam urat; radang sendi menular; 
kelainan sendi genetik, seperti Ehlers-
Danlos (juga dikenal sebagai 
hipermobilitas atau "sendi ganda; 
kelainan sendi bawaan; atau kelainan 
sendi metabolik.



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1718

Tanah Air

Amerika

Internasional 
Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Info SIP

Mengenal Pengapuran Tulang atau 
Osteoarthitis

Pengapuran tulang atau osteoarthritis 
adalah bentuk arthritis yang paling 
umum. Kondisi ini mempengaruhi jutaan 
orang di seluruh dunia. Pengapuran 
tulang terjadi ketika tulang rawan 
pelindung yang menjadi bantalan ujung 
tulang aus seiring waktu.

Meskipun pengapuran tulang dapat 
merusak sendi mana pun, gangguan ini 
paling sering menyerang sendi di tangan, 
lutut, pinggul, dan tulang belakang. 
Gejala pengapuran tulang atau 
osteoartritis biasanya dapat diatasi, 
meskipun kerusakan pada persendian 
tidak dapat dipulihkan.

Sendi adalah tempat dua tulang bersatu. 
Ujung tulang ini ditutupi dengan jaringan 
pelindung yang disebut tulang rawan. 
Akibat pengapuran tulang, tulang rawan 
ini rusak dan menyebabkan tulang di 
dalam sendi bergesekan. Ini dapat 
menyebabkan rasa sakit, kekakuan, dan 
gejala lainnya.

Tetap aktif, menjaga berat badan yang 
sehat dan menerima perawatan tertentu 
dapat memperlambat perkembangan 
penyakit ini dan membantu mengurangi 
rasa sakit dan mempertahankan fungsi 
sendi. Berikut informasi selengkapnya 
mengenai penyebab pengapuran tulang 
serta gejala dan cara mengatasinya.

Pengapuran tulang atau osteoarthritis, 

Pengapuran tulang paling sering terjadi 
pada orang tua, meskipun dapat terjadi 
juga pada orang dewasa dari segala 
usia. Pengapuran tulang seringkali 
disebut penyakit sendi degeneratif, 
arthritis degeneratif, dan arthritis 
keausan.

Mengenal Apa Itu Pengapuran Tulang

Primer: 
Paling umum, umum, terutama 
mempengaruhi jari tangan, ibu jari, 
tulang belakang, pinggul, lutut, dan 
jempol Khaki (besar).
Sekunder: 

Terdapat dua jenis utama 
pengapuran tulang atau osteoartritis, 
melansir dari my.clevelandclinic.org, 
yakni:

Gejala Pengapuran Tulang
Melansir dari mayoclinic.org, gejala 
pengapuran tulang atau osteoartritis 
seringkali berkembang secara perlahan 
dan memburuk seiring waktu. Tanda 
dan gejala pengapuran tulang yang 

Pengapuan tulang biasanya terjadi 
secara perlahan selama bertahun-
tahun. Peradangan dan cedera pada 
sendi menyebabkan perubahan tulang, 
kerusakan tendon dan ligamen, dan 
kerusakan tulang rawan, yang 
mengakibatkan nyeri, pembengkakan, 
dan deformitas sendi.

yang juga dikenal sebagai penyakit 
sendi degeneratif (DJD), adalah jenis 
arthritis yang paling umum. 
Pengapuran tulang adalah kondisi yang 
umum berkembang seiring 
bertambahnya usia.

Terjadi dengan kelainan sendi yang 
sudah ada sebelumnya, termasuk 
cedera atau trauma, seperti berulang 
atau terkait olahraga; radang sendi, 
seperti rheumatoid, psoriasis, atau 
asam urat; radang sendi menular; 
kelainan sendi genetik, seperti Ehlers-
Danlos (juga dikenal sebagai 
hipermobilitas atau "sendi ganda; 
kelainan sendi bawaan; atau kelainan 
sendi metabolik.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Apa Kata Bintang Anda

Ekonomi

Tanah Air

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Sendi melunak. Sendi mungkin akan 
terasa lunak saat Anda memberikan 
tekanan ringan ke atau di dekatnya.

paling umum meliputi:

Hilangnya fleksibilitas. Anda mungkin 
tidak dapat menggerakkan sendi 
melalui berbagai gerakannya.
Sensasi kisi. Anda mungkin 
merasakan sensasi kisi-kisi saat 
menggunakan persendian, dan Anda 
mungkin mendengar bunyi letupan 
atau derak.

Nyeri. Sendi yang terkena mungkin 
sakit selama atau setelah gerakan.

Taji tulang. Potongan tulang ekstra ini, 
yang terasa seperti benjolan keras, 
dapat terbentuk di sekitar sendi yang 
terkena.

Kekakuan. Kekakuan sendi mungkin 
paling terlihat saat bangun tidur atau 
setelah tubuh lama tidak aktif.

Penyebab Pengapuran Tulang
Pengapuran tulang disebabkan oleh 
kerusakan sendi. Kerusakan ini dapat 
terakumulasi dari waktu ke waktu. 

Pembengkakan. Ini mungkin 
disebabkan oleh peradangan jaringan 
lunak di sekitar sendi.

Pengapuran tulang sering juga disebut 
sebagai penyakit keausan. Tapi selain 
kerusakan tulang rawan, pengapuran 
tulang mempengaruhi seluruh sendi. Ini 
menyebabkan perubahan pada tulang dan 
kerusakan jaringan ikat yang menyatukan 
sendi dan menempelkan otot ke tulang. Ini 
juga menyebabkan peradangan pada 
lapisan sendi.
Penyebab pengapuran tulang lainnya 
termasuk cedera masa lalu, seperti:

sendi terkilir

Itulah sebabnya usia adalah salah satu 
penyebab utama kerusakan sendi yang 
mengarah ke pengapuran tulang atau 
osteoartritis. Semakin tua, semakin 
banyak keausan yang Anda alami pada 
persendian.

tulang rawan robek

Pengapuran tulang terjadi ketika tulang 
rawan yang menjadi bantalan ujung tulang 
di persendian Anda memburuk secara 
bertahap. Tulang rawan adalah jaringan 
yang kuat dan licin yang memungkinkan 
gerakan sendi hampir tanpa gesekan. 
Akhirnya, jika tulang rawan habis 
sepenuhnya, tulang akan bergesekan 
dengan tulang.

cedera ligamen

Penyebab pengapuran tulang juga 
termasuk malformasi sendi, obesitas, 
dan postur tubuh yang buruk. Faktor 
risiko tertentu, seperti riwayat keluarga 
dan jenis kelamin, juga dapat 
meningkatkan risiko pengapuran tulang 
atau osteoartritis, dilansir dari 
healthline.com. 

Obat-obatan (obat nyeri topikal dan 
analgesik oral termasuk obat 
antiinflamasi nonsteroid, NSAID).

Terapi fisik, okupasi, dan olahraga.

Latihan (berbasis darat dan air).

Tidak ada obat untuk pengapuran 
tulang. Gejala ringan sampai sedang 
biasanya dapat dikelola dengan baik 
dengan kombinasi pengobatan 
farmakologis dan non-farmakologis. 
Perawatan medis dan rekomendasi 
untuk mengatasi pengapuran tulang 
meliputi:

Paket panas dan dingin intermiten 
(modalitas lokal).

Cara Mengatasi Pengapuran Tulang

Makan sehat, mengelola diabetes dan 

Penurunan berat badan (jika kelebihan 
berat badan).

Terapi injeksi intra-artikular (steroid, 
asam hialuronat "gel").
Strategi pengobatan komplementer 
dan alternatif, termasuk vitamin dan 
suplemen.

Mengurangi nyeri sendi dan kekakuan 
dan menunda perkembangan lebih 
lanjut.Meningkatkan mobilitas dan 
fungsi.Meningkatkan kualitas hidup 
pasien.Jenis rejimen pengobatan yang 
ditentukan tergantung pada banyak 
faktor, termasuk usia pasien, 
kesehatan secara keseluruhan, 
aktivitas, pekerjaan, dan tingkat 
keparahan kondisi.

Perangkat pendukung seperti kawat 
gigi, ortotik, sisipan sepatu, tongkat, 
atau alat bantu jalan.

kolesterol.

Pembedahan mungkin juga dapat 
membantu untuk menghilangkan rasa 
sakit dan memulihkan fungsi ketika 
perawatan medis lainnya tidak efektif 
atau telah habis, terutama dengan 
kasus pengapuran tulang tingkat 
lanjut. Tujuan pengobatan pengapuran 
tulang adalah untuk:

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Apa Kata Bintang Anda

Ekonomi

Tanah Air

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Sendi melunak. Sendi mungkin akan 
terasa lunak saat Anda memberikan 
tekanan ringan ke atau di dekatnya.

paling umum meliputi:

Hilangnya fleksibilitas. Anda mungkin 
tidak dapat menggerakkan sendi 
melalui berbagai gerakannya.
Sensasi kisi. Anda mungkin 
merasakan sensasi kisi-kisi saat 
menggunakan persendian, dan Anda 
mungkin mendengar bunyi letupan 
atau derak.

Nyeri. Sendi yang terkena mungkin 
sakit selama atau setelah gerakan.

Taji tulang. Potongan tulang ekstra ini, 
yang terasa seperti benjolan keras, 
dapat terbentuk di sekitar sendi yang 
terkena.

Kekakuan. Kekakuan sendi mungkin 
paling terlihat saat bangun tidur atau 
setelah tubuh lama tidak aktif.

Penyebab Pengapuran Tulang
Pengapuran tulang disebabkan oleh 
kerusakan sendi. Kerusakan ini dapat 
terakumulasi dari waktu ke waktu. 

Pembengkakan. Ini mungkin 
disebabkan oleh peradangan jaringan 
lunak di sekitar sendi.

Pengapuran tulang sering juga disebut 
sebagai penyakit keausan. Tapi selain 
kerusakan tulang rawan, pengapuran 
tulang mempengaruhi seluruh sendi. Ini 
menyebabkan perubahan pada tulang dan 
kerusakan jaringan ikat yang menyatukan 
sendi dan menempelkan otot ke tulang. Ini 
juga menyebabkan peradangan pada 
lapisan sendi.
Penyebab pengapuran tulang lainnya 
termasuk cedera masa lalu, seperti:

sendi terkilir

Itulah sebabnya usia adalah salah satu 
penyebab utama kerusakan sendi yang 
mengarah ke pengapuran tulang atau 
osteoartritis. Semakin tua, semakin 
banyak keausan yang Anda alami pada 
persendian.

tulang rawan robek

Pengapuran tulang terjadi ketika tulang 
rawan yang menjadi bantalan ujung tulang 
di persendian Anda memburuk secara 
bertahap. Tulang rawan adalah jaringan 
yang kuat dan licin yang memungkinkan 
gerakan sendi hampir tanpa gesekan. 
Akhirnya, jika tulang rawan habis 
sepenuhnya, tulang akan bergesekan 
dengan tulang.

cedera ligamen

Penyebab pengapuran tulang juga 
termasuk malformasi sendi, obesitas, 
dan postur tubuh yang buruk. Faktor 
risiko tertentu, seperti riwayat keluarga 
dan jenis kelamin, juga dapat 
meningkatkan risiko pengapuran tulang 
atau osteoartritis, dilansir dari 
healthline.com. 

Obat-obatan (obat nyeri topikal dan 
analgesik oral termasuk obat 
antiinflamasi nonsteroid, NSAID).

Terapi fisik, okupasi, dan olahraga.

Latihan (berbasis darat dan air).

Tidak ada obat untuk pengapuran 
tulang. Gejala ringan sampai sedang 
biasanya dapat dikelola dengan baik 
dengan kombinasi pengobatan 
farmakologis dan non-farmakologis. 
Perawatan medis dan rekomendasi 
untuk mengatasi pengapuran tulang 
meliputi:

Paket panas dan dingin intermiten 
(modalitas lokal).

Cara Mengatasi Pengapuran Tulang

Makan sehat, mengelola diabetes dan 

Penurunan berat badan (jika kelebihan 
berat badan).

Terapi injeksi intra-artikular (steroid, 
asam hialuronat "gel").
Strategi pengobatan komplementer 
dan alternatif, termasuk vitamin dan 
suplemen.

Mengurangi nyeri sendi dan kekakuan 
dan menunda perkembangan lebih 
lanjut.Meningkatkan mobilitas dan 
fungsi.Meningkatkan kualitas hidup 
pasien.Jenis rejimen pengobatan yang 
ditentukan tergantung pada banyak 
faktor, termasuk usia pasien, 
kesehatan secara keseluruhan, 
aktivitas, pekerjaan, dan tingkat 
keparahan kondisi.

Perangkat pendukung seperti kawat 
gigi, ortotik, sisipan sepatu, tongkat, 
atau alat bantu jalan.

kolesterol.

Pembedahan mungkin juga dapat 
membantu untuk menghilangkan rasa 
sakit dan memulihkan fungsi ketika 
perawatan medis lainnya tidak efektif 
atau telah habis, terutama dengan 
kasus pengapuran tulang tingkat 
lanjut. Tujuan pengobatan pengapuran 
tulang adalah untuk:

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Internasional 

Tanah Air

Tanah AirTanah Air

Tanah Air

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

Renungan Rohani

      Hub : Claudia   
     908 - 510 - 6840

Dicari Pekerja 
di Pabrik Plastic

$17 ada overtime
di New Jersey

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
memastikan Holywings Resto and Bar, 
Kemang, Jakarta Selatan ditutup selama 
pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi 
DKI sebelumnya menutup Holywings 
karena melanggar ketentuan dan 
protokol kesehatan selama 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM)."Kita tidak akan 
membiarkan yang seperti ini untuk 
melenggang tanpa kena sanksi yang 
berat. Enggak boleh beroperasi, titik, 
sampai pandemi ini selesai," tegas Anies 
di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/9).Anies 
mengatakan pengelola Holywings 
menunjukkan sikap tidak bertanggung 
jawab, karena membiarkan kerumunan 
di masa PPKM. Padahal, menurut dia, 
banyak tempat usaha lain yang 
mematuhi aturan mengenai pembatasan 
kapasitas.Menurut Anies, pelonggaran 
selama PPKM Level 3 di Jakarta bukan 
berarti seenaknya beroperasi. Menurut 
dia, tempat-tempat tersebut juga harus 
melindungi pengunjung dan warga 
Jakarta."Jadi kalau dilakukan 
pelanggaran, itu bukan sekadar 
melanggar, tetapi telah membahayakan 
nasib warga Jakarta dan perekonomian 
Jakarta," jelas Anies.
"Bila tempat-tempat itu melanggar, itu 
menakutkan bagi semua pelaku 
ekonomi. Karena di situlah potensi 
penularan dan potensi munculnya 

Holywings Ditutup Sampai Pandemi Selesai

"Holywings dan semacamnya dia telah 
mengkhianati jutaan orang yang 
bekerja, setengah mati, di rumah, terus 
kemudian tempat ini fasilitasi. Itu betul-
betul merendahkan usaha semua 
orang," ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Anies, pihaknya 
juga akan mencari cara untuk 
memberikan sanksi kepada orang-
orang yang berkerumun seperti di 
Holywings."Salah satu dibahas, yang 
nanti akan kena sanksi bukan saja 
pengelolanya, tapi mereka yang 
berada di tempat itu akan diblok, 
sehingga tidak bisa pergi dan 
mendatangi tempat manapun juga 
selama batas waktu tertentu," 
ucapnya.Berdasarkan catatan 
Pemprov DKI, Holywings sudah tiga 
kali melakukan pelanggaran protokol 
kesehatan. Pelanggaran pertama 
terjadi pada Februari 2021, kemudian 
Maret 2021,  serta yang terakhir pada 
4 September.

gelombang ketiga," ujarnya 
menambahkan.
Ia mengatakan pelanggaran-
pelanggaran seperti yang dilakukan 
Holywings tak boleh semata-mata 
dipandang melanggar peraturan 
gubernur. Lebih lanjut, menurutnya, 
sikap pengelola Holywings itu telah 
mengkhianati jutaan orang di 
Indonesia.

Kekayaan Anies Baswedan meningkat 
dua kali lipat setelah menjabat sebagai 
Gubernur DKI Jakarta selama tiga tahun. 
Kekayaan 
tersebut 
tertuang 
dalam 
laporan 
harta 
kekayaan 
penyelengg
ara negara 
(LHKPN) 
yang 
dilaporkan 
Anies ke 
Komisi 
Pemberanta
san Korupsi 
(KPK). 
Anies 
dilantik 
menjadi 
Gubernur 
DKI Jakarta 
pada 16 
Oktober 
2017. Di 
tahun 2017, 
Anies 
melaporkan 
total harta 
kekayaanny
a mencapai 
Rp 
5.619.545.8
40. 
Perincian 
kekayaan 
Anies pada 
tahun 2017 
mayoritas 
dari harta 
tidak 
bergerak, 
seperti tanah dan bangunan senilai Rp 
8,89 miliar. Adapun alat transportasi Rp 
640 juta. Untuk harta bergerak lainnya Rp 
769 juta, surat berharga Rp 81 juta, kas 
dan setara kas Rp 587 juta, serta harta 

lainnya Rp 286 juta. Total harta Anies 
mencapai Rp 11,26 miliar dan dipotong 
utang Rp 5,64 miliar sehingga total harta 

kekayaan 
bersih 
sebesar 5,6 
miliar. Pada 
tahun 2020, 
setelah 
menjabat 
selama tiga 
tahun, 
kekayaan 
Anies 
berada di 
angka Rp 
10,91 
miliar. 
Perincian 
kekayaan 
Anies di 
tahun 2020 
masih 
didominasi 
oleh tanah 
dan 
bangunan 
senilai Rp 
13,34 miliar 
dan alat 
transportasi 
Rp 648 
juta. Untuk 
harta 
bergerak 
Rp 1,06 
miliar, surat 
berharga 
Rp 56 juta, 
kas dan 
setara kas 
Rp 2,01 
miliar, serta 
harta 
lainnya Rp 

631 juta. Total keseluruhan mencapai Rp 
17,76 miliar. Adapun Anies memiliki utang 
Rp 6,84 miliar di tahun 2020 sehingga 
harta kekayaan bersihnya mencapai Rp 
10.916.550.262.

3 Tahun Jadi Gubernur, Harta Anies Naik 2x Lipat
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Tanah Air
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Tanah Air

Renungan Rohani

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Tanah Air

Direktur Jenderal (Dirjen) 
Pemasyara
katan 
Reinhard 
Silitonga 
memastika
n seluruh 
warga 
binaan 
pemasyara
katan 
(WBP) di 
Blok C 2, 
sebanyak 
122 orang 
menjadi 
korban 
dalam 
insiden 
kebakaran 
di Lapas 
Klas I Tangerang, di Jalan Raya Veteran, 
Kelurahan Babakan, Kota Tangerang, 
Rabu (8/9/2021).Dia menyebutkan, 

"(Pengh
uni 
Lapas) 
2.072 
penghun
i. Kalau 
yang 
kejadian 
kebakar
an C2 
itu 122 
orang.Te
rbakar, 
karena 

memang kamar semua dikunci jadi ada 
yang tidak sempat dikeluarkan dari 
kamar," ungkapnya. 

2.072 penghuni. Sementara WBP 
penghun
i Blok 
C2 
berjumla
h 122 
orang.

Lapas Tanggerang Terbakar, 41 Napi Tewas
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Internasional 

Internasional 

Internasional 

Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Renungan Rohani

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

NJ & PA

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

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

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

 Gempa kuat dengan magnitudo 7.0 
menghantam barat daya Meksiko di 
dekat resor 
pantai 
Acapulco pada 
Selasa (7/9). 
Gempa itu 
menewaskan 
satu orang 
akibat tertimpa 
tiang yang 
jatuh dan 
menyebabkan 
bebatuan jatuh 
merusak 
gedung-
gedung, kata 
pihak 
berwenang.

Banyak orang berkumpul di jalanan 
tujuan wisata di tengah gempa susulan.
"Kami baru saja masuk ke dalam hotel, 
jadi kami membawa barang-barang 
kami," ucap Jessica Arias, salah satu dari 
delapan orang wisatawan dari Ibu Kota 
Meksiko, seperti dilansir dari laman 
Reuters, Rabu (8/9). "Mereka memberi 
tahu kami, masih belum aman untuk 
masuk."Warga lain mengatakan mereka 
sedang makan malam ketika gempa 
melanda."Kami kaget," kata Andrea del 
Valle, yang duduk di trotoar bersama 
pasangannya setelah bergegas keluar 
dari bioskop. "Tidak ada alarm gempa, 

Gempa 
dengan lokasi 
17,7 kilometer 
sebelah timur 
laut Acapulco 
itu 
mengguncang 
lereng bukit di 
sekitar kota, 
menumbangka
n pepohonan 
dan melempar 
batu-batu 
besar ke jalan, 
mengakibatkan pemadaman listrik di 
beberapa negara bagian.

Pantai Acapulco Diguncang Gempa

jadi kami merasakannya ketika gempa 
sudah terjadi."Gubernur negara bagian 

Guerrero 
Hector 
Astudillo 
mengatakan di 
televisi lokal, 
seorang pria 
tewas tertimpa 
tiang yang 
jatuh di 
Coyuca de 
Benitez, kota 
kecil di barat 
Acapulco.

Acapulco 
berjarak 

sejauh 370 kilometer dari Meksiko City.

Presiden 
Andres Manuel 
Lopez Obrador 
mengatakan 
gempa 
tersebut tidak 
menyebabkan 
kerusakan 
besar di 
Guerrero, 
wilayah 
tetangga 
Oaxaca, 
Meksiko City 
atau daerah 
lainnya.

Di kawasan Roma Sur tengah di 
Meksiko City, lampu-lampu padam dan 
penduduk ketakutan segera bergegas 
keluar, beberapa orang hanya 
mengenakan piyama, kata seorang 
saksi mata Reuters. Warga 
berkerumunan di tengah hujan, 
menggendong anak kecil atau hewan 
peliharaannya."Itu sangat mengerikan. 
Mengingatkan saya pada gempa 1985 
setiap kali hal ini terjadi," kata Yesmin 
Rizk, seorang warga berumur 70 tahun. 
"Saya tidak yakin kita bisa tidur malam 
ini."Gempa dahsyat mengguncang 
Meksiko City pada 1985 hingga 
menewaskan ribuan orang.
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We’ re Hiring
Open Positions

Packer / Forklift Driver

John Wang : 917 - 951 - 9717
Luan Nguyen : 267 - 809 - 6268

Appy Now

Jeti Sokay : 215 - 403 - 5966

Tanah Air

Renungan Rohani

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 
para menterinya untuk mewaspadai 
Covid-19 varian B1621 atau varian Mu. 
Jokowi mewanti-wanti para menteri agar 
virus corona varian Mu tak masuk ke 
Indonesia."Saya juga ingin perhatian kita 
semuanya berkaitan dengan 
perhubungan, Pak Menhub, yang 
berkaitan dengan varian baru, varian Mu. 
Ini betul-betul kita lebih waspada dan 
detail," kata Jokowi saat memimpin rapat 
terbatas Evaluasi PPKM sebagaimana 
ditayangkan di Youtube Sekretariat 
Presiden, Senin (6/9).
Menurut dia, kasus harian Covid-19 di 
Indonesia sudah mengalami penurunan 
dibandingkan saat awal Juli 2021 yang 
mencapai 56.000 kasus. Selain itu, tingkat 
keterisian tempat tidur atau bed 
occupancy rate (BOR) RS Rujukan Covid-
19 kini berada di angka 19 persen.
"Saya melihat kalau melihat kasus harian 
selama tiga hari kemarin misalnya 7.700, 
6.700, dan 5.400 terakhir kemarin. Saya 
melihat BOR nasional kita 21 (persen) tiga 
hari yang lalu, turun 20 (persen), 
kemudian sekarang di angka 19 
(persen)," kata Jokowi.
Jokowi menyebut BOR pasien Covid-19 di 

Jokowi : Waspadai Covid-19 Varian Mu

Wisma Atlet juga mengalami 
penurunan hingga kini berada di 9 
persen. Disamping itu, dia 
menyampaikan bahwa kasus aktif 
Covid-19 di Indonesia saat ini berada 
di angka 150.000.
Dia meyakini kasus aktif Covid-19 
bisa turun di angka 100.000 pada 
akhir September 2021. Oleh sebab 
itu, Jokowi tak mau varian Mu masuk 
ke Indonesia dan membuat kasus 
Covid-19 kembali naik.
"Jangan sampai ini (varian 
Mu)merusak capaian yang sudah kita 
lakukan," ucap Jokowi.
Sebelumnya, virus corona Varian Mu 
juga dikenal sebagai B.1.621 masuk 
dalam daftar pantauan Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 
Agustus 2021 setelah terdeteksi di 39 
negara.
Varian Mu juga disebut memiliki 
sekelompok mutasi yang mungkin 
membuatnya kurang rentan terhadap 
perlindungan kekebalan yang telah 
diperoleh banyak orang.Menurut 
buletin mingguan WHO tentang 
pandemi, varian Mu 'memiliki 
konstelasi mutasi yang menunjukkan 
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

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

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

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

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

Tanah Air

Tanah Air

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante 
Saksono Harbuwono menjelaskan, 
Varian Mu pertama kali terdeteksi di 
Kolombia. Diketahui dari analisis 

sifat potensial untuk lolos dari 
kekebalan'. Data awal laporan tersebut 
menunjukkan itu mungkin menghindari 
pertahanan kekebalan dengan cara yang 
mirip dengan varian Beta yang pertama 
kali ditemukan di Afrika Selatan.
Kementerian Kesehatan mencatat, 
Varian Mu belum terdeteksi di kawasan 
ASEAN, termasuk juga di Indonesia. Hal 
ini melihat dari hasil deteksi varian virus 
Corona, Whole Genome Sequencing 
(WGS) yang terus diteliti Indonesia.

laboratorium, Varian Mu memengaruhi 
efektivitas vaksin Covid-19 lain dan 
penyebarannya tidak sehebat Varian 
Delta.

“Berdasarkan concern pada minggu ini 
dilihat secara laboratorium, varian 
tersebut mempunyai resistansi terhadap 
kondisi vaksin. Tetapi penyebarannya 
tidak sehebat penularan dari Varian 
Delta," sambung dia.

“Salah satu mutasi selain Varian Delta, 
(muncul) yang baru sekarang sudah 
ada Varian Mu. Varian ini terjadi 
(terdeteksi) di Kolombia," jelas Dante 
saat Konferensi Pers PPKM pada 
Senin, 6 September 2021.
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bersambung minggu depan

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

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

pendowo dek HP

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

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

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

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

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

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

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

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

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

Bola

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

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

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

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

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

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

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

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

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

p1

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

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

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

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

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

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

iklan jimmy

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

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

Dicari pekerja 
di F&S

$13 ada overtime
Dan di Warehouse

$14 ada OT
Hub : Hengky ( Johny)

432 - 305 - 5585

Dicari pekerja untuk 

Gaji $13

 Hub : Claudia   
 908 - 510 - 6840

di APEC 2nd shift

Laundromat Hiring, good pay with 
room.
 Call Sam 267 - 324 - 2761
Hub : 347 - 761 - 2015

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

Rasa sedih kembali menyelimuti 
keluarga besar penyanyi senior Koes 
Hendratmo. Hal itu dikarenakan 
penyanyi legendaris tersebut meninggal 
dunia empat bulan setelah kepergian 
istrinya tercinta, Aprilia Puspitawati.
Penyanyi 
senior Koes 
Hendratmo 
meninggal 
dunia pada 
Selasa (7/9). Ia 
menghembusk
an napas 
terakhir di usia 
78 tahun.
Sementara itu, 
istri Koes 
Hendratmo, 
Aprilia 
Puspitawati, 
meninggal 
dunia pada 
Kamis (20/5) di 
RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. 
Aprilia meninggal dunia saat berusia 52 
tahun.
Koes Hendratmo bahkan sempat 
mengunggah momen saat bersama 
Aprilia Puspitawati sebelum sang istri 
tercinta meninggal dunia. Kala itu, Koes 
mengunggah foto ketika mereka baru 
menikah.Foto lawas itu diunggah saat 
pernikahan mereka genap berusia 14 
tahun."Happy 14th Anniversary 
CINTA!," tulis Koes dalam 
unggahannya.Koes Hendratmo 
menikah dengan Aprilia Puspitawati 
menikah pada 14 Januari 2007 di 
Taman Mini Indonesia Indah. Itu 
menjadi pernikahan kedua bagi Koes 
Hendratmo setelah bercerai dari 
Herdawati Bakrie.Sementara itu, kini 
(6/9), manajer Bonita anak Koes 
Hendratmo, Nia, mengatakan bahwa 
pembawa acara Berpacu Dalam Melodi 
itu meninggal dunia pada Selasa (7/9) 
siang.
"Betul mba, ayahnya mba Bonita (Koes 
Hendratmo) meninggal," ujar Nia, 

Koes Hendratmo Meninggal Dunia

“Kemungkinan meninggal karena jantung. 
Beliau memang punya riwayat penyakit 

jantung" lanjut 
Nia.
Koes 
meninggalkan 
tiga orang 
anak, yang 
dua di 
antaranya 
mengikuti 
karier Koes di 
industri musik, 
mereka adalah 
Anda Perdana 
dan 
Bonita.Koes 
Hendratmo 
merupakan 

penyanyi yang namanya sudah dikenal 
luas masyarakat Indonesia.Pria kelahiran 
9 Februari 1943 telah merilis sejumlah 
album studio, seperti Lambaian Bunga 
(1959), Sansaro (1968), Wanita Wanita 
(1970), Pop Batak Legendaris (2000), 
dan My Love for You (2011).Selain di 
bidang musik, Koes juga sangat dikenal 
sebagai pembawa acara. Sejumlah 
acara, baik di televisi maupun off-air 
pernah ia perankan.Salah satu acara 
yang begitu dikenal publik yakni 'Berpacu 
Dalam Melodi' yang merupakan tayangan 
populer di pada 1988. Acara itu juga yang 
melambungkan namanya di dunia 
pertelevisian Indonesia.

manajer Bonita pada CNNIndonesia.com, 
Selasa (7/9).
Nia mengungkap kemungkinan penyebab 
Koes Hendratmo meninggal.
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Internasional

Tanah Air

Internasional

InternasionalInternasional

bersambung minggu depan

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

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

pendowo dek HP

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

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

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

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

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

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

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

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

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

Bola

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

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

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

Hiring  ! Laundromart full time
or part time.
Good pay. 
Call : 215- 554 - 1643
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

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

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

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

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

p1

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

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

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

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

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

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

iklan jimmy

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

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

Dicari pekerja 
di F&S

$13 ada overtime
Dan di Warehouse

$14 ada OT
Hub : Hengky ( Johny)

432 - 305 - 5585

Dicari pekerja untuk 

Gaji $13

 Hub : Claudia   
 908 - 510 - 6840

di APEC 2nd shift

Laundromat Hiring, good pay with 
room.
 Call Sam 267 - 324 - 2761
Hub : 347 - 761 - 2015

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

Rasa sedih kembali menyelimuti 
keluarga besar penyanyi senior Koes 
Hendratmo. Hal itu dikarenakan 
penyanyi legendaris tersebut meninggal 
dunia empat bulan setelah kepergian 
istrinya tercinta, Aprilia Puspitawati.
Penyanyi 
senior Koes 
Hendratmo 
meninggal 
dunia pada 
Selasa (7/9). Ia 
menghembusk
an napas 
terakhir di usia 
78 tahun.
Sementara itu, 
istri Koes 
Hendratmo, 
Aprilia 
Puspitawati, 
meninggal 
dunia pada 
Kamis (20/5) di 
RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. 
Aprilia meninggal dunia saat berusia 52 
tahun.
Koes Hendratmo bahkan sempat 
mengunggah momen saat bersama 
Aprilia Puspitawati sebelum sang istri 
tercinta meninggal dunia. Kala itu, Koes 
mengunggah foto ketika mereka baru 
menikah.Foto lawas itu diunggah saat 
pernikahan mereka genap berusia 14 
tahun."Happy 14th Anniversary 
CINTA!," tulis Koes dalam 
unggahannya.Koes Hendratmo 
menikah dengan Aprilia Puspitawati 
menikah pada 14 Januari 2007 di 
Taman Mini Indonesia Indah. Itu 
menjadi pernikahan kedua bagi Koes 
Hendratmo setelah bercerai dari 
Herdawati Bakrie.Sementara itu, kini 
(6/9), manajer Bonita anak Koes 
Hendratmo, Nia, mengatakan bahwa 
pembawa acara Berpacu Dalam Melodi 
itu meninggal dunia pada Selasa (7/9) 
siang.
"Betul mba, ayahnya mba Bonita (Koes 
Hendratmo) meninggal," ujar Nia, 

Koes Hendratmo Meninggal Dunia

“Kemungkinan meninggal karena jantung. 
Beliau memang punya riwayat penyakit 

jantung" lanjut 
Nia.
Koes 
meninggalkan 
tiga orang 
anak, yang 
dua di 
antaranya 
mengikuti 
karier Koes di 
industri musik, 
mereka adalah 
Anda Perdana 
dan 
Bonita.Koes 
Hendratmo 
merupakan 

penyanyi yang namanya sudah dikenal 
luas masyarakat Indonesia.Pria kelahiran 
9 Februari 1943 telah merilis sejumlah 
album studio, seperti Lambaian Bunga 
(1959), Sansaro (1968), Wanita Wanita 
(1970), Pop Batak Legendaris (2000), 
dan My Love for You (2011).Selain di 
bidang musik, Koes juga sangat dikenal 
sebagai pembawa acara. Sejumlah 
acara, baik di televisi maupun off-air 
pernah ia perankan.Salah satu acara 
yang begitu dikenal publik yakni 'Berpacu 
Dalam Melodi' yang merupakan tayangan 
populer di pada 1988. Acara itu juga yang 
melambungkan namanya di dunia 
pertelevisian Indonesia.

manajer Bonita pada CNNIndonesia.com, 
Selasa (7/9).
Nia mengungkap kemungkinan penyebab 
Koes Hendratmo meninggal.


