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Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, 
Budhi Sarwono alias Wing Chin lahir di 
Banjarnegara, 27 November 1962 umur 
58 tahun sedang jadi trending di media. 
Bupati yang sering bertingkah dan 
mantan bandar narkoba ini kini menjadi 
tahanan KPK. Komisi Pemberantasan 
Korupsi menetapkan Bupati 
Banjarnegara Budhi Sarwono menjadi 
tersangka kasus korupsi pengadaan 
barang dan jasa di Kabupaten 
Banjarnegara 2017-2018. Dia disangka 
melakukan korupsi dalam proyek 
infrastruktur di kabupaten tersebut dan 

penerimaan gratifikasi. “KPK melakukan 
penyelidikan dan meningkatkan status 
penanganan perkara ke penyidikan,” kata 
Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi 
pers, di kantornya, Jakarta, Jumat, 3 
September 2021. Firli Bahuri mengatakan 
Budhi lewat orang kepercayaannya Kedy 
Afandi mengumpulkan asosiasi jasa 
konstruksi di salah satu rumah makan. Di 
pertemuan itu, Kedy menyampaikan 
bahwa paket proyek pekerjaan akan 
dilonggarkan dengan menaikan harga 
perkiraan sendiri sebanyak 20 persen dari 
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nilai proyek. Untuk perusahaan yang 
ingin mendapatkan paket proyek itu, 
harus menyerahkan uang 10 persen 
dari nilai proyek. Beberapa waktu 
kemudian pertemuan dihelat di 
kediaman Budhi. Budhi diduga 
meminta para kontraktor untuk 
menaikan HPS sebesar 20 persen. 
Sebanyak 10 persen untuk Budhi dan 
sisanya untuk keuntungan kontraktor. 
KPK menduga Budhi aktif memantau 
pelaksanaan lelang proyek. Di 
antaranya membagi paket pekerjaan di 
Dinas PUPR dan mengajak 
perusahaan milik keluarga, sampai 
mengatur pemenang lelang. Dalam 
pelaksanaan itu, Budhi diduga dibantu 
oleh Kedy. KPK menduga Bupati 
Banjarnegara Budhi sudah menerima 

fee sebanyak Rp 2,1 miliar. Duit 
diserahkan secara langsung maupun 
lewat perantara. Dalam konferensi pers 
penetapan tersangka ini, KPK sekaligus 
menahan Budhi dan Kedy. Budhi akan 
ditahan di Rumah Tahanan Kavling C1 
dan Kedy ditahan di Rutan Pomdam 
Jaya Guntur. Atas perbuatannya, Budhi 
dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 
12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 
Untuk kepentingan penyidikan, tim 
penyidik melakukan upaya paksa 
penahanan para tersangka untuk 20 hari 
ke depan terhitung sejak 3 September 

2021 sampai 22 September 2021. 
Sebagai langkah antisipasi penyebaran 
COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, 
para tersangka akan menjalani isolasi 
mandiri terlebih dahulu pada rutan 
masing-masing. Menurut Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LKHPN) Budhi diajukan pada 25 
Januari 2021 untuk pelaporan periodik 
2020. Dalam laman tersebut, Budhi 
tercatat memiliki harta tidak bergerak 
berupa tanah dan bangunan di dua 
lokasi di Banjarnegara dengan luas 
masing-masing 770 m2 dan 671 m2. 
Dua aset Budhi itu senilai Rp 
1.292.495.014. Budhi tercatat tak 
memiliki alat transportasi dan mesin. 
Meski demikian, Budhi melaporkan harta 
bergerak lainnya yang dia miliki senilai 
Rp 54.200.000. Harta Budhi didominasi 
oleh surat berharga dan kas atau setara 
kas lainnya. Budhi tercatat memiliki surat 
berharga senilai Rp 10.826.607.919. 
Untuk kas atau setara kas lainnya senilai 
Rp 11.639.414.368. Selain itu, Budhi 

tercatat tak memiliki utang. Jadi Budhi 
mencatatkan total harta kekayaannya 
sebesar Rp 23.812.717.301. Dari 
perjalanan karier sebagai Bupati, 
Budhi ini sering bertingkah dan 
banyak gayanya sehingga menjadi 
sorotan masyarakat karena tindakan 
yang menurut masyarakat berlebihan. 
Jika di DKI Jakarta ada kelebihan 
bayar, maka di Banjarnegara ada 
kelebihan gaya. Pertama kali viral 
Budhi pernah menjadi sorotan 
masyarakat setelah mengunggah slip 
gajinya ke akun Instagram Kabupaten 
Banjarnegara 
@kabupatenbanjarnegara pada Rabu 
(2/10/2019). Dalam unggahan 
tersebut, tertera besaran gaji bersih 
yang diterima Budhi Sarwono sesuai 
draf yakni sebesar Rp 6.114.100. 
Namun, setelah dipotong zakat lewat 
Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar Rp 
152.900, gaji yang ia terima sebesar 
Rp 5.961.200. Menanggapi nominal 
gajinya itu, Budhi Sarwono 
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mengatakan gaji yang ia terima terlalu 
kecil. "Kalau saya harus keliling 20 
kecamatan gimana. Kalau Pak Ganjar 
(Gubernur Jawa Tengah) kasihan, ada 
35 kabupaten/kota," kata Budhi. "Kalau 
seperti itu ngajari bupati cluthak (suka 
mencuri), kalau cluthak sudah disiapkan 
jepretan (senjata) yaitu KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi), habis bupati 
se-Indonesia," sambungnya. Saat itu ia 
menyebut jika gaji bupati idealnya 
antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta. 
"Kalau anggota dewan saja Rp 30 juta, 
bupati ya Rp 100 juta atau Rp 150 juta 
lah," kata Budhi. Setelah heboh dengan 
unggahan foto slip gaji, beredar pula 
foto Budhi Sarwono sedang tiduran di 
sebuah jalan aspal yang mulus. Dalam 
foto tersebut tampak bupati 

mengenakan pakaian dinas lengkap 
bersama dua orang lainnya. Foto 
tersebut kali pertama diunggah oleh akun 
Instagram @kabupatenbanjarnegara, 
Kamis (24/10/2019) lalu. Saat itu Budhi 
mengaku jika foto tersebut adalah bentuk 
ekspresi kegembiraannya karena jalan di 
wilayahnya kini telah mulus. "Itu spontan, 
sebagai ekspresi kegembiraan saya 
melihat jalan yang mulus," kata Wing 
Tjien. "Waktu ke sana ternyata 
kondisinya sangat parah. Selama ini saya 
bangga-banggakan (banyak) jalan sudah 
halus, ternyata di sana rusak dan ekstrim 
sekali jalannya. Ini tidak adil," ujar pria 
yang memiliki nama Wing Tjien. "Saat 
pulang dari Desa Petir itu, saya coba 
lewat ruas jalan Kutawuluh - Gumiwang 
yang benar-benar bagus, lebar, halus, 
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mulus. Spontan saya buka pintu mobil 
dan turun ke tengah jalan," sambung 
Wing Tjien. Dan pada Desember 2020, 
Budhi 
pernah 
mengeluark
an 
pernyataan 
jika ia 
menggunak
an anggaran 
pribadi untuk 
memperbaiki 
jalan 
provinsi. Hal 
tersebut ia 
lakukan saat 
menyisir 
ruas jalan 
Banjarmang
u hingga 
pertigaan 
Gayam, Kota Banjarnegara sejauh 6 
kilometer. Ia berinisiatif memperbaiki 
jalan tersebut karena warga terus 
mendesak agar jalan yang berlubang 

segera diperbaiki. "Insyaallah pakai 
anggaran pribadi. Kami punya kewajiban 
mau jalan nasional atau provinsi ini kan di 

wilayah 
Banjarnega
ra. Kita 
sebagai 
kepala 
daerah 
harus 
peduli," 
kata Budhi 
melalui 
keterangan 
tertulis, 
Senin 
(7/12/2020)
. Di tengah 
pandemi 
dan 
Indonesia 
sedang 

menjalani PPKM Budhi malah menjamin 
warganya serta mengizinkan berkumpul. 
Pada Juni 2021, Budhi mengambil 
kebijakan untuk tetap memberikan izin 
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kepada masyarakat yang hendak 
menggelar keramaian seperti hajatan, 
pengajian hingga pesta kesenian dan 
olahraga. Menurut Budhi, kebijakan 
yang dia ambil ini sudah sesuai dengan 
Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Peningkatan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan dalam 
Pencegahan dan Pengendalian Covid-
19. Sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-
19 tingkat Kabupaten, ia mengatakan 
selama desa tersebut tidak masuk 
dalam zona merah, maka tidak ada 
alasan untuk melarang warga 
menggelar keramaian. Dia hanya 
berpesan kepada masyarakat untuk 
tetap patuh terhadap protokol 
kesehatan. “Saya berpesan kepada 
masyarakat, Pak Bupati bertanggung 
jawab sepenuhnya untuk kegiatan 
pengajian, olahraga, kesenian monggo 
jalan terus. Tapi jangan lupa, protokol 

kesehatan harus dilaksanakan, jangan 
sampai tidak,” ungkap Budhi. Budhi ini 
juga pernah menghina sosok Gus Dur. 
Bahkan yang terakhir Pada Agustus 2021, 
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono 
menjadi sorotan setelah salah menyebut 
nama Menteri Koordinator Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 
Peristiwa itu terekam dalam video 
berdurasi 1 menit 26 detik dan viral di 
media sosial. Saat itu Budhi Sarwono 
menjelaskan soal penyaluran bantuan 
sosial akibat Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM). 
"Alhamdulillah Banjarnegara (awalnya) 
BOR-nya 99 persen, terus turunlah PPKM 
darurat. Saya baca aturannya sesuai 
perintah Pak Presiden yang langsung 
ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dan 
dilaksanakan pada waktu rapat bersama 
menteri siapa itu, penjahit atau apa lah, 
(yang) orang Batak itu," kata Wing Chin, 
sapaan akrab Bupati Banjarnegara itu. 
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Internasional

Tanah Air

Setelah video itu viral, Budhi meminta 
maaf dan menyebut dirinya tak ada niat 
untuk menghina atau melecehkan. 
Dirinya secara terbuka memohon maaf 
kepada Menko Luhut Binsar Panjaitan 
di akun Instagram resmi Pemerintah 
Kabupaten Banjarnegara pada Senin 
(23/8/2021). "Mohon maaf karena tidak 
hafal jadi disingkat yang mudah. Tapi 
saya tidak punya tujuan menghina apa 
pun, karena sebisa saya bicara," 
ucapnya. "Sekali lagi kami mohon maaf 
kemarin yang saya sebut ‘Pak Penjahit’, 
karena saya tidak hafal semuanya. 
Mohon bapak menteri bisa memaafkan 
saya. Demi Allah, demi Rasulullah saya 
lahir batin untuk melaksanakan tugas 
negara," imbuhnya. Itulah deretan gaya 
yang kontroversial dari bupati yang 
mantan bandar narkoba itu. Akibat 
ocehan terhadap Panjaitan. PBB atau 

Pemuda Batak Bersatu mengatakan akan 
menempuh langkah upaya hukum sesuai 
undang-undang yang berlaku di negeri ini 
karena sebagai orang Batak merasa 
tersakiti oleh Budhi ini. Mantan demokrat 
Ferdinand Hutahehan pun ikut bersuara. 
"Bupati Banjarnegara ini tidak punya 
etika sama sekali. Tidak punya rasa 
hormat kepada seorang Menteri yang 
mendapat tugas dari Presiden," ujar 
Ferdinand. "Bukan hanya itu, Bupati ini 
melecehkan marga Panjaitan (Batak) 
dengan menyebut marga itu dengan kata 
penjait. Kurang ajar!," lanjutnya dengan 
nada marah. Bukan bercanda. Atas 
penangkapan KPK ini sang Bupati yang 
mantan bandar narkoba kelas kakap ini 
pun membela diri melalui akun sosial 
medianya. Melalui akun instagramnya 
Budhi Sarwono membantah dan 
berpesan khusus untuk warganya di 
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Banjarnegara. Melalui akun instagram 
@budhisarwono, ia menyampaikan 
kepada masyarakat Banjarnegara jika 
dirinya tidak menerima sejumlah uang 
seperti yang disampaikan KPK. Ia 
meminta untuk menunjukkan siapa 
yang memberi. "Assalamualaikum, 
untuk masyarakat Banjarnegara, hari 
ini saya diduga menerima uang Rp 2,1 
miliar oleh KPK. Maka saya mohon 
kepada mereka untuk menunjukan 
yang memberi, siapa kepada siapa. 
Silakan ditunjukkan," kata akun 
@budhisarwono. "Insya Allah saya 
tidak pernah menerima pemberian dari 
pemborong, tidak pernah menerima 
sama sekali. Tolong ditunjukkan yang 
memberi siapa. Masyarakat 
Banjarnegara adalah masyarakat yang 

cerdas. Tidak perlu banyak kata untuk 
membela diri, gusti Allah mboten sare 
(Tuhan tidak tidur, -red)," lanjut 
akun@budhisarwono. Di akhir tulisan, 
akun @budhisarwono juga menuliskan. 
"Paku yang dipukul dengan palu adalah 
paku yang lurus berdiri, bukan yang 
bengkok kesana kemari walaikumsalam." 
Bupati yang pernah kedapatan menghina 
dan merendahkan Gus Dur dan menteri 
Luhut Binsar Panjaitan ini seperti 
berupaya keras membela diri dan tak 
ingin citra dirinya di mata warganya rusak 
dan berusaha baik. Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo menanggapi soal 
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, 
yang ditahan dan ditetapkan sebagai 
tersangka kasus korupsi oleh KPK. 
Ganjar menilai peristiwa ini sebagai 
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peringatan untuk kepala daerah 
lainnya. Ganjar mengatakan terkait 
peristiwa penetapan tersangka Bupati 
Banjarnegara, Ganjar meminta seluruh 
kepala daerah untuk menjaga 
integritas. Seperti halnya yang selalu 
disampaikan saat melantik kepala 
daerah. "Jaga integritas. Biasanya saya 
sampaikan saat saya melantik kawan-
kawan kada (kepala daerah)," kata 
Ganjar saat dikonfirmasi detikcom, 
Sabtu (4/8/2021). Dengan diusutnya 
kasus dugaan korupsi yang melibatkan 
Bupati Banjarnegara, Ganjar 
menegaskan hal itu sebagai peringatan 
untuk yang lainnya agar menghindari 
perilaku serupa. "Ini juga peringatan 
untuk kada, gratifikasi, jual beli jabatan, 
atur proyek dan semacamnya masih 
jadi perilaku buruk," tegasnya. Terkait 

jabatan Bupati Banjarnegara, Ganjar 
menjelaskan sudah wakil Bupati 
Banjarnegara, Syamsudin agar 
melakukan konsolidasi. Hal itu agar 
pelayanan publik tidak terganggu. "Saya 
sudah telepon Wabup agar segera 
mengkonsolidasikan pemerintahan. 
Jangan sampai layanan publik 
terganggu," ujar Ganjar Pranowo. "Pak 
Wabup sampaikan hari ini diadakan 
pertemuan dengan OPD. Saya akan ke 
sana," imbuhnya. Tapi kasus ini menjadi 
menarik karena respons sebagian besar 
netizen yang mengaku tidak percaya 
dengan KPK. KPK sendiri sedang berada 
dalam posisi yang kurang "enak", sebab 
lembaga ini sendiri sedang menjadi 
sorotan banyak pihak. Sebagian 
masyarakat mulai meragukan lembaga 
anti-rasuah ini karena sepak terjang dan 

kinerja mereka yang tampaknya tidak 
maksimal. Salah satu hal yang ramai 
diperbincangkan warga adalah mengapa 
KPK begitu rajin bergerilya ke tempat-
tempat yang jauh seperti Banjarnegara, 
Probolinggo (Jawa Timur). Beberapa 
waktu lalu malah terbang tengah malam 
ke Makassar ibu kota Sulawesi Selatan 
untuk menangkap gubernur yang tengah 
pulas tertidur? Sementara di depan 
mata mereka sendiri, di dekat markas 
besar mereka sendiri di Ibukota, 
berbagai keanehan dan keganjilan yang 
diperlihatkan kepemimpinan DKI Jakarta 
tidak pernah digubris? Ini seharusnya 
menjadi bahan perenungan dan 
tantangan tersendiri bagi KPK. Mengapa 
harus jauh-jauh menangkap "mangsa", 
sementara di dekat mereka sendiri ada 
"mangsa" yang pastinya jauh lebih 
memberikan hasil lebih banyak dalam 
konteks penyelamatan uang negara? 
Bukan berarti kita tidak mengapresiasi 
kinerja mereka sampai bisa mengendus 
dan menangkap Bupati Probolinggo 
beserta suaminya, dan puluhan oknum 

yang diduga terlibat dalam 
persekongkolan jual-beli jabatan. 
Namun bila dihitung-hitung, ada 
berapa besar sih uang yang bisa 
didapatkan dari kasus bupati 
Probolinggo ini? Atau dalam kasus 
Budhi Sarwono ini, kalaupun nanti 
terbukti dia bersalah, uang yang 
diperoleh "cuma" Rp 2,1 miliar. Sangat 
beda jika KPK bermain-main ke Balai 
Kota, Jakarta. Uang rakyat yang dapat 
diselamatkan bisa jadi ratusan miliaran 
atau bahkan triliunan rupiah? 
Pertanyaannya mengapa KPK dari 
dulu terkesan "malas" mengusut 
Pemda DKI Jakarta? Maka sangat 
beralasan ketika netizen pun 
mempertanyakan hal yang sama. 
Mengapa dugaan penyalahgunaan 
keuangan yang terus-menerus terjadi 
di jajaran Pemda DKI tidak pernah 
diusut KPK? Mengapa Firly Bahuri cs 
malah membidik Budhi Sarwono? 
Apalagi secara kualitas dalam hal 
memimpin, Budhi Sarwono jelas lebih 
mumpuni dibanding penguasa DKI 
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Jakarta yang sekarang ini. Salah satu 
bukti, Budhi yang memerintah sejak 
2017, dinilai masyarakat Banjarnegara 
sukses membangun daerah ini. Seperti 
contoh seluruh jalan di kabupaten ini 
bagus dan mulus. Sementara di DKI 
Jakarta, sejak 2017 apa yang telah 
diperbuat Gabener?
 Janji-janji kampanye kandas total. 
Yang marak terjadi adalah kelebihan 
bayar secara berulang-ulang dan 
penggunaan keuangan yang ugal-
ugalan. Kini dia ngotot pula menggelar 
Formula E yang membuat keuangan 
rakyat terancam hangus triliunan 
rupiah. Ini era internet. Dunia seolah 
tidak punya tirai. Apa yang terjadi di 
DKI Jakarta pasti diketahui dan 
dicermati oleh masyarakat luas. 
Makanya mereka berani dengan tegas 

 

Banyak netizen yang berharap, setelah 
penangkapan Bupati Probolinggo 
beserta suami dan Bupati Banjarnegara, 
KPK dapat menangkap Gubernur DKI 
Jakarta. 
Masyarakat yang waras belum puas jika 
Gubernur yang jago merangkai kata ini 
belum diumumkan sebagai tersangka. 
Netizen sudah tak sabar melihat Anies 
memakai seragam legendaris yang 
berwarna oranye itu dengan tulisan 
'tahanan KPK' dibelakang punggungnya.

membandingkan kasus yang menimpa 
bupati Banjarnegara dengan DKI 
Jakarta. Bagi mereka, Budhi Sarwono 
tidak layak dijadikan tersangka. 
Sementara yang sudah "matang" untuk 
ditangkap, yakni gubernur DKI Jakarta, 
dibiarkan saja? Begitu kira-kira pesan 
netizen. 

Kontingen Indonesia mengukir sejarah 
setelah menyelesaikan ajang 
Paralimpiade Tokyo 2020 dengan raihan 
sembilan medali. 
Sembilan medali 
yang berhasil 
direngkuh 
kontingen 
Indonesia di 
Paralimpiade 
Tokyo adalah 
dua emas, tiga 
perak, dan 
empat perunggu. 
Kesuksesan 
mendulang 
emas tidak lepas 
dari peran Leani 
Ratri Oktila 
dalam dua nomor yang berakhir dengan 
kejayaan. Leani Ratri Oktila/Khalimatus 
Sadiyah sukses meraih emas dalam 
nomor ganda putri badminton SL3-SU5. 
Satu emas Indonesia lain juga dituai oleh 
Leani Ratri Oktila yang berpasangan 
dengan Hary Susanto di nomor ganda 
campuran SL3-SU5. Medali itu 
dimenangkan Hary/Leani pada Minggu 
(5/9/2021) yang sekaligus menutup 
perjuangan tim Merah Putih di 
Paralimpiade Tokyo. Leani juga 
memenangkan medali perak di nomor 
tunggal putri SL4 yang membuatnya 
secara keseluruhan meraih tiga medali di 
Paralimpiade Tokyo. Adapun dua perak 
Indonesia lain dipersembahkan oleh lifter 
putri Ni Nengah Widiasih (angkat besi, 
41kg putri) dan Dheva Anrimusthi 
(badminton, tunggal putra SU5). 
Sementara, medali perunggu di 
antaranya lahir dari cabor badminton 
melalui Freddy Setiawan (tunggal putra 
SL4) dan Suryo Nugroho (SU5). 
Kemudian, perunggu juga direbut oleh 
David Jacobs (tenis meja, tunggal putra 
TT10) dan Saptoyoga Purnomo (atletik, 
lari 100m putra T37) Sembilan medali 
yang diraih di Paralimpiade Tokyo 2020 
menjadi sejarah tersendiri bagi 
Kontingen Indonesia. Ini adalah jumlah 

medali terbanyak sepanjang 
keikusertaan tim Merah Putih di ajang 
Paralimpiade. Sebelumnya, prestasi 

terbaik Indonesia 
di Paralimpiade 
adalah meraih 
enam medali di 
Toronto 1976 dan 
Arnhem 1980. 
Enam medali di 
Toronto 1976 
terdiri dari dua 
emas, satu perak, 
dan tiga perunggu 
yang menandai 
debut Indonesia 
di Paralimpiade. 
Lalu, Kontingen 
Tanah Air 

menyabet dua emas dan empat 
perunggu di Paralimpiade Arnhem 
1980. Sementara itu, perolehan 
sembilan medali membuat Indonesia 
finish di peringkat ke-43 dalam 
klasemen akhir Paralimpiade Tokyo 
2020. 

Medali Perak

Leani Ratri Oktila (badminton, tunggal 
putri Sl4) 
Medali Perunggu 
Saptoyoga Purnomo (atletik, lari 100m 
Putra T37) 
David Jacobs (tenis meja, tunggal 
putra Tt10) 
Suryo Nugroho (badminton, tunggal 
putra Su5) 
Fredy Setiawan (badminton, tunggal 
putra SL4)

Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah 
(badminton, ganda putri SL3-SU5) 
Hary Susanto/Leani Ratri Oktila 
(badminton, ganda campuran SL3-
SU5) 

 Ni Nengah Widiasih (angkat besi, 
41kg putri) 
Dheva Anrimusthi (badminton, tunggal 
putra Su5) 

Daftar Peraih Medali dari Indonesia 
pada Paralimpiade Tokyo 2020: 
Medali Emas 

Indonesia Raih 9 Medali di Paralimpiade Tokyo
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nomor ganda putri badminton SL3-SU5. 
Satu emas Indonesia lain juga dituai oleh 
Leani Ratri Oktila yang berpasangan 
dengan Hary Susanto di nomor ganda 
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dimenangkan Hary/Leani pada Minggu 
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perjuangan tim Merah Putih di 
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putri Ni Nengah Widiasih (angkat besi, 
41kg putri) dan Dheva Anrimusthi 
(badminton, tunggal putra SU5). 
Sementara, medali perunggu di 
antaranya lahir dari cabor badminton 
melalui Freddy Setiawan (tunggal putra 
SL4) dan Suryo Nugroho (SU5). 
Kemudian, perunggu juga direbut oleh 
David Jacobs (tenis meja, tunggal putra 
TT10) dan Saptoyoga Purnomo (atletik, 
lari 100m putra T37) Sembilan medali 
yang diraih di Paralimpiade Tokyo 2020 
menjadi sejarah tersendiri bagi 
Kontingen Indonesia. Ini adalah jumlah 

medali terbanyak sepanjang 
keikusertaan tim Merah Putih di ajang 
Paralimpiade. Sebelumnya, prestasi 

terbaik Indonesia 
di Paralimpiade 
adalah meraih 
enam medali di 
Toronto 1976 dan 
Arnhem 1980. 
Enam medali di 
Toronto 1976 
terdiri dari dua 
emas, satu perak, 
dan tiga perunggu 
yang menandai 
debut Indonesia 
di Paralimpiade. 
Lalu, Kontingen 
Tanah Air 

menyabet dua emas dan empat 
perunggu di Paralimpiade Arnhem 
1980. Sementara itu, perolehan 
sembilan medali membuat Indonesia 
finish di peringkat ke-43 dalam 
klasemen akhir Paralimpiade Tokyo 
2020. 

Medali Perak

Leani Ratri Oktila (badminton, tunggal 
putri Sl4) 
Medali Perunggu 
Saptoyoga Purnomo (atletik, lari 100m 
Putra T37) 
David Jacobs (tenis meja, tunggal 
putra Tt10) 
Suryo Nugroho (badminton, tunggal 
putra Su5) 
Fredy Setiawan (badminton, tunggal 
putra SL4)

Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah 
(badminton, ganda putri SL3-SU5) 
Hary Susanto/Leani Ratri Oktila 
(badminton, ganda campuran SL3-
SU5) 

 Ni Nengah Widiasih (angkat besi, 
41kg putri) 
Dheva Anrimusthi (badminton, tunggal 
putra Su5) 

Daftar Peraih Medali dari Indonesia 
pada Paralimpiade Tokyo 2020: 
Medali Emas 

Indonesia Raih 9 Medali di Paralimpiade Tokyo
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Bukan hanya itu, munculnya karang gigi 
juga dapat mengganggu penampilan. 
Gigi menjadi terlihat kotor dan tidak 
sehat. Bahkan bagi sebagian orang, 
munculnya karang gigi bisa mengurangi 
rasa percaya diri karena bau mulut yang 
ditimbulkannya. Tapi tidak perlu khawatir, 
terdapat bahan-bahan alami yang dapat 
digunakan untuk mengurangi bahkan 
membersihkan karang gigi. Bahan ini pun 
dipercaya aman dan tidak memberikan 
efek samping negatif.

Menggosok gigi secara teratur 2 kali 

Ketika gigi tidak dibersihkan dengan baik 
dan teratur, maka kotoran dari sisa-sisa 
makanan tersebut akan menempel dan 
bertahan di sela-selanya, atau disebut 
juga dengan plak gigi. Semakin lama plak 
gigi yang kian menumpuk dam tidak 
dibersihkan secara sempurna, maka 
akan mengeras dan menjadi karang gigi. 
Kondisi lebih parah, karang gigi bisa 
menjalar dan menyebabkan radang pada 
gusi.

Gigi dan mulut merupakan salah satu 
organ dalam sistem pencernaan yang 
harus dijaga kebersihan dan 
kesehatannya dengan baik. Bukan tanpa 
alasan, organ ini menjadi bagian pertama 
yang melakukan kontak langsung dengan 
makanan dan minuman yang dikonsumsi 
sehari-hari. Dengan begitu, bisa 
dikatakan bahwa bagian mulut terutama 
gigi, rentan terdapat kotoran dari sisa-
sisa makanan dan minuman.

Gosok Gigi Teratur 2 Kali Sehari

Dilansir dari beberapa sumber, berikut 
beberapa cara menghilangkan karang 
gigi secara alami yang ampuh dan bisa 
dicoba di rumah.

Cara Alami Menghilangkan Karang Gigi

Flossing
Selain menggosok gigi, flossing juga 
bisa menjadi pilihan cara 

sehari, merupakan salah satu cara 
menghilangkan karang gigi secara 
alami. Bukan bahnya menghilangkan, 
kebiasaan menggosok gigi secara 
teratur juga dapat mencegah 
munculnya karang gigi. Tetapi perlu 
diperhatikan, menggosok gigi rutin saja 
tidak cukup. Gosok gigi juga harus 
dilakukan dengan benar supaya gigi 
bersih sempurna.

Menggunakan Pasta Gigi dengan 
Flouride
Dalam membiasakan gosok gigi, juga 
harus memperhatikan kandungan zat 
yang terdapat dalam pasta gigi. Pasta 
gigi yang baik adalah yang 
mengandung fluoride. Kandungan ini 
dapat memperkuat lapisan enamel gigi 
serta dapat mengurangi risiko 
pembusukan akibat makanan dan 
minuman asam.
Bukan hanya itu, kandungan fluoride 
juga berguna untuk membantu proses 
perbaikan gigi yang rusak secara alami. 
Dengan memperhatikan hal ini, cara 
menghilangkan karang gigi bisa 
dilakukan lebih efektif.

Menggosok gigi yang benar, tidak boleh 
dilakukan secara cepat dan terburu-
buru. Idealnya gosok gigi dilakukan 
selama dua menit, dengan melakukan 
gerakan memutar dan menjangkau di 
setiap sela-sela gigi. Lebih mudahnya, 
dilakukan dengan menggunakan sikat 
dengan bulu yang lembut dan ramping 
supaya dapat membersihkan sisa-sisa 
kotoran hingga ke sela-sela gigi.
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dikatakan bahwa bagian mulut terutama 
gigi, rentan terdapat kotoran dari sisa-
sisa makanan dan minuman.
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Dilansir dari beberapa sumber, berikut 
beberapa cara menghilangkan karang 
gigi secara alami yang ampuh dan bisa 
dicoba di rumah.
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Selain menggosok gigi, flossing juga 
bisa menjadi pilihan cara 

sehari, merupakan salah satu cara 
menghilangkan karang gigi secara 
alami. Bukan bahnya menghilangkan, 
kebiasaan menggosok gigi secara 
teratur juga dapat mencegah 
munculnya karang gigi. Tetapi perlu 
diperhatikan, menggosok gigi rutin saja 
tidak cukup. Gosok gigi juga harus 
dilakukan dengan benar supaya gigi 
bersih sempurna.

Menggunakan Pasta Gigi dengan 
Flouride
Dalam membiasakan gosok gigi, juga 
harus memperhatikan kandungan zat 
yang terdapat dalam pasta gigi. Pasta 
gigi yang baik adalah yang 
mengandung fluoride. Kandungan ini 
dapat memperkuat lapisan enamel gigi 
serta dapat mengurangi risiko 
pembusukan akibat makanan dan 
minuman asam.
Bukan hanya itu, kandungan fluoride 
juga berguna untuk membantu proses 
perbaikan gigi yang rusak secara alami. 
Dengan memperhatikan hal ini, cara 
menghilangkan karang gigi bisa 
dilakukan lebih efektif.

Menggosok gigi yang benar, tidak boleh 
dilakukan secara cepat dan terburu-
buru. Idealnya gosok gigi dilakukan 
selama dua menit, dengan melakukan 
gerakan memutar dan menjangkau di 
setiap sela-sela gigi. Lebih mudahnya, 
dilakukan dengan menggunakan sikat 
dengan bulu yang lembut dan ramping 
supaya dapat membersihkan sisa-sisa 
kotoran hingga ke sela-sela gigi.
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menghilangkan karang gigi secara alami. 
Flossing merupakan Teknik atau cara 
membersihkan gigi dengan 
menggunakan benang. Cara ini 
dipercaya efektif dalam membersihkan 
plak gigi karena dapat menjangkau sela-
sela gigi dengan baik.

Kebiasaan merokok memang diketahui 
dapat memunculkan karang gigi dan 
noda coklat kehitaman pada gigi dan 

Menggunakan Mouthwash

Untuk itu, perlu mengurangi bahkan 
kalau bisa lebih baik menghindari 
makanan dan minuman manis. Jika 
memang masih sesekali 
mengonsumsinya, perlu diimbangi 
dengan konsumsi air putih yang banyak, 
berkumur dan menyikat gigi 
sesudahnya.

Saat sudah banyak produk-produk 
pembersih mulut dengan berbagai 
kandungan yang mampu memberikan 
hasil maksimal. Anda bisa dengan 
mudah membelinya di mini marker 
hingga supermarket. Untuk hasil yang 
memuaskan, lakukan cara ini setelah 
menyikat gigi atau melakukan flossing.

Untuk melakukan cara ini, sebaiknya 
menggunakan benang yang halus dan 
disesuaikan dengan kondisi gigi dan 
gusi. Lebih baiknya, bagi anda yang 
tertarik mencoba cara ini, konsultasikan 
terlebih dahulu kepada dokter mengenai 
bahan apa yang cocok serta bagaimana 
melakukan teknik yang aman.

Cara menghilangkan karang gigi 
selanjutnya juga dapat dilakukan dengan 
berkumur menggunakan mouthwash. 
Cara ini sangat efektif membersihkan 
sisa makanan dan membunuh bakteri 
pada area gigi yang sempit.

Untuk meminimalisir munculnya karang 
gigi, bisa dilakukan dengan mengurangi 
atau menghindari makanan dan 
minuman yang manis. Pasalnya, bakteri 
akan cepat tumbuh pada makanan dan 
minuman yang memiliki rasa manis. 
Dalam hal ini bakteri akan dengan 
mudah melepaskan zat asam yang 
kemudian dapat merusak gigi.

Mengurangi atau Menghindari 
Kebiasaan Merokok

Caranya mudah, cukup ambil satu sendok 
makan baking soda lalu campurkan 
dengan sedikit garam. Aduk hingga rata, 
lalu gunakan sebagai pasta untuk 
menggosok gigi. Hasil akan terlihat 
maksimal, jika cara ini dilakukan dengan 
rutin.

Bahan alami lain yang bisa digunakan 
sebagai salah satu cara menghilangkan 
karang gigi adalah kulit jeruk. Bukan 
hanya buahnya yang kaya nutrisi, kulit 
jeruk juga memiliki zat-zat dan vitamin 
yang ternyata berguna untuk 
membersihkan gigi.
Tidak perlu cara yang rumit, cukup ambil 
beberapa bagian kulit jeruk yang sudah 
dicuci bersih. Lalu kulit jeruk tinggal 
digosokkan pada gigi secara merata. 
Lebih baik cara ini dilakukan di malam hari 
dan didiamkan sampai pagi. Setelah 
bangun tidur di pagi hari, bisa segera 
berkumur untuk membersihkan gigi dan 
mulut dari sisa zat kulit jeruk.

Minyak kelapa juga merupakan bahan 
alami yang bermanfaat sebagai salah satu 
cara menghilangkan karang gigi. Minyak 
kelapa mempunyai kandungan anti-
inflamasi, antioksidan asam laurat, asam 
lemak hingga sifat antimikroba. Dari hasil 

Menggunakan Kulit Jeruk

sela-sela gigi. Hal ini tidak lain disebabkan 
oleh zat-zat yang terdapat dalam rokok 
tersebut. Bahkan karang gigi yang 
ditimbulkan akibat kebiasaan merokok 
lebih sulit dihilangkan dibandingkan 
karang gigi yang berasal dari sisa-sisa 
makanan.

Mengoleskan Minyak Kelapa

Baking soda juga bisa digunakan sebagai 
salah satu cara menghilangkan karang gigi 
yang membandel. Bahkan diketahui, 
bahan ini efektif untuk menghilangkan 
karang berwarna kuning dan mengeras. 
Bukan hanya itu, baking soda pun 
dipercaya sebagai bahan pemutih gigi 
secara alami.

Untuk itu sebagai salah satu cara 
menghilangkan karang gigi, perlu 
mengurangi bahkan sebisa mungkin 
menghindari kebiasaan buruk ini. Selain 
dapat menyebabkan karang gigi, 
kebiasaan merokok juga buruk untuk 
kesehatan tubuh.
Menggunakan Baking Soda

penelitian, kandungan tersebut mampu 
membersihkan plak gigi hingga 50 
persen.
Untuk melakukan cara ini, mudah saya. 
Memasukkan 1 sendok minyak kelapa 
yang sebelumnya telah dihangatkan ke 
dalam mulut. Gunakan minyak kelapa 
untuk berkumur selama 5 10 menit. 
Selanjutnya buang minyak kelapa ke 
tempat sampah atau handuk kertas.
Mengonsumsi Buah dan Sayur
Dengan mengonsumsi buah dan sayur 
bisa menjadi alternatif cara 
menghilangkan karang gigi. Serat dan 
berbagai kandungan yang terdapat di 
dalam sayur dapat membersihkan gigi 
secara efektif. Bukan hanya itu 
mengonsumsi buah dan sayur juga 
mampu mengurangi bau mulut yang 
tidak sedap. Manfaat ini bisa didapatkan 
dari konsumsi buah apel, melon, sayur 
seledri dan wortel.
Mengonsumsi Buah Kaya Vitamin C
Buah yang mengandung banyak vitamin 
C juga bisa memberikan manfaat 
sebagai salah satu cara untuk 

Cara menghilangkan karang gigi satu 
ini cukup mudah dilakukan. Tidak 
rumit, Anda hanya tinggal mengambil 
selembar daun sirih untuk dikunyah 
secara langsung. Bisa juga 
ditambahkan dengan 1 batang 
cengkeh haluskan sedikit lalu bisa 
segara dikunyah.

menghilangkan karang gigi. Buah 
seperti lemon, strawberry dan jeruk 
bisa dijadikan bahan sebagai pasta 
gigi.Caranya mudah, haluskan salah 
satu buah tersebut lalu ambil sikat gigi 
dan celupkan pada bahan tersebut. 
Seletah itu gunakan untuk menggosok 
gigi selama 2 menit. Cara ini sangat 
mudah dan dapat dilakukan di rumah.

Daun sirih memang sangat dikenal 
sebagai bahan alami yang baik untuk 
menjaga kesehatan gigi dan mulut. 
Tidak jarang, kita masih menemui 
kakek nenek dengan gigi yang masih 
lengkap juga terlihat bersih dan sehat 
hanya karena kebiasaannya 
mengunyah daun sirih.

Mengunyah Daun Sirih



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Internasional 

Tanah Air

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
Menghindari Makanan dan Minuman 
Manis

menghilangkan karang gigi secara alami. 
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Menggunakan Mouthwash

Untuk itu, perlu mengurangi bahkan 
kalau bisa lebih baik menghindari 
makanan dan minuman manis. Jika 
memang masih sesekali 
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terlebih dahulu kepada dokter mengenai 
bahan apa yang cocok serta bagaimana 
melakukan teknik yang aman.

Cara menghilangkan karang gigi 
selanjutnya juga dapat dilakukan dengan 
berkumur menggunakan mouthwash. 
Cara ini sangat efektif membersihkan 
sisa makanan dan membunuh bakteri 
pada area gigi yang sempit.

Untuk meminimalisir munculnya karang 
gigi, bisa dilakukan dengan mengurangi 
atau menghindari makanan dan 
minuman yang manis. Pasalnya, bakteri 
akan cepat tumbuh pada makanan dan 
minuman yang memiliki rasa manis. 
Dalam hal ini bakteri akan dengan 
mudah melepaskan zat asam yang 
kemudian dapat merusak gigi.

Mengurangi atau Menghindari 
Kebiasaan Merokok

Caranya mudah, cukup ambil satu sendok 
makan baking soda lalu campurkan 
dengan sedikit garam. Aduk hingga rata, 
lalu gunakan sebagai pasta untuk 
menggosok gigi. Hasil akan terlihat 
maksimal, jika cara ini dilakukan dengan 
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Bahan alami lain yang bisa digunakan 
sebagai salah satu cara menghilangkan 
karang gigi adalah kulit jeruk. Bukan 
hanya buahnya yang kaya nutrisi, kulit 
jeruk juga memiliki zat-zat dan vitamin 
yang ternyata berguna untuk 
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Tidak perlu cara yang rumit, cukup ambil 
beberapa bagian kulit jeruk yang sudah 
dicuci bersih. Lalu kulit jeruk tinggal 
digosokkan pada gigi secara merata. 
Lebih baik cara ini dilakukan di malam hari 
dan didiamkan sampai pagi. Setelah 
bangun tidur di pagi hari, bisa segera 
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mulut dari sisa zat kulit jeruk.

Minyak kelapa juga merupakan bahan 
alami yang bermanfaat sebagai salah satu 
cara menghilangkan karang gigi. Minyak 
kelapa mempunyai kandungan anti-
inflamasi, antioksidan asam laurat, asam 
lemak hingga sifat antimikroba. Dari hasil 

Menggunakan Kulit Jeruk

sela-sela gigi. Hal ini tidak lain disebabkan 
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ditimbulkan akibat kebiasaan merokok 
lebih sulit dihilangkan dibandingkan 
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makanan.

Mengoleskan Minyak Kelapa

Baking soda juga bisa digunakan sebagai 
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yang membandel. Bahkan diketahui, 
bahan ini efektif untuk menghilangkan 
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Bukan hanya itu, baking soda pun 
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secara alami.
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menghindari kebiasaan buruk ini. Selain 
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kebiasaan merokok juga buruk untuk 
kesehatan tubuh.
Menggunakan Baking Soda

penelitian, kandungan tersebut mampu 
membersihkan plak gigi hingga 50 
persen.
Untuk melakukan cara ini, mudah saya. 
Memasukkan 1 sendok minyak kelapa 
yang sebelumnya telah dihangatkan ke 
dalam mulut. Gunakan minyak kelapa 
untuk berkumur selama 5 10 menit. 
Selanjutnya buang minyak kelapa ke 
tempat sampah atau handuk kertas.
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Dengan mengonsumsi buah dan sayur 
bisa menjadi alternatif cara 
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berbagai kandungan yang terdapat di 
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secara efektif. Bukan hanya itu 
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tidak sedap. Manfaat ini bisa didapatkan 
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Buah yang mengandung banyak vitamin 
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ini cukup mudah dilakukan. Tidak 
rumit, Anda hanya tinggal mengambil 
selembar daun sirih untuk dikunyah 
secara langsung. Bisa juga 
ditambahkan dengan 1 batang 
cengkeh haluskan sedikit lalu bisa 
segara dikunyah.

menghilangkan karang gigi. Buah 
seperti lemon, strawberry dan jeruk 
bisa dijadikan bahan sebagai pasta 
gigi.Caranya mudah, haluskan salah 
satu buah tersebut lalu ambil sikat gigi 
dan celupkan pada bahan tersebut. 
Seletah itu gunakan untuk menggosok 
gigi selama 2 menit. Cara ini sangat 
mudah dan dapat dilakukan di rumah.

Daun sirih memang sangat dikenal 
sebagai bahan alami yang baik untuk 
menjaga kesehatan gigi dan mulut. 
Tidak jarang, kita masih menemui 
kakek nenek dengan gigi yang masih 
lengkap juga terlihat bersih dan sehat 
hanya karena kebiasaannya 
mengunyah daun sirih.

Mengunyah Daun Sirih
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"Keputusan tentang Afghanistan ini 
bukan hanya tentang Afghanistan," ujar 
Biden."Hak asasi manusia akan menjadi 
pusat kebijakan luar negeri kami, tetapi 
cara untuk melakukannya bukanlah 
melalui pengerahan militer tanpa akhir. 
Strategi kami harus berubah," ujar Biden.

"Ketika Joe Biden mengumumkan bahwa 
ini saatnya untuk mengakhiri perang 
selamanya itu bisa dengan mudah 
dikatakan seperti Trump," ujar Franklin.

Para pakar menganggap Presiden Joe 
Biden ingin Amerika Serikat berhenti 
menjadi polisi dunia setelah menarik 
pasukannya dari Afghanistan pada awal 
pekan ini.
Seorang pengajar di Universitas Hukum 
Marquette, Charles Franklin, melihat 
gelagat ini setelah melihat Biden 
menyampaikan pidato mengenai 
penarikan pasukan itu. Dalam pidato, 
mengatakan bahwa "Amerika telah 
kembali."Joe Biden menegaskan bahwa 
pemerintahannya bertekad mengakhiri 
kehadiran Amerika Serikat tak hanya 
Afghanistan, tapi juga negara lain.

Charles Franklin menganggap arah 
kebijakan Biden untuk berhenti 
menjadikan AS sebagai "polisi dunia" ini 
sebenarnya mirip dengan Trump yang 
memang ingin fokus ke dalam negeri.

AS Ingin Berhenti Jadi Polisi Dunia

Sementara Trump bak ingin 
"mengisolasi" AS, Biden tetap mau 
bersekutu dengan negara-negara 
lain.Namun, Tricia Bacon, pakar kontra-
terorisme di departemen hukum 
Universitas Amerika, menilai reputasi 
AS akan tercoreng di mata sekutu, 
terutama karena kekacauan proses 
evakuasi dari Afghanistan.

“Rezim Arab yang terbiasa dengan 
hubungan dekat dengan Amerika 
Serikat harus khawatir dengan apa 
yang terjadi di Afghanistan," katanya.

"Wajar jika penarikan pasukan AS dari 
Afghanistan membuat sekutu menjadi 
frustrasi karena koordinasi antara Joe 
Biden dengan sekutu berjalan kurang 
baik," ujar Bacon.
Sementara itu, direktur penelitian dari 
Pusat Arab di Washington, Imad Harb, 
mengatakan bahwa sekutu-sekutu AS 
di Arab juga kemungkinan akan 
mempertanyakan kredibilitas AS.

Ia kemudian berkata, "Saat ini publik 
memang tidak lagi memiliki minat untuk 
peran internasional yang besar, tentu 
saja tidak seperti yang dimainkan AS 
pada 1950-an-1990-an."
Meski demikian, para pakar melihat 
perbedaan mendasar antara fokus 
Biden dan Trump. 
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"Keputusan tentang Afghanistan ini 
bukan hanya tentang Afghanistan," ujar 
Biden."Hak asasi manusia akan menjadi 
pusat kebijakan luar negeri kami, tetapi 
cara untuk melakukannya bukanlah 
melalui pengerahan militer tanpa akhir. 
Strategi kami harus berubah," ujar Biden.

"Ketika Joe Biden mengumumkan bahwa 
ini saatnya untuk mengakhiri perang 
selamanya itu bisa dengan mudah 
dikatakan seperti Trump," ujar Franklin.

Para pakar menganggap Presiden Joe 
Biden ingin Amerika Serikat berhenti 
menjadi polisi dunia setelah menarik 
pasukannya dari Afghanistan pada awal 
pekan ini.
Seorang pengajar di Universitas Hukum 
Marquette, Charles Franklin, melihat 
gelagat ini setelah melihat Biden 
menyampaikan pidato mengenai 
penarikan pasukan itu. Dalam pidato, 
mengatakan bahwa "Amerika telah 
kembali."Joe Biden menegaskan bahwa 
pemerintahannya bertekad mengakhiri 
kehadiran Amerika Serikat tak hanya 
Afghanistan, tapi juga negara lain.

Charles Franklin menganggap arah 
kebijakan Biden untuk berhenti 
menjadikan AS sebagai "polisi dunia" ini 
sebenarnya mirip dengan Trump yang 
memang ingin fokus ke dalam negeri.

AS Ingin Berhenti Jadi Polisi Dunia

Sementara Trump bak ingin 
"mengisolasi" AS, Biden tetap mau 
bersekutu dengan negara-negara 
lain.Namun, Tricia Bacon, pakar kontra-
terorisme di departemen hukum 
Universitas Amerika, menilai reputasi 
AS akan tercoreng di mata sekutu, 
terutama karena kekacauan proses 
evakuasi dari Afghanistan.

“Rezim Arab yang terbiasa dengan 
hubungan dekat dengan Amerika 
Serikat harus khawatir dengan apa 
yang terjadi di Afghanistan," katanya.

"Wajar jika penarikan pasukan AS dari 
Afghanistan membuat sekutu menjadi 
frustrasi karena koordinasi antara Joe 
Biden dengan sekutu berjalan kurang 
baik," ujar Bacon.
Sementara itu, direktur penelitian dari 
Pusat Arab di Washington, Imad Harb, 
mengatakan bahwa sekutu-sekutu AS 
di Arab juga kemungkinan akan 
mempertanyakan kredibilitas AS.

Ia kemudian berkata, "Saat ini publik 
memang tidak lagi memiliki minat untuk 
peran internasional yang besar, tentu 
saja tidak seperti yang dimainkan AS 
pada 1950-an-1990-an."
Meski demikian, para pakar melihat 
perbedaan mendasar antara fokus 
Biden dan Trump. 
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Sebuah panel berisikan para ahli yang 
menjadi penasihat vaksin untuk Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (FDA) 
berencana menggelar pertemuan pada 
17 September untuk membahas 
suntikan ketiga vaksin Pfizer.
Dr. Anthony Fauci, kepala penasihat 
medis Biden, mengatakan dalam 
sebuah wawancara dengan MSNBC 
pada Jumat bahwa informasi yang 
diperlukan untuk vaksin Moderna 
tampaknya belum akan tersedia tepat 
waktu pada 20 September.
"Mungkin ditunda selama beberapa 
pekan. Kami tidak tahu," kata Fauci.

Rencana Gedung Putih untuk 
memberikan suntikan penguat 
(booster) vaksin Covid-19 
kemungkinan besar akan dimulai bulan 
ini, kata seorang sumber yang 
mengetahu
i rencana 
itu, Jumat 
(3/9/2021) 
waktu 
setempat.

Presiden Joe Biden diharapkan akan 
meluncurkan program vaksinasi 
penguat dengan 100 juta dosis pada 20 
September. Produsen vaksin AS selain 
Pfizer belum mendapatkan persetujuan 
untuk memberikan vaksin penguat.

Di luar 
perkiraan, 
satu-
satunya 
vaksin 
yang akan 
digunakan 
sebagai 
penguat 
adalah 
vaksin buatan Pfizer/BioNTech.

Johnson & Johnson belum mengajukan 
izin bagi penguat vaksinnya yang 
berdosis tunggal. Pekan lalu mereka 

Moderna baru mengajukan data untuk 
mendapatkan persetujuan pada Rabu. 
Mereka mengatakan pada Jumat telah 
menyelesaikan pendaftarannya.

Vaksin Pfizer Jadi Vaksin Booster

mengatakan hal itu sedang didiskusikan 
dengan FDA.
Sebelumnya New York Times melaporkan 
bahwa para pejabat memberitahu 
Gedung Putih pada Kamis untuk 

mempertimba
ngkan kembali 
rencana 
memberikan 
vaksin 
penguat pada 
masyarakat 
luas akhir 
bulan 
ini.Ketika 
infeksi varian 
Delta 
meningkat, 
pemerintah 
Biden 
khawatir 

penularan Covid-19 di antara orang-orang 
yang telah divaksinasi penuh menjadi 
tanda bahwa perlindungan vaksin 
berkurang. Mereka telah mendorong 
suntikan vaksin penguat sebagai upaya 
memperkuat imunitas."Kami menunggu 
pemeriksaan penuh dan persetujuan 
FDA" dan para penasihat CDC," kata juru 
bicara Gedung Putih Chris Meagher.
Pelaksana tugas komisaris FDA Dr. Janet 
Woodcock dan direktur CDC Dr. Rochelle 
Walensky mengatakan kepada 
koordinator Covid Gedung Putih Jeffrey 
Zientz pada Kamis bahwa mereka bisa 
merekomendasikan vaksin booster pada 
akhir September untuk penerima tertentu 
vaksin Pfizer-BioNTech, kata seorang 
sumber.Para pejabat kesehatan AS 
mengatakan pada Agustus bahwa 
suntikan ketiga akan mulai tersedia pada 
20 September bagi warga Amerika yang 
menerima dua dosis vaksin Pfizer-
BioNTech atau Moderna minimal delapan 
bulan sebelumnya.Rencana vaksinasi 
penguat di AS tergantung pada 
keputusan FDA yang menentukan apakah 
suntikan ketiga vaksin dua-dosis aman 
dan efektif, dan mendapat rekomendasi 
dari penasihat CDC.

Munculnya penyanyi dangdut Saipul Jamil 
kembali di layar kaca dan sambutan luar 
biasa ketika hari kebebasannya, telah 
membuat gerah banyak orang. Petisi 
berisi ajakan untuk memboikot Saipul 
Jamil yang ditujukan kepada Komisi 
Penyiaran Indonesia itu bahkan telah 
mencapai 268.204 tanda tangan online. 
Sejak dinyatakan bebas pada Kamis 
(2/9/2021), Saipul terus menjadi sorotan. 
Bukan hanya karena penyambutan luar 
biasa dan kalung bunga yang diberikan 
pada Saipul saat bebas. Tapi juga karena 
banyaknya tawaran pekerjaan untuk 
Saipul kembali ke layar kaca. Sementara 
di sisi lain, mereka yang menandatangani 
petisi itu merasa, korban masih berjuang 
untuk bisa mengatasi traumanya. "Jangan 
biarkan mantan narapidana pencabulan 
anak diusia dini (pedofilia) masih berlalu-
lalang dengan bahagia di dunia hiburan, 
sementara korbannya masih terus 
merasakan trauma," demikian salah satu 
isi keterangan petisi yang dibuat di laman 

Muncul Petisi Boikot Saipul Jamil

change.org oleh Lets Talk and enjoy. 
"Sungguh sangat berharap stasiun 
televisi melakukan hal yang sama 
dengan memboikot mantan narapidana 
pencabulan anak diusia dini (pedofilia) 
muncul," lanjut isi petisi tersebut. 
Sebagai informasi, kasus pencabulan 
Saipul Jamil terkuak di tahun 2016. Di 
malam terjadinya pencabulan, remaja 
pria berinisial DS diiming-imingi uang 
Rp 50.000 oleh Saipul Jamil. Atas 
tindakannya itu, Saipul dijerat pasal 
292 KUHP tentang pencabulan dan 
divonis tiga tahun penjara pada Juli 
2017. Saipul Jamil kemudian naik 
banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI 
Jakarta. Namun majelis hakim 
memperberat hukumannya menjadi 5 
tahun penjara.  Saipul Jamil kemudian 
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) 
ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA 
dalam putusannya menolak PK Saipul 
Jamil dan tetap pada putusan PT DKI 
Jakarta. Saipul Jamil juga terjerat ke 
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Sebuah panel berisikan para ahli yang 
menjadi penasihat vaksin untuk Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (FDA) 
berencana menggelar pertemuan pada 
17 September untuk membahas 
suntikan ketiga vaksin Pfizer.
Dr. Anthony Fauci, kepala penasihat 
medis Biden, mengatakan dalam 
sebuah wawancara dengan MSNBC 
pada Jumat bahwa informasi yang 
diperlukan untuk vaksin Moderna 
tampaknya belum akan tersedia tepat 
waktu pada 20 September.
"Mungkin ditunda selama beberapa 
pekan. Kami tidak tahu," kata Fauci.

Rencana Gedung Putih untuk 
memberikan suntikan penguat 
(booster) vaksin Covid-19 
kemungkinan besar akan dimulai bulan 
ini, kata seorang sumber yang 
mengetahu
i rencana 
itu, Jumat 
(3/9/2021) 
waktu 
setempat.

Presiden Joe Biden diharapkan akan 
meluncurkan program vaksinasi 
penguat dengan 100 juta dosis pada 20 
September. Produsen vaksin AS selain 
Pfizer belum mendapatkan persetujuan 
untuk memberikan vaksin penguat.

Di luar 
perkiraan, 
satu-
satunya 
vaksin 
yang akan 
digunakan 
sebagai 
penguat 
adalah 
vaksin buatan Pfizer/BioNTech.

Johnson & Johnson belum mengajukan 
izin bagi penguat vaksinnya yang 
berdosis tunggal. Pekan lalu mereka 

Moderna baru mengajukan data untuk 
mendapatkan persetujuan pada Rabu. 
Mereka mengatakan pada Jumat telah 
menyelesaikan pendaftarannya.

Vaksin Pfizer Jadi Vaksin Booster

mengatakan hal itu sedang didiskusikan 
dengan FDA.
Sebelumnya New York Times melaporkan 
bahwa para pejabat memberitahu 
Gedung Putih pada Kamis untuk 

mempertimba
ngkan kembali 
rencana 
memberikan 
vaksin 
penguat pada 
masyarakat 
luas akhir 
bulan 
ini.Ketika 
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penularan Covid-19 di antara orang-orang 
yang telah divaksinasi penuh menjadi 
tanda bahwa perlindungan vaksin 
berkurang. Mereka telah mendorong 
suntikan vaksin penguat sebagai upaya 
memperkuat imunitas."Kami menunggu 
pemeriksaan penuh dan persetujuan 
FDA" dan para penasihat CDC," kata juru 
bicara Gedung Putih Chris Meagher.
Pelaksana tugas komisaris FDA Dr. Janet 
Woodcock dan direktur CDC Dr. Rochelle 
Walensky mengatakan kepada 
koordinator Covid Gedung Putih Jeffrey 
Zientz pada Kamis bahwa mereka bisa 
merekomendasikan vaksin booster pada 
akhir September untuk penerima tertentu 
vaksin Pfizer-BioNTech, kata seorang 
sumber.Para pejabat kesehatan AS 
mengatakan pada Agustus bahwa 
suntikan ketiga akan mulai tersedia pada 
20 September bagi warga Amerika yang 
menerima dua dosis vaksin Pfizer-
BioNTech atau Moderna minimal delapan 
bulan sebelumnya.Rencana vaksinasi 
penguat di AS tergantung pada 
keputusan FDA yang menentukan apakah 
suntikan ketiga vaksin dua-dosis aman 
dan efektif, dan mendapat rekomendasi 
dari penasihat CDC.

Munculnya penyanyi dangdut Saipul Jamil 
kembali di layar kaca dan sambutan luar 
biasa ketika hari kebebasannya, telah 
membuat gerah banyak orang. Petisi 
berisi ajakan untuk memboikot Saipul 
Jamil yang ditujukan kepada Komisi 
Penyiaran Indonesia itu bahkan telah 
mencapai 268.204 tanda tangan online. 
Sejak dinyatakan bebas pada Kamis 
(2/9/2021), Saipul terus menjadi sorotan. 
Bukan hanya karena penyambutan luar 
biasa dan kalung bunga yang diberikan 
pada Saipul saat bebas. Tapi juga karena 
banyaknya tawaran pekerjaan untuk 
Saipul kembali ke layar kaca. Sementara 
di sisi lain, mereka yang menandatangani 
petisi itu merasa, korban masih berjuang 
untuk bisa mengatasi traumanya. "Jangan 
biarkan mantan narapidana pencabulan 
anak diusia dini (pedofilia) masih berlalu-
lalang dengan bahagia di dunia hiburan, 
sementara korbannya masih terus 
merasakan trauma," demikian salah satu 
isi keterangan petisi yang dibuat di laman 

Muncul Petisi Boikot Saipul Jamil

change.org oleh Lets Talk and enjoy. 
"Sungguh sangat berharap stasiun 
televisi melakukan hal yang sama 
dengan memboikot mantan narapidana 
pencabulan anak diusia dini (pedofilia) 
muncul," lanjut isi petisi tersebut. 
Sebagai informasi, kasus pencabulan 
Saipul Jamil terkuak di tahun 2016. Di 
malam terjadinya pencabulan, remaja 
pria berinisial DS diiming-imingi uang 
Rp 50.000 oleh Saipul Jamil. Atas 
tindakannya itu, Saipul dijerat pasal 
292 KUHP tentang pencabulan dan 
divonis tiga tahun penjara pada Juli 
2017. Saipul Jamil kemudian naik 
banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI 
Jakarta. Namun majelis hakim 
memperberat hukumannya menjadi 5 
tahun penjara.  Saipul Jamil kemudian 
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) 
ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA 
dalam putusannya menolak PK Saipul 
Jamil dan tetap pada putusan PT DKI 
Jakarta. Saipul Jamil juga terjerat ke 
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Seperti, genosida hingga pengekangan 
peran perempuan yang terjadi di 
sepanjang ideologi Taliban berkuasa. 
"Tahun 1996-2001 itu parah sekali. Parah 
sekali," terang dia, ditemui di 
kediamannya, Nogotirto, Gamping, 
Sleman, DIY, Jumat (3/9).
Karenanya, Buya Syafii meminta 
Pemerintah Indonesia tidak tergesa-gesa 
menjalin hubungan diplomatik dengan 
Taliban yang kini menguasai Afghanistan. 
Bahkan, ia menyarankan agar 
Pemerintah Indonesia tidak mudah 
termakan janji-janji Taliban.

Sebab, ia meyakini mengubah ideologi 
tidak akan semudah membalikkan 
telapak tangan."Berkuasa lima tahun itu 
Taliban membawa keping neraka ke 

Cendekiawan muslim Buya Syafii Maarif 
mengingatkan keping neraka yang 
dibawa Taliban ke muka bumi ketika 
memimpin 
Afghanistan 
pada 1996-
2001 silam, 
dengan 
menerapkan 
syariat Islam 
versi 
Taliban.Taliban 
sebelumnya 
berjanji akan 
meniadakan 
konflik, 
amnesti 
kepada 
mereka yang 
berseberangan 
atau 
memuliakan 
kaum 
perempuan. 
Namun, 
memori atas 
kekejaman rezim militan ini sepanjang 
1996-2001 masih melekat di benaknya.

"Bagi saya begini, kita wait and see dulu. 
Kan katanya mau berubah, tapi kan 
belum tampak buktinya. Kita tunggu bukti 
dulu," imbuhnya.

Buya Syafii : Jangan Termakan Janji Manis Taliban

Sementara di 
saat negara-
negara kuat 
seperti Amerika 
Serikat (AS) 
dan sekutunya 
mengambil 
langkah keras, 
China dan 
Rusia justru 
mempertontonk
an 
kemesraannya 
terhadap 
Taliban. Buya 

Syafii beranggapan kedua negara ini 
menyimpan maksud lain.

Tak kalah penting, kata Buya, 
Indonesia harus mewaspadai euforia 
kemenangan Taliban dan dampaknya 
pada kegiatan terorisme di Tanah Air.

muka bumi. Semestinya yang pakai 
(nama) Islam, membawa keping surga. 
Jangan dibalik-balik begitu. Orang 

yang tidak 
paham Islam 
itu menarik 
(kesimpulan) 
Islam repot. 
Islam tidak 
seperti ini," 
tegasnya.

"Tentunya yang beraliran keras ini 
gembira toh, kita lihat saja. Indonesia 
harus waspada. Terorisme itu musuh-
musuh kemanusiaan. Walaupun 
mengatasnamakan agama dan Tuhan, 
itu jelas pembajakan terhadap agama 
dan Tuhan. Apa pun mereka, komat-
kamit membaca dzikir, seperti itu 
nggak bisa dipercaya," ucapnya.

"Kalau Rusia dan China saya rasa itu 
dalam rangka melecehkan Amerika, 
lebih banyak ke sana saya lihat. 
Karena walaupun Uni Soviet hancur, 
tapi antara Rusia dan Amerika perang 
dingin diam-diam masih ada, walaupun 
secara resmi sudah tidak. Tapi itu 
mereka berlomba-lomba merebut 
ekonomi dunia," sebut Buya Syafii.

dalam kasus suap. Hukuman penjara 
Saipul Jamil bertambah 3 tahun karena 
terbukti menyuap panitera Pengadilan 
Negeri (PN) Jakarta Utara, Rohadi, 
dengan uang sebesar Rp 50 juta. Vonis 
tersebut sebenarnya lebih rendah dari 
tuntutan jaksa penuntut umum KPK 
yakni 4 tahun penjara ditambah denda 
Rp 100 
juta 
subsider 6 
bulan 
kurungan. 
Oleh 
karena itu, 
Saipul 
Jamil 
harus 
menjalani 
8 tahun 
penjara 
sebagai 
akumulasi 
hukuman 
atas kasus 
tindak 
pidana 
korupsi 
dan pencabulan yang dilakukannya. 
Mantan suami Dewi Perssik ini akhirnya 
bebas pada 2 September 2021 setelah 
mendapat remisi 30 bulan.  Sampai 
saat ini, ajakan untuk memboikot Saipul 
Jamil masih menjadi topik hangat 
pengguna media sosial, baik Twitter 
ataupun TikTok. Mereka tidak habis 

pikir dengan penyambutan meriah yang 
diberikan pada Saipul Jamil. "Tidak mudah 
untuk melupakan kejadian kekerasan 
seksual yang dialami seseorang. Aku juga 
pernah mengalaminya dan sampai 
sekarang tidak bisa melupakannya, 
meskipun telah terjadi belasan tahun lalu," 
tulis @Asisten_jhope. "Dan orang-orang 

bertepuk 
tangan, 
seolah 
Saiful 
penyelama
t hidup 
mereka 
atau 
sesuatu 
dan 
komentar 
tentang dia 
agar tetap 
kuat. 
Bagaiman
a jika itu 
terjadi 
pada kamu 
dan orang 
justru 

membanggakan pelakunya? Apa kamu 
akan menyukainya?" tulis @GOROUU. 
"Dia bilang pengalamannya di penjara 
menyedihkan? Lantas aku berharap 
pengalamannya di luar penjara akan 
seperti neraka. Jika aku melihat wajahnya 
lagi di tv sekali lagi, aku akan marah," tulis 
@emm_witt.
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Tanah Air

Apa Kata Bintang Anda

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Dicari pekerja untuk 

Gaji $13

 Hub : Claudia   
 908 - 510 - 6840

di APEC 2nd shift

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

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

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

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Tanah Air

Tanah Air

Seperti, genosida hingga pengekangan 
peran perempuan yang terjadi di 
sepanjang ideologi Taliban berkuasa. 
"Tahun 1996-2001 itu parah sekali. Parah 
sekali," terang dia, ditemui di 
kediamannya, Nogotirto, Gamping, 
Sleman, DIY, Jumat (3/9).
Karenanya, Buya Syafii meminta 
Pemerintah Indonesia tidak tergesa-gesa 
menjalin hubungan diplomatik dengan 
Taliban yang kini menguasai Afghanistan. 
Bahkan, ia menyarankan agar 
Pemerintah Indonesia tidak mudah 
termakan janji-janji Taliban.

Sebab, ia meyakini mengubah ideologi 
tidak akan semudah membalikkan 
telapak tangan."Berkuasa lima tahun itu 
Taliban membawa keping neraka ke 

Cendekiawan muslim Buya Syafii Maarif 
mengingatkan keping neraka yang 
dibawa Taliban ke muka bumi ketika 
memimpin 
Afghanistan 
pada 1996-
2001 silam, 
dengan 
menerapkan 
syariat Islam 
versi 
Taliban.Taliban 
sebelumnya 
berjanji akan 
meniadakan 
konflik, 
amnesti 
kepada 
mereka yang 
berseberangan 
atau 
memuliakan 
kaum 
perempuan. 
Namun, 
memori atas 
kekejaman rezim militan ini sepanjang 
1996-2001 masih melekat di benaknya.

"Bagi saya begini, kita wait and see dulu. 
Kan katanya mau berubah, tapi kan 
belum tampak buktinya. Kita tunggu bukti 
dulu," imbuhnya.

Buya Syafii : Jangan Termakan Janji Manis Taliban

Sementara di 
saat negara-
negara kuat 
seperti Amerika 
Serikat (AS) 
dan sekutunya 
mengambil 
langkah keras, 
China dan 
Rusia justru 
mempertontonk
an 
kemesraannya 
terhadap 
Taliban. Buya 

Syafii beranggapan kedua negara ini 
menyimpan maksud lain.

Tak kalah penting, kata Buya, 
Indonesia harus mewaspadai euforia 
kemenangan Taliban dan dampaknya 
pada kegiatan terorisme di Tanah Air.

muka bumi. Semestinya yang pakai 
(nama) Islam, membawa keping surga. 
Jangan dibalik-balik begitu. Orang 

yang tidak 
paham Islam 
itu menarik 
(kesimpulan) 
Islam repot. 
Islam tidak 
seperti ini," 
tegasnya.

"Tentunya yang beraliran keras ini 
gembira toh, kita lihat saja. Indonesia 
harus waspada. Terorisme itu musuh-
musuh kemanusiaan. Walaupun 
mengatasnamakan agama dan Tuhan, 
itu jelas pembajakan terhadap agama 
dan Tuhan. Apa pun mereka, komat-
kamit membaca dzikir, seperti itu 
nggak bisa dipercaya," ucapnya.

"Kalau Rusia dan China saya rasa itu 
dalam rangka melecehkan Amerika, 
lebih banyak ke sana saya lihat. 
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dingin diam-diam masih ada, walaupun 
secara resmi sudah tidak. Tapi itu 
mereka berlomba-lomba merebut 
ekonomi dunia," sebut Buya Syafii.
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terbukti menyuap panitera Pengadilan 
Negeri (PN) Jakarta Utara, Rohadi, 
dengan uang sebesar Rp 50 juta. Vonis 
tersebut sebenarnya lebih rendah dari 
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yakni 4 tahun penjara ditambah denda 
Rp 100 
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subsider 6 
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Oleh 
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Saipul 
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harus 
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8 tahun 
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tindak 
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dan pencabulan yang dilakukannya. 
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saat ini, ajakan untuk memboikot Saipul 
Jamil masih menjadi topik hangat 
pengguna media sosial, baik Twitter 
ataupun TikTok. Mereka tidak habis 

pikir dengan penyambutan meriah yang 
diberikan pada Saipul Jamil. "Tidak mudah 
untuk melupakan kejadian kekerasan 
seksual yang dialami seseorang. Aku juga 
pernah mengalaminya dan sampai 
sekarang tidak bisa melupakannya, 
meskipun telah terjadi belasan tahun lalu," 
tulis @Asisten_jhope. "Dan orang-orang 

bertepuk 
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Saiful 
penyelama
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atau 
sesuatu 
dan 
komentar 
tentang dia 
agar tetap 
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a jika itu 
terjadi 
pada kamu 
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membanggakan pelakunya? Apa kamu 
akan menyukainya?" tulis @GOROUU. 
"Dia bilang pengalamannya di penjara 
menyedihkan? Lantas aku berharap 
pengalamannya di luar penjara akan 
seperti neraka. Jika aku melihat wajahnya 
lagi di tv sekali lagi, aku akan marah," tulis 
@emm_witt.
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Dicari

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

Tanah Air

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Tanah Air

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Tanah Air

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara: tukar pikiran
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Bagaimana jika Anda mulai memikirkan 
peluangpassive income  seperti memodali 
usaha supaya bisa mendapatkan 
pembagian komisi? Pasalnya, buah hati 
dan pasangan kerap merindukan 
kehadiran Anda di rumah, lho.
Keuangan: Ambisius.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)
Selalu santap makanan bergizi, siapkan 
vitamin, serta jangan biarkan tubuh 
terpapar hujan dan angin terlalu lama. 
Akibatnya, izin sakit sehari saja bisa 
membuat pekerjaan menumpuk. 
Keuangan: Kalkulasi dulu
Asmara: Salah sangka.
Aries (21 Mar - 19 Apr)
Coba komunikasikan perasaan Anda. 
Terlalu banyak diam pun tak selalu 
baikTak masalah bila Anda tak peduli 
politik kantor. Tapi, pastikan Anda aman 
dari jeratan rekan kerja. Ayo, suarakan 
kebenaran!

Asmara: Mulai jenuh.

Keuangan: Tak teliti.
Asmara: Makin kompak.

Selain urusan mengatur waktu, sebaiknya 
Anda juga lebih cermat mengelola 
ucapan di kantor. Jangan sampai muncul 
salah paham dengan rekan kerja gara-
gara  atau candaan..
Keuangan: Aman

Jangan batasi kegiatan, apalagi kala 
pekerjaan sudah mulai menipis. Tapi, 
jangan pula memaksakan bila Anda lelah. 
Oh ya, cicil pekerjaan dari sekarang, 
supaya cuti  bisa dinikmati sepuas hati. 

Asmara: Pura-pura suka.

Asmara: Bikin iri.

Jangan sampai Anda kehilangan peluang 
karena tak rela berbagi rezeki. Lebih baik 
sukses besar di satu bidang daripada 
mengerjakan berbagai bidang tapi 
hasilnya biasa-biasa saja, bukan?
Keuangan: Memaksakan diri.

Keuangan: Mari belanja.

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)
Asmara: Penuh curiga

Keuangan: Belajar bisnis.

Asmara: Perlu dukungan.

Asmara: Tak peka.

Keuangan: Simpan THR.

Keuangan: Tagih utang.

Saat ini Anda benar-benar 
membutuhkan waktu berkualitas. Ayo, 
segera rencanakan liburan, daripada 
setengah hati menjalankan rutinitas.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Anda sering panik dan merasa sendiri 
sehingga suka “keceplosan” bicara 
kasar. Lain kali, tahan saja dulu dan 
jangan malu meminta maaf jika 
kesalahan yang sama terulang.

 Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan: Sejahtera.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Selalu setia.

Ribut dengan pasangan itu wajar dan 
biasa terjadi. Sepertinya, Anda butuh 
bantuan pihak lain yang netral dan bisa 
memberikan jalan keluar

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Anda tak usah merasa bersalah. 
Semua tahu bukan Anda penyebab 
kekacauan ini, kok. Lebih baik Anda 
bekerja saja. Lagi pula, dalam hitungan 
bulan, akan ada titik cerah yang 
membuat semua keadaan membaik. 
Sabar saja, ya!

Keuangan: Ada kiriman.
Asmara: Butuh bantuan. 

jangan terlalu mudah terbawa 
emosi.Sudah banyak yang terganggu 
juga tersinggung dengan status-status 
negatif Anda. Di sisi lain, orangtua 
sudah rindu, tuh. Atur waktu 
mengunjungi mereka  ya. 

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Ada sisa.
Asmara: Orang ketiga.

Politik di kantor tak pernah membuat 
Anda tertarik. Apalagi jika tak ada 
sangkut-pautnya dengan Anda. 
Pokoknya, jangan terpancing jika ada 
rekan  yang mengajak bergosip, ya! 
Bersikap biasa saja dan tunjukkan 
Anda tidak tertarik ikut konflik.  
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bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

Tanah Air

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Tanah Air

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Tanah Air

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara: tukar pikiran
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Bagaimana jika Anda mulai memikirkan 
peluangpassive income  seperti memodali 
usaha supaya bisa mendapatkan 
pembagian komisi? Pasalnya, buah hati 
dan pasangan kerap merindukan 
kehadiran Anda di rumah, lho.
Keuangan: Ambisius.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)
Selalu santap makanan bergizi, siapkan 
vitamin, serta jangan biarkan tubuh 
terpapar hujan dan angin terlalu lama. 
Akibatnya, izin sakit sehari saja bisa 
membuat pekerjaan menumpuk. 
Keuangan: Kalkulasi dulu
Asmara: Salah sangka.
Aries (21 Mar - 19 Apr)
Coba komunikasikan perasaan Anda. 
Terlalu banyak diam pun tak selalu 
baikTak masalah bila Anda tak peduli 
politik kantor. Tapi, pastikan Anda aman 
dari jeratan rekan kerja. Ayo, suarakan 
kebenaran!

Asmara: Mulai jenuh.

Keuangan: Tak teliti.
Asmara: Makin kompak.

Selain urusan mengatur waktu, sebaiknya 
Anda juga lebih cermat mengelola 
ucapan di kantor. Jangan sampai muncul 
salah paham dengan rekan kerja gara-
gara  atau candaan..
Keuangan: Aman

Jangan batasi kegiatan, apalagi kala 
pekerjaan sudah mulai menipis. Tapi, 
jangan pula memaksakan bila Anda lelah. 
Oh ya, cicil pekerjaan dari sekarang, 
supaya cuti  bisa dinikmati sepuas hati. 

Asmara: Pura-pura suka.

Asmara: Bikin iri.

Jangan sampai Anda kehilangan peluang 
karena tak rela berbagi rezeki. Lebih baik 
sukses besar di satu bidang daripada 
mengerjakan berbagai bidang tapi 
hasilnya biasa-biasa saja, bukan?
Keuangan: Memaksakan diri.

Keuangan: Mari belanja.

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)
Asmara: Penuh curiga

Keuangan: Belajar bisnis.

Asmara: Perlu dukungan.

Asmara: Tak peka.

Keuangan: Simpan THR.

Keuangan: Tagih utang.

Saat ini Anda benar-benar 
membutuhkan waktu berkualitas. Ayo, 
segera rencanakan liburan, daripada 
setengah hati menjalankan rutinitas.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Anda sering panik dan merasa sendiri 
sehingga suka “keceplosan” bicara 
kasar. Lain kali, tahan saja dulu dan 
jangan malu meminta maaf jika 
kesalahan yang sama terulang.

 Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan: Sejahtera.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Selalu setia.

Ribut dengan pasangan itu wajar dan 
biasa terjadi. Sepertinya, Anda butuh 
bantuan pihak lain yang netral dan bisa 
memberikan jalan keluar

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Anda tak usah merasa bersalah. 
Semua tahu bukan Anda penyebab 
kekacauan ini, kok. Lebih baik Anda 
bekerja saja. Lagi pula, dalam hitungan 
bulan, akan ada titik cerah yang 
membuat semua keadaan membaik. 
Sabar saja, ya!

Keuangan: Ada kiriman.
Asmara: Butuh bantuan. 

jangan terlalu mudah terbawa 
emosi.Sudah banyak yang terganggu 
juga tersinggung dengan status-status 
negatif Anda. Di sisi lain, orangtua 
sudah rindu, tuh. Atur waktu 
mengunjungi mereka  ya. 

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Ada sisa.
Asmara: Orang ketiga.

Politik di kantor tak pernah membuat 
Anda tertarik. Apalagi jika tak ada 
sangkut-pautnya dengan Anda. 
Pokoknya, jangan terpancing jika ada 
rekan  yang mengajak bergosip, ya! 
Bersikap biasa saja dan tunjukkan 
Anda tidak tertarik ikut konflik.  
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
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Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

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

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

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

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

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

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

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264
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Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

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

Hubungi 

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

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

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

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

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057
Dicari pekerja laki - laki untuk kerja
di toko ikan. GAJI menarik.
Bekerja keras. Weekend schedule
Call/ text : 215 - 307 - 7389

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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 Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

“Inilah hidup kita mulai sekarang, dalam 
gelombang,” tambahnya.

Dalam satu wawancara dengan radio 
publik Kan pada Sabtu, Zarka 
menyatakan tahapan baru vaksin 
penguat lain akan diperlukan untuk 
menghadapi varian virus corona.
Meskipun dua pertiga dari populasi 
Israel sudah divaksinasi dengan dua 
dosis, pejabat kesehatan berharap 
bahwa Delta yang lebih menyebar akan 
terus menyebabkan peningkatan kasus 
dan rawat inap di bulan-bulan musim 
gugur.

Zarka meyakini vaksin penguat yang 
menangani varian baru virus secara 
lebih efektif dapat siap pada akhir 2021 

Warga Israel diminta bersiap untuk 
menerima suntikan dosis keempat 
vaksin Covid-19. Seperti dilaporkan RT, 
rencana itu diumumkan Ketua Satgas 
Corona Israel lman Zarka, Sabtu 
(4/9/2021).Salman Zarka mengatakan 
persiapan perlu dimulai untuk dosis 
keempat karena varian Covid-19 terus 
berkembang. Saat ini, lebih dari 2,5 juta 
orang Israel telah diinokulasi dengan 
tiga dosis vaksin Covid-19.

Israel Siapkan Dosis Keempat Vaksin Covid

Israel adalah salah satu negara pertama 
yang menawarkan vaksin dosis ketiga, 
yang telah diterima lebih dari 2,5 juta 
orang. Di sisi lain, kebijakan dosis 
keempat memicu spekulasi bahwa lebih 
banyak dosis di masa depan akan segera 
datang.Green Pass untuk warga yang 
divaksinasi akan kedaluwarsa enam 
bulan setelah seseorang diberikan dosis 
kedua atau ketiga. Kartu izin kesehatan 
itu memberikan akses ke tempat-tempat 
seperti restoran dan bar.

atau awal 2022.
Pejabat kesehatan sebelumnya 
menyatakan bahwa suntin vaksin penguat 
perlu dilakukan “sekali setahun atau lima 
atau enam bulan.”
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