
02 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

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

bersambung ke hal 3

Rabu
09/15/2021 Edisi 1518

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Kita semua mungkin sedikit banyak 
terhibur dengan adegan nyemplungnya 
seorang Gubernur DKI Jakarta ke 
sebuah selokan atau got kecil saat 
beberapa waktu lalu. Kejadian yang 
menaikkan imun kita, karena 
setidaknya kita pasti tertawa atau 
tersenyum dengan kejadian ini. Karena 
adegan orang nyemplung got itu 
memang lucu kok, baik itu settingan 
karena disengaja biar adegannya lucu, 
maupun di dunia nyata. Jadi, viralnya 
berita atau video yang menayangkan 
adegan saat Anies Baswedan nggak 
sengaja kecemplung got akibat meleng 
pas lagi melambaikan tangan di jalan 
Perjuangan Raya, RW 07, Kelurahan 

Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Anies 
melambaikan tangan di tengah 
kerumunan warga. Banyak yang 
menertawakan karena kejadian ini 
sebaiknya nggak bikin baper para 
pendukungnya ... karena sekali lagi, 
peristiwa orang nyemplung got memang 
lucu kok! Karena jika kita yang 
kecemplung got, pasti ada sedikit jengkel 
dan marah. Dan pastinya orang disekitar 
kita ada yang menertawakannya. Dan itu 
memang wajar. Jadi kejadian kaki Anies 
kecemplung di got yang membuat netizen 
tertawa juga hal yang wajar. Kejadian 
Anies kecemplung itu tepat pada ujung 
parit atau got yang dipisahkan oleh 
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jembatan ke sentra vaksinasi RW 07. 
Cor-coran di ujung got yang berbatasan 
dengan jembatan ke sentra vaksinasi itu 
tampak terkelupas. Berdasarkan 
informasi yang dihimpun, got ini memiliki 
kedalaman kira-kira 50 centimeter dari 
jalan, akan tetapi air di got tersebut tidak 
terisi penuh. Air dalam got itu tampak 
berwarna hitam dan bau. Di dalam got 
juga terdapat sampah sisa makanan 
dan sterofom. Anies terperosok ke 
galam got ini terjadi pada Sabtu (11/9) 
siang kemarin. Video Anies masuk ke 
got juga viral di media sosial. Anies pun 
bersuara usai dirinya masuk ke got ini. 
Anies menyebut peristiwa itu terjadi si 
sela-sela kunjungannya saat vaksinasi. 
Anies mengunggah video dengan 

caption melalui akun resmi instagramnya 
@aniesbaswedan. Ia bercerita nasib 
apesnya hari itu setelah tercemplung ke 
got, kemudian mengganti sepatu 
basahnya dengan sandal jepit. Namun 
setelah dipakai, sandalnya justru putus, 
akhirnya melanjutkan berjalan kaki tanpa 
alas alias nyeker sampai ke mobil. "Lagi 
jalan kaki kecebur di got, terus ganti 
sandal jepit. Eh tidak lama, jepit 
sandalnya keinjek terus putus. Jalan 
terus. Nyeker sampe ke mobil, barulah 
dapat sepatu pinjaman :)," tulis Anies. 
Cerita tercemplung got juga dia unggah 
pada Minggu (12/9/2021) pagi. Dia 
meminta warga berhati-hati agar tidak 
kecemplung got. Anies mengatakan kini 
harus ekstra hati-hati agar tak 
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kecemplung lagi. "Kalau pagi hari 
begini, santai rileks, saya punya hobi 
salah satunya melihara ikan. Ini ikan-
ikannya," kata Anies sembari 
memasukkan tangannya ke kolam ikan 
koi, Minggu (12/9). "Ini kalau main ikan 
begini di tepi kolam, harus ekstra hati-
hati. Biar nggak kecemplung dua hari 
berturut-turut. Agak repot nih kalau 
kecemplung dua hari berturut-turut. 
Anies juga meminta kepada semua 
masyarakat agar memperhatikan 
langkah saat berjalan di tepian selokan 
agar tidak terjatuh. "Kalau teman-teman 
juga kalau jalan hati-hati biar enggak 
kecemplung (got)," tutur dia. Nah tapi 
yang aneh para pemuja Anies ini malah 
menyamakan kejadian Anies keperosok 
got dengan ‘masuk’ got dan 
menyamakan dengan kejadian peristiwa 

usai Pak Jokowi masuk gorong-gorong 
got dan memeriksa saluran air sewaktu 
menjabat Walikota Solo dan Gubernur 
DKI Jakarta. Usai sering bekerja keras 
siang dan malam memastikan saluran air 
tidak ada yang tertahan oleh onggokan 
sampah di selokan-selokan. Jadi coba 
dibedakan keprosok atau kecemplung 
atau sesuatu yang tidak disengaja 
karena keteledoran si manusia itu 
dengan sesuatu yang memang disengaja 
atau diniati atau memang sedang bekerja 
untuk memeriksa keadaan dalam 
selokan. Jadi bisakan membedakannya. 
Nyata benar perbedaan kelas yang 
ditunjukkan oleh Anies dengan Pak 
Jokowi. Anies itu nga masuk got, dia itu 
keperosok got. Anies itu nga dalam 
proses bekerja masuk got. Dia itu malah 
keperosok got karena pencitraan. Dia 
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tidak melihat ke bawah, tapi terpesona 
oleh panggilan-panggilan manis emak-
emak, sehingga dia mandangnya 
keatas, bukan ke bawah. Tidak 
perhatikan jalan, bangga berlebihan 
melambaikan tangan berujung fatal. 
Kakinya keperosok got. Jadi beda ya 
masuk got ama keperosok got, 
sehingga berharap di Pilpres 2024 akan 
sangat sulit, karena ini tanda-tanda 
alam. Sudah kecemplung got, ganti 
sandal, sandal putus, jalan nyeker lagi. 
Ya, apalagi kalau bukan karena alam 
dan warning atau peringatan lampu 
merah untuk lebih peka dan lebih fokus 
bekerja untuk rakyat serta lebih penting 
mendengarkan nurani rakyat, terkait 
berbagai anggaran dan hajatan ajang 
tak berguna seperti Formula E. Masih 
ingat ketika Anies sembayang ke 
Klenteng minggu kemarin. Apakah ini 
karena Tuhan tidak memberi restu apa 

yang diminta Anies??? Kita semua tidak 
ada yang tahu. Yang tahu cuman alam dan 
yang diatas. Tidak sedikit warga dunia 
maya yang membicarakannya. "Atraksi 
masuk Got Talent bikin imun kita nambah. 
Terima kasih Bapak Anies," ujar pemilik 
akun Twitter @adyranifa "Ini gubernur apa 
bocah main layangan? Wkwkwk. Ada-ada 
aja sih Pak Anies. Mau trending ya wes 
kerja yang apik gitu lho. Bukan nyeblos ke 
got," cuit pemilik akun Twitter @OliverGin. 
Pegiat media sosial Denny Siregar ikutan 
berpendapat, kejadian Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan terperosok ke got 
terinspirasi dari Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). "Sebenarnya, @aniesbaswedan 
itu terinspirasi @jokowi," tulis Denny di 
akun Twitternya, seperti dilihat 
netralnews.com Minggu (12/9/2021). "Kalo 
Jokowi jadi Presiden dengan masuk got, 
Anies pengen ikutan jadi Presiden dengan 
kecemplung got," cuit @Dennysiregar7. 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

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

tidak melihat ke bawah, tapi terpesona 
oleh panggilan-panggilan manis emak-
emak, sehingga dia mandangnya 
keatas, bukan ke bawah. Tidak 
perhatikan jalan, bangga berlebihan 
melambaikan tangan berujung fatal. 
Kakinya keperosok got. Jadi beda ya 
masuk got ama keperosok got, 
sehingga berharap di Pilpres 2024 akan 
sangat sulit, karena ini tanda-tanda 
alam. Sudah kecemplung got, ganti 
sandal, sandal putus, jalan nyeker lagi. 
Ya, apalagi kalau bukan karena alam 
dan warning atau peringatan lampu 
merah untuk lebih peka dan lebih fokus 
bekerja untuk rakyat serta lebih penting 
mendengarkan nurani rakyat, terkait 
berbagai anggaran dan hajatan ajang 
tak berguna seperti Formula E. Masih 
ingat ketika Anies sembayang ke 
Klenteng minggu kemarin. Apakah ini 
karena Tuhan tidak memberi restu apa 

yang diminta Anies??? Kita semua tidak 
ada yang tahu. Yang tahu cuman alam dan 
yang diatas. Tidak sedikit warga dunia 
maya yang membicarakannya. "Atraksi 
masuk Got Talent bikin imun kita nambah. 
Terima kasih Bapak Anies," ujar pemilik 
akun Twitter @adyranifa "Ini gubernur apa 
bocah main layangan? Wkwkwk. Ada-ada 
aja sih Pak Anies. Mau trending ya wes 
kerja yang apik gitu lho. Bukan nyeblos ke 
got," cuit pemilik akun Twitter @OliverGin. 
Pegiat media sosial Denny Siregar ikutan 
berpendapat, kejadian Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan terperosok ke got 
terinspirasi dari Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). "Sebenarnya, @aniesbaswedan 
itu terinspirasi @jokowi," tulis Denny di 
akun Twitternya, seperti dilihat 
netralnews.com Minggu (12/9/2021). "Kalo 
Jokowi jadi Presiden dengan masuk got, 
Anies pengen ikutan jadi Presiden dengan 
kecemplung got," cuit @Dennysiregar7. 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah AirTanah Air

Internasional 

Internasional 

Sebenarnya Anies waktu kejadian pasti 
malu dan marah. Untung waktu kejadian 
para ajudan Anies Baswedan ini pada 
pakai masker. Dan seperti biasanya 
kalau melihat orang yang kecemplung 
got pasti ajudannya ikut tertawa. Sayang 
waktu itu semua orang disekitarnya 
pakai masker.  Dan itu wajar wajar saja. 
Jadi apakah kejadian ini alam yang 
mengatur. Ini adalah hukum alam. 
Apakah ini juga pertanda bahwa Anies 
akan kecemplung di Formula E? Anies 
ini sudah masuk ke banyak tempat. 
Masuk ke pemakaman demi pencitraan 
murahan sudah, masuk ke gereja tanpa 
dicap Somad sebagai kafir, juga sudah. 
Masuk ke pura sudah, masuk ke vihara 
juga sudah dan yang terakhir dengan 

beraninya Anies pasang dupa di 
kelenteng. Sekarang, Anies Baswedan 
malah masuk got. Jokowi masuk gorong-
gorong untuk kerja nyata dan mengetahui 
kondisi agar bisa dicarikan solusi jitu. 
Sedangkan Anies Baswedan kecemplung 
ke got, karena kebanyakan gaya dan 
pencitraan. Sudah waktunya Anies ini 
dipermalukan oleh dirinya sendiri, karena 
dia ini sudah terlalu banyak membuat 
kesalahan-kesalahan fatal di Jakarta. 
Membuat bangsa ini semakin rusak 
karena propaganda SARA yang dikerjakan 
oleh dirinya dan juga pendukungnya. 
Demi menjadi gubernur, dia ini 
menggunakan FPI dan juga rizieq sebagai 
attack dog agar memberikan ketakutan 
kepada warga Jakarta. Sekarang 
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beberapa hal yang ia dapatkan, adalah 
akibat dari apa yang ia kerjakan. Nggak 
ada yang aneh dari adegan orang 
kecemplung got atau saluran air tanpa 
sengaja. Sebagai orang yang katanya 
Jawa, meski ada aroma keturunan 
Timur Tengah, Anies Baswedan kudu 
waspada mulai sekarang, sebab 
diyakini "adegan jatuh" dalam falsafah 
Jawa tak bisa dianggap remeh. Bisa 
dilihat di video, kenapa Anies bisa 
jatuh, padahal tidak ada yang 
mendorong atau disengaja. Padahal 
selama ini Anies kemana saja enggak 
ada yang teriak teriak. Lha ini kok 
seperti ada yang ngatur diteriaki 
langsung kecemplung. Sekarang Anies 
sudah tidak ada yang mau 
mendukungnya lagi. Kelompok yang 
dulu mendukung, kelihatannya juga 
sudah mulai menjauh dan sedikit, 

karena memang sudah dihabisi oleh 
pemerintah. Dan benar saja kemarin senin 
Anies di demo oleh warga Jakarta. Warga 
DKI menuntut agar Formula E dibatalkan. 
Mereka tidak hanya sekedar 
menyampaikan pernyataan, tapi sudah 
turun ke jalan dengan melakukan demo di 
depan Gedung DPRD DKI pada Senin, 
(13/1). 
Jadi, apakah dengan kecemplungnya 
Anies ke got sebagai pertanda "kejatuhan" 
Anies akan semakin terlihat, yang bisa 
berujung pada gagal rampungnya masa 
jabatannya, terlebih karena kasus hukum 
yang menjeratnya? Anies jatuh 
Kecemplung got ....... Setelah kecemplung, 
sepatunya basah, dipinjami sandal ....ehh 
sandal yang dipinjami malah putus .... 
simpulkan sendiri karena kalau sudah 
berurusan dengan alam semua yang tidak 
mungkin pasti terjadi.

Austria menolak mengambil bagian untuk 
memberikan tempat tinggal kepada 
pengungsi Afghanistan. Konselir Austria 
Sebastian Kurz mengatakan bahwa 
negaranya telah menampung banyak 
migran dari Afghanistan, seperti yang 
dilansir dari Russian Today pada Selasa 
(14/9/2021). AS dan sekutunya telah 
menerbangkan lebih dari 123.000 warga 
sipil keluar dari ibu kota Kabul, setelah 
Afghanistan dikuasai Taliban pada 15 
Agustus 2021. Sebagian besar dari warga 
sipil yang dikeluarkan dari Kabul adalah 
warga Afghanistan yang diberikan suaka 
di Amerika dan Uni Eropa. Uni Eropa 
memberikan kuota untuk memberikan 
tempat tinggal kepada 30.000 pengungsi 
Afghanistan.Jerman dan Perancis 
menunjukkan keinginan untuk menerima 
pengungsi Afghanistan, sementara Austria 
adalah salah satu negara yang secara 
terang-terangan menolak memberikan 
tempat tinggal pengungsi Afghanistan 
tersebut."Kami tidak akan menyambut 
warga Afghanistan yang melarikan diri ke 
negara kami selama saya berkuasa," kata 

Austria Tolak Pengungsi Afghanistan

Kurz yang berulang pada Selasa 
(14/9/2021) dalam wawancaranya 
dengan surat kabar Italia La Stampa. 
Ia menegaskan bahwa posisi 
pemerintah Austria dalam masalah 
penolakan pengungsi Afghanistan 
tersebut adalah "realistis" dan tidak 
berarti kurangnya solidaritas dengan 
negara Uni Eropa lainnya. “Setelah 
lebih dari 44.000  tiba di negara kami 
dalam beberapa tahun terakhir, 
Austria telah menjadi tuan rumah bagi 
komunitas Afghanistan terbesar 
keempat di dunia” per kapita, kata 
kanselir Austria mengingatkan. Politisi 
konservatif berusia 35 tahun itu 
mengatakan bahwa masalahnya 
adalah "integrasi warga Afghanistan 
sangat sulit" dan membutuhkan upaya 
ekstensif yang tidak dapat dilakukan 
Austria saat ini.Mereka kebanyakan 
memiliki tingkat pendidikan yang 
rendah dan nilai-nilai yang sama 
sekali berbeda dibandingkan dengan 
penduduk negara lainnya. Ia 
menambahkan bahwa lebih dari 
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Austria menolak mengambil bagian untuk 
memberikan tempat tinggal kepada 
pengungsi Afghanistan. Konselir Austria 
Sebastian Kurz mengatakan bahwa 
negaranya telah menampung banyak 
migran dari Afghanistan, seperti yang 
dilansir dari Russian Today pada Selasa 
(14/9/2021). AS dan sekutunya telah 
menerbangkan lebih dari 123.000 warga 
sipil keluar dari ibu kota Kabul, setelah 
Afghanistan dikuasai Taliban pada 15 
Agustus 2021. Sebagian besar dari warga 
sipil yang dikeluarkan dari Kabul adalah 
warga Afghanistan yang diberikan suaka 
di Amerika dan Uni Eropa. Uni Eropa 
memberikan kuota untuk memberikan 
tempat tinggal kepada 30.000 pengungsi 
Afghanistan.Jerman dan Perancis 
menunjukkan keinginan untuk menerima 
pengungsi Afghanistan, sementara Austria 
adalah salah satu negara yang secara 
terang-terangan menolak memberikan 
tempat tinggal pengungsi Afghanistan 
tersebut."Kami tidak akan menyambut 
warga Afghanistan yang melarikan diri ke 
negara kami selama saya berkuasa," kata 

Austria Tolak Pengungsi Afghanistan

Kurz yang berulang pada Selasa 
(14/9/2021) dalam wawancaranya 
dengan surat kabar Italia La Stampa. 
Ia menegaskan bahwa posisi 
pemerintah Austria dalam masalah 
penolakan pengungsi Afghanistan 
tersebut adalah "realistis" dan tidak 
berarti kurangnya solidaritas dengan 
negara Uni Eropa lainnya. “Setelah 
lebih dari 44.000  tiba di negara kami 
dalam beberapa tahun terakhir, 
Austria telah menjadi tuan rumah bagi 
komunitas Afghanistan terbesar 
keempat di dunia” per kapita, kata 
kanselir Austria mengingatkan. Politisi 
konservatif berusia 35 tahun itu 
mengatakan bahwa masalahnya 
adalah "integrasi warga Afghanistan 
sangat sulit" dan membutuhkan upaya 
ekstensif yang tidak dapat dilakukan 
Austria saat ini.Mereka kebanyakan 
memiliki tingkat pendidikan yang 
rendah dan nilai-nilai yang sama 
sekali berbeda dibandingkan dengan 
penduduk negara lainnya. Ia 
menambahkan bahwa lebih dari 
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setengah anak muda Afghanistan yang 
tinggal di Austria mendukung kekerasan 
agama. Kendati menolak untuk 
memberi tempat tinggal pengungsi 
Afghansitan di negaranya, Kurz 
mengatakan Austria masih ingin 
membantu warga Afghanistan yang 
tertekan dengan mengalokasikan 20 
juta euro (Rp 336,5 miliar) untuk 
membantu negara-negara tetangga 
Afghanistan yang menampung mereka. 
Kanselir Austria itu mengakui bahwa diri 
bahwa serangan cepat Taliban dalam 
mengambil alih pemerintahan 
Afghanistan "mengejutkan semua 
orang". Ia mengatakan anggota Uni 
Eropa “sekarang harus memberikan 
tekanan besar-besaran pada Taliban, 
sehingga mereka akan terus 
menghormati perempuan dan hak asasi 
manusia. Kemajuan yang dibuat selama 
20 tahun terakhir tidak boleh 
dihancurkan. Namun, kebijakan UE dari 

masa krisis migran 2015 “tidak dapat 
menjadi solusi bagi Kabul atau Uni Eropa” 
lagi , kata Kurz. Kebijakan UE dari masa 
krisis migran itu dikeluarkan ketika 
ratusan ribu orang yang melarikan diri 
dari konflik di Afrika Utara dan Timur 
Tengah dibiarkan masuk ke dalam blok 
tersebut. 
Pemimpin Austria bersikeras bahwa 
"sekarang jelas bagi semua pemerintah 
Eropa bahwa imigrasi ilegal harus 
ditangani dan bahwa perbatasan 
eksternal Eropa harus dibuat aman" 
untuk memecahkan masalah ini. Dia 
yakin bahwa blok UE harusnya bekerja 
untuk mematahkan "model bisnis" 
perdagangan manusia yang mengirim 
orang ke Eropa. Adapun para migran, 
menurut Kurz para pengungsi harus 
dikembalikan ke perbatasan Uni Eropa 
dan dikirim kembali ke negara asal 
mereka atau ke negara pihak ketiga yang 
aman.

Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir 
Khan Muttaqi pada Selasa meminta 
Amerika Serikat (AS) menghapus 
beberapa pemimpinnya dari daftar hitam 
terorisme dan meminta agar aset-aset 
Afghanistan dicairkan.Sejak lama AS 
memasukkan banyak pemimpin Taliban 
dalam daftar hitam, termasuk Menteri 
Dalam Negeri yang baru ditunjuk pekan 
lalu, Sirrajudin Haqqani.Menurut 
Departemen Luar Negeri AS, Haqqani 
mengakui merencanakan serangan di 
Hotel Serena Kabul pada Januari 2008 
yang menewaskan seorang warga AS 
dan lima orang lainnya. Dia ditetapkan 
sebagai Teroris Global yang Ditetapkan 
Secara Khusus di bawah Perintah 
Eksekutif 13224 pada Maret 
2008.Departemen Luar Negeri AS juga 
menyiapkan uang sebesar USD 10 juta 
bagi siapapun yang memiliki informasi 
terkait Haqqani.Muttaqi juga meminta AS 
mencairkan aset-aset Afghanistan untuk 
membantu Taliban mengelola negara 
yang dilanda krisis ekonomi tersebut, 
mendesak Washington jangan 

Taliban Minta AS Cairkan Aset Afghanistan

Departemen Keuangan AS sebelumnya 
pada bulan ini mengatakan, pihaknya 
memberikan izin pemerintah AS dan 
rekannya untuk tetap memfasilitasi 
bantuan kemanusiaan di Afghanistan. 
Pihaknya juga memberikan Western 
Union, perusahaan pengiriman uang 
terbesar di dunia, dan lembaga 
keuangan lainnya lampu hijau untuk 
melanjutkan proses remitansi pribadi 
ke Afghanistan dari para migran di luar 
negeri.Menteri Luar Negeri Taliban ini 
juga mendesak komunitas internasioal 
memberikan bantuan ke Afghanistan.

mencampuri masalah kemanusiaan 
dan politik.“Kami memberikan jalur 
aman bagi tentara AS untuk 
meninggalkan Afghanistan, tapi alih-
alih berterima kasih pada kami, AS 
membekukan aset-aset Afghanistan,” 
jelasnya, dikutip dari laman Al Arabiya, 
Rabu (15/9).AS membekukan hampir 
USD 10 miliar sumber daya emas, 
investasi, dan mata uang asing setelah 
Taliban mengambil alih kekuasaan di 
negara tersebut pada 15 Agustus lalu.
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menyatakan 57 pegawai yang 
dinyatakan tak lolos Tes Wawasan 
Kebangsaan (TWK) alih status menjadi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
diberhentikan per 30 September 2021. 
Enam orang pegawai di antaranya 
adalah mereka yang tak mau mengikuti 
diklat bela negara."Terhadap enam 
orang pegawai KPK yang dinyatakan 
tidak memenuhi syarat dan diberi 
kesempatan mengikuti pendidikan dan 
pelatihan bela negara dan wawasan 
kebangsaan, namun tidak 
mengikutinya, maka tidak bisa diangkat 
menjadi aparatur sipil negara dan akan 
diberhentikan dengan hormat per 
tanggal 30 September 2021," kata Wakil 
Ketua KPK Alexander Marwata dalam 

jumpa pers di Gedung KPK, Rabu 
(15/9)."Memberhentikan dengan hormat 
kepada 51 orang pegawai KPK yang 
dinyatakan tidak memenuhi syarat per 
tanggal 30 September 2021," lanjut 
Alex.Alex memberikan kesempatan pada 3 
pegawai KPK yang bertugas di luar negeri 
untuk mengikuti asesmen TWK. Alex 
menyebut pihaknya menjalankan proses 
peralihan status pegawai KPK menjadi 
ASN ini sudah sesuai dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2019 tentangKPK 
dan aturan turunannya.Peraturan Komisi 
(Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang 
memuat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 
juga dinyatakan sah oleh Mahkamah 
Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung 
(MA).Sebanyak1.351 pegawai KPK yang 
memiliki hak mengikuti peralihan menjadi 

KPK Pecat Pagawai Tak Lulus TWK

ASN. Dari jumlah itu, 1.310 telah 
dilakukan pelantikan dan pengambilan 
sumpah menjadi ASN.Sebelumnya, 
sumber CNNIndonesia.com menyebut 
pimpinan KPK mempercepat 
pemberhentian 57 pegawai KPK gagal 
TWK alih status menjadi ASN. Rencana 
pemberhentian ini lebih cepat satu bulan 
dibandingkan yang termuat dalam SK 
Nomor 652 Tahun 2021, di mana  
puluhan pegawai KPK akan diberhentikan 
pada 1 November 2021.Surat Keputusan 
(SK) pemberhentian disebut sudah 
ditandatangani. Rencana pemberhentian 
dilakukan lebih cepat disinyalir karena 
meluasnya dukungan terhadap 57 
pegawai KPK pascakeputusan 
Mahkamah Agung yang menyerahkan 
nasib pegawai tak lolos TWK ke 
pemerintah."Pada rapim hari Senin 

kemarin seluruh pimpinan sepakat 
secepatnya memberhentikan 57 
pegawai KPK tersebut pada 1 Oktober 
2021 dari rencana awal 1 November 
2021," kata sumber 
CNNIndonesia.com.Sebanyak 57 
pegawai KPK ini merupakan pegawai 
yang dinyatakan tak lolos TWK alih 
status menjadi abdi negara. Awalnya 
terdapat 75 pegawai yang dinyatakan 
tak lulus menjadi ASN. Puluhan 
pegawai itu lantas dinonaktifkan sejak 
awal Mei 2021.Namun, setelah 
dilakukan penilaian bersama KPK 
dengan BKN dan sejumlah lembaga 
lainnya, diputuskan 24 pegawai KPK 
masih bisa diangkat menjadi ASN lewat 
pelatihan bela negara, sementara 51 
pegawai KPK dicap 'merah' atau tak 
bisa bergabung lagi dengan lembaga 
antirasuah.
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dilakukan lebih cepat disinyalir karena 
meluasnya dukungan terhadap 57 
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nasib pegawai tak lolos TWK ke 
pemerintah."Pada rapim hari Senin 

kemarin seluruh pimpinan sepakat 
secepatnya memberhentikan 57 
pegawai KPK tersebut pada 1 Oktober 
2021 dari rencana awal 1 November 
2021," kata sumber 
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Brokoli

Makanan untuk diabetes memang perlu 
menjadi perhatian bagi semua orang, 
terlebih bagi mereka penderita penyakit 
yang satu ini. Sebab mengonsumsi 
makanan yang sembarangan tentu akan 
meningkatkan risiko penyakit diabetes 
menjadi lebih fatal.

Brokoli merupakan anjuran menu 
makanan untuk diabetes. Brokoli 
merupakan sayuran hijau yang dapat 
dikonsumsi melalui berbagai cara 
memasaknya. Namun, cara memasak 
yang paling dianjurkan bagi penderita 
diabetes yakni dengan cukup 
merebusnya tanpa tambahan gula 
ataupun garam berlebih.
Brokoli sangat baik dikonsumsi penderita 
diabetes lantaran senyawa sulforaphane 
yang terkandung di dalamnya. 
Kandungan ini diklaim dapat 
memperbaiki dinding pembuluh darah 
yang rusak akibat diabetes.

Salah satu caranya yakni dengan selalu 
memperhatikan asupan makanan yang 
dikonsumsi setiap harinya. Nah, untuk 
mencegah berbagai risiko yang 
ditimbulkan akibat meningkatnya gula 
darah, maka memahami beberapa 
makanan untuk diabetes berikut ini perlu 
untuk diketahui.

Bagi para penderita penyakit diabetes 
atau kencing manis ini, perlu diperhatikan 
asupan gula yang setiap kali masuk ke 
dalam tubuh. Sebab, penting bagi 
penderita untuk selalu mengatur kadar 
gula darah agar tak terjadi komplikasi.

Oatmeal
Oatmeal menjadi menu makanan untuk 

Makanan Untuk Perbaiki Gula Darah

Tomat

Nasi merah merupakan bahan 
makanan yang dipercaya menyehatkan 
bagi tubuh dibandingkan dengan nasi 
putih. Terlebih bagi para penderita 
diabetes. Sebab, kadar gula dan 
karbohidrat arang pada nasi merah 
diketahui tidak sebanyak pada nasi 
putih pada umumnya.

Selain karbohidrat, oatmeal dinilai sehat 
bagi penderita diabetes lantaran 
berbagai kandungan mineral hingga 
vitamin yang terkandung di dalamnya 
sehingga akan menghindarkan 
penderita dari konsumsi gula berlebih. 
Anda dapat mencampurkan oatmeal 
dengan berbagai buah-buahan segar 
untuk dapat menikmati kandungan baik 
yang ada di dalamnya.

Maka, bagi para penderita diabetes 
lebih dianjurkan untuk mengonsumsi 
nasi merah sebagai pengganti nasi 
putih. Dengan demikian, kebutuhan 
tubuh terhadap sumber energi tetap 
terjaga dengan baik.

diabetes selanjutnya. Selain nasi, Anda 
juga dapat mengonsumsi oatmeal untuk 
mendapatkan sumber energi di dalam 
tubuh.

Senyawa likopen dan lutein pada tomat 
dapat melindungi ginjal serta pembuluh 
darah yang rusak akibat diabetes. 
Dengan mengonsumsi tomat secara 
rutin, maka penderita diabetes dapat 
menurunkan risikonya terserang 

Nasi Merah

Bahan makanan untuk diabetes 
selanjutnya adalah tomat. Buah merah 
yang cantik satu ini diketahui memiliki 
manfaat baik untuk kesehatan tubuh 
secara umum, terlebih bagi para 
penderita diabetes.
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Simak ulasan selengkapnya yang 
dirangkum dari berbagai sumber berikut 
ini.
Brokoli

Makanan untuk diabetes memang perlu 
menjadi perhatian bagi semua orang, 
terlebih bagi mereka penderita penyakit 
yang satu ini. Sebab mengonsumsi 
makanan yang sembarangan tentu akan 
meningkatkan risiko penyakit diabetes 
menjadi lebih fatal.

Brokoli merupakan anjuran menu 
makanan untuk diabetes. Brokoli 
merupakan sayuran hijau yang dapat 
dikonsumsi melalui berbagai cara 
memasaknya. Namun, cara memasak 
yang paling dianjurkan bagi penderita 
diabetes yakni dengan cukup 
merebusnya tanpa tambahan gula 
ataupun garam berlebih.
Brokoli sangat baik dikonsumsi penderita 
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Oatmeal
Oatmeal menjadi menu makanan untuk 

Makanan Untuk Perbaiki Gula Darah

Tomat
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diabetes selanjutnya. Selain nasi, Anda 
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Nasi Merah

Bahan makanan untuk diabetes 
selanjutnya adalah tomat. Buah merah 
yang cantik satu ini diketahui memiliki 
manfaat baik untuk kesehatan tubuh 
secara umum, terlebih bagi para 
penderita diabetes.
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Sebuah riset 
menjelaskan, 
sayuran bayam 
memiliki 
kandungan 
lutein yang baik 
untuk penderita 
diabetes 
terutama untuk 
organ mata. 
Untuk 
mengambil 
manfaatnya, 
Anda dapat mengolahnya menjadi 
sayur bening atau pun sekadar 
merebusnya sebagai lalapan.

komplikasi.
Bayam

Pilih ikan segar dengan kandungan 
omega-3 yang tinggi seperti salmon, 
sarden, ataupun tuna. Hindari untuk 
memilih jenis ikan yang mengandung 
merkuri dalam jumlah tinggi.

Ikan Berlemak

Salah satu teknik memasak yang 
dilarang bagi penderita diabetes yakni 
dengan cara menggoreng daging tanpa 
lemak tersebut. Daging akan menjadi 

Daging tak selalu menjadi bahan 
makanan yang dihindari oleh penderita 
diabetes. Penderita penyakit diabetes 
tetap diperbolehkan untuk 
mengonsumsi daging, namun dengan 
pemisahan antara lemak dan 
dagingnya.

Ikan berlemak merupakan salah satu 
bahan makanan untuk diabetes yang 
seringkali disarankan oleh dokter. 
Namun yang perlu diperhatikan ialah 
cara memasaknya agar tak 
memperparah kadar gula di dalam 
tubuh penderita diabetes.

Makanan untuk diabetes selanjutnya 
adalah sayuran hijau, terutama bayam. 
Bayam merupakan sayuran hijau yang 
dapat ditemui di 
berbagai musim 
di Tanah Air 
sehingga cocok 
untuk menjadi 
menu makanan 
penderita 
diabetes.

Daging Non-Lemak

Cokelat Hitam
Kelezatan cokelat tetap bisa dinikmati 

oleh para 
penderita 
diabetes. 
Sebab, 
terdapat jenis 
cokelat yang 
diklaim cukup 
aman untuk 
dikonsumsi 
seperti dark 
chocolate atau 
cokelat hitam.

Kunyit

Senyawa tersebut dipercaya juga 
bermanfaat untuk kesehatan ginjal para 
penderita diabetes. Sebab, penyakit 
diabetes dinilai merupakan penyebab 
utama dari gangguan ginjal.

bahan makanan yang aman bagi 
penderita diabetes apabila diolah dengan 
cara direbus, dibakar, atau cukup 
dipanggang.

Berbagai 
manfaat yang 
dapat diperoleh 
melalui cokelat 
hitam adalah 
mempercepat 
pengolahan 
glukosa darah 

hingga mengurangi resistensi insulin yang 
berlebih di dalam tubuh penderita 
diabetes.

Dilansir dari Halodoc, telur merupakan 
bahan makanan untuk diabetes yang 
cukup sehat. Sebab, telur dapat membuat 
penderita merasa kenyang lebih lama 
sehingga asupan makanan menjadi lebih 
teratur.

Telur

Sebuah penelitian menunjukkan, 
penderita diabetes tipe 2 yang 
mengonsumsi dua butir telur secara rutin 
mengalami perbaikan pada kadar gula 
darah serta kolesterol di dalam tubuhnya.

Kunyit merupakan salah satu rempah 
yang cocok untuk menjadi campuran 
makanan untuk diabetes. Bahan aktifnya 
yang berupa curcumin dinilai mampu 
menurunkan peradangan pada pembuluh 
darah serta kadar gula darah di dalam 
tubuh.

Presiden Joko Widodo melakukan 
groundbreaking pabrik industri baterai 
listrik PT HKML Battery Indonesia di 
Karawang, Jawa Barat, Rabu (15/9/2021). 
Pabrik ini disebut Jokowi sebagai pabrik 
baterai kendaraan listrik pertama di 
Indonesia dan Asia Tenggara. "Kita patut 
bersyukur hari ini bisa menyaksikan 
groundbreaking pembangunan pabrik 
baterai kendaraan listrik pertama di 
Indonesia. Bahkan pertama di Asia 
Tenggara Dengan nilai investasi USD 1,1 
miliar," ujar Jokowi saat sambutannya 
sebagaimana ditayangkan YouTube 
Sekretariat Presiden. "Dan dengan 
mengucap bismillahirrahmanirrahim hari 
ini groundbreaking pabrik industri baterai 
kendaraan listrik PT HKML Battery 
Indonesia, saya nyatakan dimulai," 
lanjutnya. Jokowi menuturkan, 
pembangunan pabrik ini merupakan 
wujud keseriusan pemerintah untuk 
melakukan hilirisasi industri. Sebab, saat 
ini era kejayaan komoditas baahan 
mentah sudah berakhir.Sehingga 
Indonesi harus berani mengubah struktur 
ekonomi yang selama ini berbasis 
komoditas, untuk bisa masuk ke hilirisasi. 

"Masuk ke industrialisasi, menjadi 
negara industri yang kuat dengan 
berbasis pada pengembangan inovasi 
teknologi," tegas Jokowi. Menurut 
Jokowi Indonesia memiliki cadangan 
nikel terbesar di dunia. Dengan potensi 
ini, dirinya yakin bahwa dalam tiga 
hingga empat tahun ke depan melalui 
manajemen pengelolaan yang baik 
Indoensia bisa menjadi produsen 
utama produk barang jadi berbasis 
nikel. "Seperti baterai lithium, baterai 
listrik, baterai kendaraan listrik. 
Hilirisasi ndustri nikel akan 
meningkatkan nilai tambah biji nikel 
secara signifikan. Jika diolah menjadi 
cell baterai nilainya bisa meningkat 6 
sampai 7 kali lipat," kata Jokowi. ""Dan 
jika menjadi mobil listrik akan 
meningkat lebih besar lagi nilai 
tambahnya yaitu 11 kali lipat," 
lanjutnya. Selain itu pengembangan 
industri baterai listrik akan 
meningkatkan daya tarik Indonesia 
sebagai negara tujuan investasi dari 
industri turunan yg menggunakan 
baterai seperti invesatsi motor listrik 
bus listrik.

Jokowi Groundbreaking Pabrik Baterai Listrik
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Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Indonesia akan kembali menghadapi libur 
panjang akhir tahun pada Desember 
2021 mendatang. Libur panjang biasanya 
diikuti dengan mobilitas penduduk. 
Kemudian berujung lonjakan kasus positif 
Covid-19.
Berkaca pada 2020, libur panjang akhir 
tahun meningkatan mobilitas. Sehingga 
memicu lonjakan kasus positif Covid-19 
sebesar 78 persen. Sementara kasus 
kematian Covid-19 meningkat hingga 46 
persen kala itu.Mencegah kejadian 
serupa terulang, Epidemiolog Universitas 
Airlangga, Windhu Purnomo mengatakan 
pemerintah bisa melakukan tiga hal. 
Pertama, meningkatkan testing 
(pemeriksaan) dan testing (penelusuran) 
kasus kontak erat dengan pasien positif 
Covid-19.Saat ini, testing dan tracing 
yang dilakukan pemerintah belum 
optimal. Masih banyak kasus kontak erat 
yang ditemukan tidak dilanjutkan dengan 
testing. Padahal, idealnya minimal 85 
persen dari kasus kontak erat ditesting.
"Sampai sekarang kan testing dan tracing 
masih jelek. Masih banyak orang yang 
terinfeksi belum terdeteksi. Banyak 
tracing tidak dilanjutkan dengan testing," 
katanya saat berbincang dengan 
merdeka.com melalui sambungan 
telepon, Senin (13/9).
Upaya kedua, pemerintah harus 

Mencegah Gelombang Ketiga Covid di Indonesia

menerapkan kebijakan penggunaan 
aplikasi PeduliLindungi di semua area 
publik. PeduliLindungi bisa mendeteksi 
orang-orang yang masuk kriteria 
berbahaya, seperti kontak erat atau 
positif Covid-19.

Pengawasan ini bertujuan untuk 
mencegah adanya tindakan pembiaran 
oleh pengelola area publik terhadap 
orang dengan kriteria positif Covid-19 
atau kontak erat.

Ketiga, pemerintah harus melakukan 
pengawasan penerapan 
PeduliLindungi di seluruh area publik. 
Pengawasan tidak bisa hanya 
diserahkan kepada pengelola area 
publik. Pemerintah melalui Satuan 
Tugas Penanganan Covid-19 harus 
turun langsung melihat penerapan 
PeduliLindungi.

"Itu (PeduliLindungi) harus dilakukan 
secara tidak pilih-pilih. Maksudnya di 
semua area publik harus 
menggunakan," tegasnya.

Penggunaan PeduliLindungi belum 
cukup hanya diterapkan di enam sektor 
yang ditetapkan pemerintah saat ini, 
yakni perdagangan, transportasi, 
pariwisata, kantor atau pabrik, 
keagamaan, dan pendidikan.

"Jadi Satgas semacam melakukan 
sweeping di area-area publik, mal, 



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Internasional 

Tanah Air

Tanah Air

Tanah 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

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

Indonesia akan kembali menghadapi libur 
panjang akhir tahun pada Desember 
2021 mendatang. Libur panjang biasanya 
diikuti dengan mobilitas penduduk. 
Kemudian berujung lonjakan kasus positif 
Covid-19.
Berkaca pada 2020, libur panjang akhir 
tahun meningkatan mobilitas. Sehingga 
memicu lonjakan kasus positif Covid-19 
sebesar 78 persen. Sementara kasus 
kematian Covid-19 meningkat hingga 46 
persen kala itu.Mencegah kejadian 
serupa terulang, Epidemiolog Universitas 
Airlangga, Windhu Purnomo mengatakan 
pemerintah bisa melakukan tiga hal. 
Pertama, meningkatkan testing 
(pemeriksaan) dan testing (penelusuran) 
kasus kontak erat dengan pasien positif 
Covid-19.Saat ini, testing dan tracing 
yang dilakukan pemerintah belum 
optimal. Masih banyak kasus kontak erat 
yang ditemukan tidak dilanjutkan dengan 
testing. Padahal, idealnya minimal 85 
persen dari kasus kontak erat ditesting.
"Sampai sekarang kan testing dan tracing 
masih jelek. Masih banyak orang yang 
terinfeksi belum terdeteksi. Banyak 
tracing tidak dilanjutkan dengan testing," 
katanya saat berbincang dengan 
merdeka.com melalui sambungan 
telepon, Senin (13/9).
Upaya kedua, pemerintah harus 

Mencegah Gelombang Ketiga Covid di Indonesia

menerapkan kebijakan penggunaan 
aplikasi PeduliLindungi di semua area 
publik. PeduliLindungi bisa mendeteksi 
orang-orang yang masuk kriteria 
berbahaya, seperti kontak erat atau 
positif Covid-19.

Pengawasan ini bertujuan untuk 
mencegah adanya tindakan pembiaran 
oleh pengelola area publik terhadap 
orang dengan kriteria positif Covid-19 
atau kontak erat.

Ketiga, pemerintah harus melakukan 
pengawasan penerapan 
PeduliLindungi di seluruh area publik. 
Pengawasan tidak bisa hanya 
diserahkan kepada pengelola area 
publik. Pemerintah melalui Satuan 
Tugas Penanganan Covid-19 harus 
turun langsung melihat penerapan 
PeduliLindungi.

"Itu (PeduliLindungi) harus dilakukan 
secara tidak pilih-pilih. Maksudnya di 
semua area publik harus 
menggunakan," tegasnya.

Penggunaan PeduliLindungi belum 
cukup hanya diterapkan di enam sektor 
yang ditetapkan pemerintah saat ini, 
yakni perdagangan, transportasi, 
pariwisata, kantor atau pabrik, 
keagamaan, dan pendidikan.

"Jadi Satgas semacam melakukan 
sweeping di area-area publik, mal, 



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Renungan Rohani

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Tanah Air

transportasi umum, tempat rekreasi, 
masjid, gereja, semua area publik, pabrik, 
kantor. Itu bisa mengendalikan mobilitas," 
jelasnya.Selain tindakan pencegahan 
lonjakan kasus Covid-19 dari sisi hulu, 
menurut Windhu pemerintah juga harus 
mempersiapkan sisi hilir yakni fasilitas 
pelayanan kesehatan. Mulai dari 
ketersediaan ruang intensif care unit 
(ICU) rumah sakit, obat, oksigen, tempat 
tidur, hingga tempat isolasi terpusat.

Ragam upaya dilakukan pemerintah 
untuk menekan angka penyebaran virus 
Covid-19 di Tanah Air. Salah satunya 
dengan memangkas libur panjang akhir 

Tak hanya kepada pemerintah, Windhu 
juga berpesan kepada masyarakat untuk 
tetap mematuhi protokol kesehatan di 
manapun berada. Protokol kesehatan 
merupakan kunci utama mencegah 
penularan Covid-19.
Belum Ada Rencana Penghapusan 
Cuti

“Sesuai arahan presiden, trend positif 
keadaan pandemi Covid-19 harus 
disikapi dengan hati hati dan 
kewaspadaan tinggi, tidak dengan 
euforia,” kata Muhadjir.
Meskipun belum ada skema libur akhir 
tahun, Direktur Pencegahan dan 

tahun 2020. Saat itu, pemerintah 
memutuskan memangkas libur 
panjang sebanyak tiga hari. 
Keputusan pemangkasan jatah libur 
dan cuti bersama akhir tahun ini 
diputuskan dalam rapat bersama 
Menko PMK dengan Kemenaker, 
Kemenpan RB, dan 
Kemenag.Sementara untuk tahun ini, 
Menko PMK Muhadjir Effendy 
mengatakan, belum ada keputusan 
tentang penghapusan libur 
kemungkinan tidak akan dilakukan 
kembali. Sebab, pemerintah tetap 
akan mengacu kepada kebijakan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) saja.
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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

Negara Lain Alami Gelombang Ketiga

Pengendalian Penyakit Menular 
Langsung Kementerian Kesehatan, Siti 
Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah 
akan terus meningkatkan testing dan 
tracing. Pemerintah juga akan fokus 
menerapkan aplikasi PeduliLindungi 
pada kawasan wisata saat libur panjang 
akhir tahun 2021.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) 
Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, 
kasus Covid-19 di Indonesia mengalami 
penurunan saat negara-negara lain 
sedang menghadapi gelombang ketiga 
Covid-19.Dia membandingkan Indonesia 
dengan Malaysia, Amerika Serikat dan 
Jepang yang mengalami lonjakan kasus 
Covid-19 berbarengan pada Januari 
2021. Namun, berbeda saat negara lain 
menghadapi lonjakan kasus kedua pada 

Saat ini, pemerintah masih mengevaluasi 
tingkat kepatuhan protokol kesehatan 
dan mobilitas penduduk. Jika terjadi 
penurunan kepatuhan masyarakat 
terhadap protokol kesehatan dan 
mobilitas meningkat, pemerintah akan 
melakukan pengetatan saat libur panjang 
akhir tahun 2021."Bila dipandang perlu 
kebijakan seperti kemarin yaitu 
pengetatan mobilitas akan dilakukan 
untuk mencegah terjadinya potensi 
lonjakan kasus Covid-19," kata Nadia.

"Kita harus waspada dan tetap 
disiplin prokes agar kita tidak 
menyusul third wave atau lonjakan 
ketiga dalam beberapa bulan ke 
depan," tutupnya.

April 2021.“Dan ketika Indonesia 
mengalami puncak kasus kedua di 
Juli lalu, justru negara-negara lainnya 
dan dunia tidak mengalami kenaikan, 
pada September ini kasus di RI terus 
melandai, sedangkan kasus dunia 
mengalami third wave atau puncak 
ketiga," katanya dalam konferensi 
pers secara virtual.Wiku 
menjelaskan, perkembangan tersebut 
patut diapresiasi sebagai bukti 
ketahanan Indonesia dalam 
menghadapi lonjakan kasus Covid-
19."Saya berterimakasih kepada 
seluruh masyarakat, nakes yang 
tidak kenal lelah menangani pasien, 
dan kerjasama yang baik antara 
seluruh kepala daerah di Indonesia," 
jelasnya.
Dia menerangkan, kunci 
mempertahankan penurunan kasus 
adalah menjaga protokol kesehatan 
seiring dengan aktivitas sosial dan 
ekonomi, meningkatkan cakupan 
vaksinasi dan pemeriksaan (testing), 
serta pelacakan (tracing) dan 
perawatan (treatment).
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Satu pertikaian besar pecah di antara 
para pemimpin Taliban mengenai siapa 
yang paling berjasa dan pembentukan 
pemerintahan baru di Afghanistan. 
Seperti dilaporkan BBC, Rabu 
(15/9/2021), pertikaian itu dikonfirmasi 
seorang pejabat senior Taliban.
“Pertengkaran antara salah satu pendiri 
kelompok Mullah Abdul Ghani Baradar 
dan seorang anggota kabinet terjadi di 
istana kepresidenan,” kata mereka.

Taliban menguasai Afghanistan bulan 
lalu, dan sejak itu Taliban menyatakan 
Afghanistan sebagai "Imarah Islam". 
Kabinet sementara baru mereka 
seluruhnya laki-laki dan terdiri dari 
tokoh-tokoh senior Taliban. Beberapa di 
antaranya terkenal karena serangan 
terhadap pasukan AS selama dua 
dekade terakhir.
Salah satu sumber Taliban mengatakan 
kepada BBC Pashto bahwa Baradar 
dan Khalil ur-Rahman Haqqani yakni 

Ada laporan ketidaksepakatan yang 
belum dikonfirmasi dalam 
kepemimpinan Taliban sejak Baradar 
menghilang dari pandangan publik 
dalam beberapa hari terakhir. Namun 
laporan ini telah secara resmi dibantah.

Pertikaian Sengit Diantara Pemimpin Taliban

Baradar adalah pemimpin Taliban pertama 
yang berkomunikasi langsung dengan 

menteri pengungsi dan seorang tokoh 
terkemuka dalam jaringan militan Haqqani 
telah saling memaki keras, ketika pengikut 
mereka saling berkelahi di 
dekatnya.Seorang anggota senior Taliban 
yang berbasis di Qatar dan seseorang 
yang terkait dengan mereka yang terlibat 
juga membenarkan bahwa satu 
pertengkaran telah terjadi akhir pekan 
lalu.Sumber tersebut mengatakan 
argumen itu pecah karena Baradar, wakil 
perdana menteri yang baru, tidak senang 
dengan struktur pemerintahan 
sementara.Dikatakan bahwa pertikaian itu 
berasal dari perpecahan mengenai siapa 
di dalam Taliban yang harus mendapat 
pujian atas kemenangan mereka di 
Afghanistan.
Baradar dilaporkan percaya bahwa 
penekanan harus ditempatkan pada 
diplomasi yang dilakukan oleh orang-
orang seperti dia. Sementara anggota 
kelompok Haqqani - yang dijalankan oleh 
salah satu tokoh Taliban paling senior dan 
pendukung mereka mengatakan 
kemenangan Taliban dicapai melalui 
pertempuran.
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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
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seorang presiden AS, melakukan 
percakapan telepon dengan Donald 
Trump pada tahun 2020. Sebelum itu, 
Baradar juga menandatangani 
perjanjian Doha tentang penarikan 
pasukan Amerika Serikat (AS) atas 
nama Taliban.
Sementara itu, jaringan Haqqani yang 
kuat dikaitkan dengan beberapa 
serangan paling kejam yang terjadi di 
Afghanistan terhadap pasukan 
Afghanistan dan sekutu Barat dalam 
beberapa tahun terakhir. Kelompok ini 
ditetapkan oleh AS sebagai organisasi 
teroris.Pemimpin Jaringan Haqqani 
yakni Sirajuddin Haqqani, adalah 
menteri dalam negeri di pemerintahan 
baru.Desas-desus tentang keretakan 
Taliban telah menyebar sejak akhir 
pekan lalu, ketika Baradar - salah satu 
wajah paling terkenal dari Taliban - 
menghilang dari pandangan publik. Ada 
spekulasi di media sosial bahwa dia 
mungkin telah meninggal.Sumber-
sumber Taliban mengatakan kepada 
BBC bahwa Baradar telah 
meninggalkan Kabul dan melakukan 
perjalanan ke kota Kandahar menyusul 
pertikaian itu.Dalam rekaman audio 
yang konon milik Baradar yang dirilis 
pada hari Senin, salah satu pendiri 
Taliban mengatakan dia telah "berjalan-
jalan"."Di mana pun saya berada saat 
ini, kami semua baik-baik saja," 
katanya.BBC tidak dapat memverifikasi 
rekaman tersebut, yang diposting di 

Spekulasi tetap ada atas komandan 
tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada, 
yang tidak pernah terlihat di depan 
umum. Dia bertanggung jawab atas 
urusan politik, militer dan agama Taliban.

sejumlah situs resmi Taliban.Taliban telah 
menyatakan bahwa tidak ada argument 
pertikaian dan Baradar aman tetapi telah 
merilis pernyataan yang bertentangan 
tentang apa yang dia lakukan saat ini.

Sementara itu, penjabat menteri luar 
negeri Afghanistan pada hari Selasa 
menyerukan donor internasional untuk 
memulai kembali bantuan. Dia 
mengatakan masyarakat internasional 
tidak boleh mempolitisasi bantuan 
mereka.

Seorang juru bicara mengatakan Baradar 
pergi ke Kandahar untuk bertemu dengan 
pemimpin tertinggi Taliban. Tetapi 
kemudian dia mengatakan kepada BBC 
Pashto bahwa Baradar "lelah dan ingin 
istirahat".Banyak orang Afghanistan akan 
merasa bahwa mereka memiliki alasan 
yang baik untuk meragukan kata-kata 
Taliban. Pada tahun 2015, kelompok 
tersebut mengaku menutupi kematian 
pemimpin pendiri mereka Mullah Omar 
selama lebih dari dua tahun. Selama dua 
tahun itu, mereka terus mengeluarkan 
pernyataan atas namanya.
Kepada BBC, sumber mengatakan 
bahwa Baradar diperkirakan akan 
kembali ke Kabul dan mungkin muncul di 
depan kamera untuk menyangkal bahwa 
ada argumen yang terjadi.
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Pesawat Rimbun Air PK OTW yang 
sempat hilang kontak di Distrik Sugapa, 
Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah 
ditemukan dalam kondisi hancur. Kru dari 
pesawat nahas itu diduga tidak ada yang 
selamat.  "Kondisi pesawatnya hancur, 
kecil kemungkinan selamat, bagian 
kepala pesawatnya yang paling hancur," 
kata Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi 
Sultan saat dihubungi melalui 
sambungan telepon, Rabu (15/9/2021). 
Kondisi pesawat yang hancur itu terlihat 
berdasarkan pengamatan dari helikopter.  
"Sudah ditemukan di ketinggian 2.400 
meter, jaraknya 5-6 km dari Bandara 
Bilogai ke arah Distrik Homeyo," ujar 
Sandi.Proses evakuasi korban, sambung 
Sandi, akan dilakukan melalui jalan 
darat. Untuk mengantisipasi adanya 
gangguan dari kelompok kriminal 
bersenjata (KKB) di wilayah tersebut, 
aparat keamanan akan didampingi oleh 
tokoh masyarakat dan tokoh agama 
setempat. Sebelumnya diberitakan, 
pesawat Rumbun Air PK OTW yang 
dipiloti Mirza dan Fajar sebagai kopilot 
hanya membawa Iswahyudi selaku 
teknisi.   Pesawat yang tengah 

Pesawat Rimbun Air Ditemukan Dalam Keadaam Hancur

membawa bahan bangunan tersebut 
lepas landas dari Bandara Nabire pada 
pukul 06.40 WIT. Kontak terakhir 
antara pilot dan petugas Airnav 
Sugapa berlangsung pada pukul 07.30 
WIT.  Umumnya waktu tempuh 
penerbangan dari Nabire ke Sugapa 
sekitar 40 menit. Bandara Bilorai 
Sugapa merupakan salah satu 
bandara di Papua yang berada di 
tepian jurang dan landasannya hanya 
sepanjang 600 meter, sehingga hanya 
pesawat berbadan kecil yang bisa 
mendarat di lokasi tersebut.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057
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Demokrat 
dibuat berang 
dengan 
pegiat media 
sosial, Denny 

iklan JK

s5/14

 p5/17

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

seorang presiden AS, melakukan 
percakapan telepon dengan Donald 
Trump pada tahun 2020. Sebelum itu, 
Baradar juga menandatangani 
perjanjian Doha tentang penarikan 
pasukan Amerika Serikat (AS) atas 
nama Taliban.
Sementara itu, jaringan Haqqani yang 
kuat dikaitkan dengan beberapa 
serangan paling kejam yang terjadi di 
Afghanistan terhadap pasukan 
Afghanistan dan sekutu Barat dalam 
beberapa tahun terakhir. Kelompok ini 
ditetapkan oleh AS sebagai organisasi 
teroris.Pemimpin Jaringan Haqqani 
yakni Sirajuddin Haqqani, adalah 
menteri dalam negeri di pemerintahan 
baru.Desas-desus tentang keretakan 
Taliban telah menyebar sejak akhir 
pekan lalu, ketika Baradar - salah satu 
wajah paling terkenal dari Taliban - 
menghilang dari pandangan publik. Ada 
spekulasi di media sosial bahwa dia 
mungkin telah meninggal.Sumber-
sumber Taliban mengatakan kepada 
BBC bahwa Baradar telah 
meninggalkan Kabul dan melakukan 
perjalanan ke kota Kandahar menyusul 
pertikaian itu.Dalam rekaman audio 
yang konon milik Baradar yang dirilis 
pada hari Senin, salah satu pendiri 
Taliban mengatakan dia telah "berjalan-
jalan"."Di mana pun saya berada saat 
ini, kami semua baik-baik saja," 
katanya.BBC tidak dapat memverifikasi 
rekaman tersebut, yang diposting di 

Spekulasi tetap ada atas komandan 
tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada, 
yang tidak pernah terlihat di depan 
umum. Dia bertanggung jawab atas 
urusan politik, militer dan agama Taliban.

sejumlah situs resmi Taliban.Taliban telah 
menyatakan bahwa tidak ada argument 
pertikaian dan Baradar aman tetapi telah 
merilis pernyataan yang bertentangan 
tentang apa yang dia lakukan saat ini.

Sementara itu, penjabat menteri luar 
negeri Afghanistan pada hari Selasa 
menyerukan donor internasional untuk 
memulai kembali bantuan. Dia 
mengatakan masyarakat internasional 
tidak boleh mempolitisasi bantuan 
mereka.

Seorang juru bicara mengatakan Baradar 
pergi ke Kandahar untuk bertemu dengan 
pemimpin tertinggi Taliban. Tetapi 
kemudian dia mengatakan kepada BBC 
Pashto bahwa Baradar "lelah dan ingin 
istirahat".Banyak orang Afghanistan akan 
merasa bahwa mereka memiliki alasan 
yang baik untuk meragukan kata-kata 
Taliban. Pada tahun 2015, kelompok 
tersebut mengaku menutupi kematian 
pemimpin pendiri mereka Mullah Omar 
selama lebih dari dua tahun. Selama dua 
tahun itu, mereka terus mengeluarkan 
pernyataan atas namanya.
Kepada BBC, sumber mengatakan 
bahwa Baradar diperkirakan akan 
kembali ke Kabul dan mungkin muncul di 
depan kamera untuk menyangkal bahwa 
ada argumen yang terjadi.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Pesawat Rimbun Air PK OTW yang 
sempat hilang kontak di Distrik Sugapa, 
Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah 
ditemukan dalam kondisi hancur. Kru dari 
pesawat nahas itu diduga tidak ada yang 
selamat.  "Kondisi pesawatnya hancur, 
kecil kemungkinan selamat, bagian 
kepala pesawatnya yang paling hancur," 
kata Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi 
Sultan saat dihubungi melalui 
sambungan telepon, Rabu (15/9/2021). 
Kondisi pesawat yang hancur itu terlihat 
berdasarkan pengamatan dari helikopter.  
"Sudah ditemukan di ketinggian 2.400 
meter, jaraknya 5-6 km dari Bandara 
Bilogai ke arah Distrik Homeyo," ujar 
Sandi.Proses evakuasi korban, sambung 
Sandi, akan dilakukan melalui jalan 
darat. Untuk mengantisipasi adanya 
gangguan dari kelompok kriminal 
bersenjata (KKB) di wilayah tersebut, 
aparat keamanan akan didampingi oleh 
tokoh masyarakat dan tokoh agama 
setempat. Sebelumnya diberitakan, 
pesawat Rumbun Air PK OTW yang 
dipiloti Mirza dan Fajar sebagai kopilot 
hanya membawa Iswahyudi selaku 
teknisi.   Pesawat yang tengah 

Pesawat Rimbun Air Ditemukan Dalam Keadaam Hancur

membawa bahan bangunan tersebut 
lepas landas dari Bandara Nabire pada 
pukul 06.40 WIT. Kontak terakhir 
antara pilot dan petugas Airnav 
Sugapa berlangsung pada pukul 07.30 
WIT.  Umumnya waktu tempuh 
penerbangan dari Nabire ke Sugapa 
sekitar 40 menit. Bandara Bilorai 
Sugapa merupakan salah satu 
bandara di Papua yang berada di 
tepian jurang dan landasannya hanya 
sepanjang 600 meter, sehingga hanya 
pesawat berbadan kecil yang bisa 
mendarat di lokasi tersebut.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057
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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

Salah satu yang diatur ialah kewajiban 
PNS untuk netral dalam kampanye 
pemilu. 

PP tersebut mengatur soal kewajiban 
dan hal-hal yang dilarang dilakukan 
oleh PNS, termasuk hukuman disiplin 
bagi yang melanggar. "PNS wajib 
menaati kewajiban dan menghindari 
larangan," demikian bunyi Pasal 2 PP 
Nomor 94 Tahun 2021. 

Sebagaimana aturan dalam Pasal 5 
huruf n PP Nomor 94 Tahun 2021, 
PNS dilarang memberikan dukungan 
kepada calon presiden/wakil presiden, 
calon kepala daerah/wakil kepala 
daerah, calon anggota DPR, calon 
anggota DPD, atau calon anggota 
DPRD dalam kampanye. 

Selain itu, dilarang memberikan surat 
dukungan disertai fotokopi KTP atau 

Presiden Joko Widodo menerbitkan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). Dilihat dari laman 
resmi Kementerian Sekretariat Negara, 
PP itu diteken Jokowi pada 31 Agustus 
2021. 

Dukungan yang dimaksud bisa 
beragam bentuknya mulai dari ikut 
kampanye, menjadi peserta kampanye 
dengan menggunakan atribut partai 
atau atribut PNS, menjadi peserta 
kampanye dengan mengerahkan PNS 
lain, atau menjadi peserta kampanye 
dengan menggunakan fasilitas negara. 
PNS juga dilarang membuat keputusan 
dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah 
satu pasangan calon sebelum, selama, 
dan sesudah masa kampanye. 
Kemudian, dilarang mengadakan 
kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan 
calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa 
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 
imbauan, seruan, atau pemberian 
barang kepada PNS dalam lingkungan 
unit kerjanya, anggota keluarga, dan 
masyarakat. 

Aturan Baru PNS Ikut Kampanye Dapat Dipecat

menggunakan fasilitas negara untuk 
kampanye, atau membuat keputusan 
dan/atau tindakan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu pasangan 
calon sebelum, selama, dan sesudah 
masa kampanye.
Hukuman tersebut juga akan dijatuhkan 
pada PNS yang mengadakan kegiatan 
yang mengarah pada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi 
peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye dengan 
melakukan pertemuan, ajakan, imbauan, 
seruan, 

hingga pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai 
PNS.Sanksi berat bakal diberikan ke PNS 
yang terbukti mengerahkan PNS lain 
dalam kampanye, 

surat keterangan tanda penduduk. PNS 
yang terbukti terlibat dalam kampanye 
bakal dikenai hukuman disiplin sedang 
hingga berat. Sanksi disiplin sedang bisa 
berupa pemotongan tunjangan kinerja 
sebesar 25 persen selama 6 bulan, 
pemotongan tunjangan kinerja 25 persen 
selama 9 bulan, atau pemotongan 25 
persen tunjangan kinerja selama 12 bulan. 
Hukuman tersebut dijatuhkan pada PNS 
yang memberikan dukungan ke calon 
presiden/wakil presiden, calon kepala 
daerah/wakil kepala daerah, calon 
anggota DPR, calon anggota DPD, atau 
calon anggota DPRD dengan cara 
menjadi peserta kampanye menggunakan 
atribut partai atau PNS Sementara itu, 
hukuman disiplin berat meliputi penurunan 
jabatan setingkat lebih rendah selama 12 
bulan, pembebasan dari jabatan 
pelaksana selama 12 bulan, 

atau pemberian barang kepada PNS 
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota 
keluarga, dan masyarakat, serta 
memberikan surat dukungan disertai 
fotokopi KTP atau surat keterangan tanda 
penduduk.
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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

Salah satu yang diatur ialah kewajiban 
PNS untuk netral dalam kampanye 
pemilu. 

PP tersebut mengatur soal kewajiban 
dan hal-hal yang dilarang dilakukan 
oleh PNS, termasuk hukuman disiplin 
bagi yang melanggar. "PNS wajib 
menaati kewajiban dan menghindari 
larangan," demikian bunyi Pasal 2 PP 
Nomor 94 Tahun 2021. 

Sebagaimana aturan dalam Pasal 5 
huruf n PP Nomor 94 Tahun 2021, 
PNS dilarang memberikan dukungan 
kepada calon presiden/wakil presiden, 
calon kepala daerah/wakil kepala 
daerah, calon anggota DPR, calon 
anggota DPD, atau calon anggota 
DPRD dalam kampanye. 

Selain itu, dilarang memberikan surat 
dukungan disertai fotokopi KTP atau 

Presiden Joko Widodo menerbitkan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). Dilihat dari laman 
resmi Kementerian Sekretariat Negara, 
PP itu diteken Jokowi pada 31 Agustus 
2021. 

Dukungan yang dimaksud bisa 
beragam bentuknya mulai dari ikut 
kampanye, menjadi peserta kampanye 
dengan menggunakan atribut partai 
atau atribut PNS, menjadi peserta 
kampanye dengan mengerahkan PNS 
lain, atau menjadi peserta kampanye 
dengan menggunakan fasilitas negara. 
PNS juga dilarang membuat keputusan 
dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah 
satu pasangan calon sebelum, selama, 
dan sesudah masa kampanye. 
Kemudian, dilarang mengadakan 
kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan 
calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa 
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 
imbauan, seruan, atau pemberian 
barang kepada PNS dalam lingkungan 
unit kerjanya, anggota keluarga, dan 
masyarakat. 

Aturan Baru PNS Ikut Kampanye Dapat Dipecat

menggunakan fasilitas negara untuk 
kampanye, atau membuat keputusan 
dan/atau tindakan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu pasangan 
calon sebelum, selama, dan sesudah 
masa kampanye.
Hukuman tersebut juga akan dijatuhkan 
pada PNS yang mengadakan kegiatan 
yang mengarah pada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi 
peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye dengan 
melakukan pertemuan, ajakan, imbauan, 
seruan, 

hingga pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai 
PNS.Sanksi berat bakal diberikan ke PNS 
yang terbukti mengerahkan PNS lain 
dalam kampanye, 

surat keterangan tanda penduduk. PNS 
yang terbukti terlibat dalam kampanye 
bakal dikenai hukuman disiplin sedang 
hingga berat. Sanksi disiplin sedang bisa 
berupa pemotongan tunjangan kinerja 
sebesar 25 persen selama 6 bulan, 
pemotongan tunjangan kinerja 25 persen 
selama 9 bulan, atau pemotongan 25 
persen tunjangan kinerja selama 12 bulan. 
Hukuman tersebut dijatuhkan pada PNS 
yang memberikan dukungan ke calon 
presiden/wakil presiden, calon kepala 
daerah/wakil kepala daerah, calon 
anggota DPR, calon anggota DPD, atau 
calon anggota DPRD dengan cara 
menjadi peserta kampanye menggunakan 
atribut partai atau PNS Sementara itu, 
hukuman disiplin berat meliputi penurunan 
jabatan setingkat lebih rendah selama 12 
bulan, pembebasan dari jabatan 
pelaksana selama 12 bulan, 

atau pemberian barang kepada PNS 
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota 
keluarga, dan masyarakat, serta 
memberikan surat dukungan disertai 
fotokopi KTP atau surat keterangan tanda 
penduduk.


