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212 MartAnies kembali menjadi perbincangan 
ketika 
sebuah 
video 
dirinya 
mengunjun
gi sebuah 
kelenteng 
viral. 
Dalam 
video 
tersebut, 
dia terlihat 
memasang 
hio atau 
dupa di 
Vihara 
Dharma 
Jaya 
Toasebio Jakarta Barat pada Minggu, 5 
September 2021 lalu. Anies memasang 

dupa yang telah dibakar. Setelah 
memasang 
Anies 
kemudian 
mundur 
beberapa 
langkah ke 
belakang 
dan berhenti 
sejenak 
sambil 
menatap 
dupa yang 
terpasang 
itu seolah 
olah berkata 
dalam hati. 
Anies 
mengunjung

i kegiatan vaksinasi untuk warga yang 
difasilitasi oleh pengurus Vihara Dharma 

Anies Bakar Dupa Di Klenteng

Anies Bakar Dupa 
Di Klenteng
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Dicari pegawai  parttime buat 

bersih - bersih rumah $9/hour

flexible hour.

Hub : Frank  267 - 808 - 1135

Jaya Toasebio, Tamansari, Jakarta 
Barat, sejak sabtu (4/9/2021) 
didampingi Kepala Dinas Kesehatan 
DKI Jakarta Widyastuti bersama Wali 
Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto 
beserta jajarannya. Mantan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan itu 
menuturkan Pemprov DKI masih 
memiliki tugas ekstra agar lebih 
menggencarkan sosialisasi vaksin bagi 
warga dengan melibatkan banyak 
pemangku kepentingan seperti yang 
diselenggarakan Vihara Dharma Jaya 
Toasebio. "Sebagian yang telah 
divaksin adalah warga dari luar Jakarta, 
karena kami di Jakarta tidak 
membedakan masing-masing 
berdasarkan KTP hingga kondisi medis 
mereka. Semuanya berhak untuk 

divaksin. Hal ini karena kita tahu kegiatan 
sosialisasi harus terus-menerus dilakukan, 
yang sekarang belum vaksin adalah 
mereka yang selama ini belum tergerak 
untuk datang," ujarnya. Dia mengucapkan 
terima kasih kepada pihak pengurus 
vihara karena telah turun tangan dalam 
menyukseskan kegiatan vaksinasi di Ibu 
Kota. Tak lain agar warga di Jakarta dapat 
mencapai herd immunity. "Kami 
sampaikan terima kasih karena Vihara 
Toasebio menjadi fasilitator dan kami 
berharap dengan penyelenggaraan ini, 
maka lebih banyak lagi warga yang mau 
datang ikut program vaksinasi. Khususnya 
untuk Walubi, kami sampaikan terima 
kasih dengan organisasi keagamaan ikut 
turun tangan langsung terhadap umatnya 
akan lebih yakin untuk mengikuti 
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vaksinasi," ungkapnya. Anies juga 
menilai Vihara Dharma Jaya Toasebio 
bisa menciptakan suasana yang tenang 
dan meneduhkan dalam kehidupan 
bermasyarakat. "Kita menyadari bahwa 
betapa ketenangan dan keteduhan ini 
dikerjakan lewat usaha yang sistematis 
dan apa yang kita kerjakan selama ini 
adalah menjaga Jakarta tenang, teduh, 
serta bersahabat tanpa batas," ujar 
Anies dalam keterangan tertulis yang 
dikutip, Minggu (5/9/2021). Kedatangan 
Anies yang melihat vaksinasi di vihara 
mungkin enggak menjadi masalah, tapi 
menancapkan dupa di altar menjadi 
bahan perbincangan netizen. Apa yang 
dilakukan Anies tentu akan 
mendatangkan pro dan kontra. Apalagi 

jika sudah berhadapan dengan warganet 
yang maha benar. Selama ini Anies 
seperti yang diketahui oleh banyak pihak 
pendukungnya rata-rata yang berafiliasi 
dengan kelompok ormas seperti Front 
Pembela Islam (FPI) yang sudah menjadi 
organisasi terlarang. Namun demikian 
Anies sekarang didukung PA 212 
perkumpulan yang sukses mengadakan 
demo di monas. Jika dari basis partai 
sebagian besar datang dari simpatisan 
PKS, sedang kalau dari etnis datang dari 
Minang, Sumatera Barat. Artinya Anies 
direpresentasikan sebagai tokoh religius. 
Terlebih ia adalah keturunan dari kaum 
Hadramaut, Yaman. Jadi Anies datang ke 
vihara dan melakukan penancapan dupa, 
seakan akan mengatakan bahwa saya ini 
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juga bagian dari umat kalian. Anies 
seakan mengatakan bahwa dia 
gubernur semua umat beragama. Ia 
ingin dukungan datang dari segala arah 
termasuk non-muslim. Maka sebagai 
konsekuensinya bakar dupa sekalipun 
akan dilakukan. Sebagai bentuk 
penghormatan sekaligus upayanya 
merebut warga Vihara. Banyak yang 
mengaitkan ini dengan upaya untuk 
mencari dukungan untuk tahun 2024 
nanti. Terlepas apakah memang itu 
niatnya atau bukan, publik sudah 
keburu membentuk persepsi sendiri. 
Anies pastinya berusaha merangkul 
semua pihak. Publik sudah terlanjur 
tahu kalau dulu Anies secara tak 
langsung dekat dengan rizieq dan 
gerombolannya. Sayangnya, saat ini 

Anies tak bisa mencari dukungan ke sana 
lagi. Kelompok tersebut, akibat arogansi 
mereka sendiri, diobrak abrik oleh 
pemerintah di awal tahun ini. Imam 
besarnya juga dipenjara 4 tahun. Jadi 
bisa dianggap orang ini absen bikin 
meriah pilpres 2024. Anies yang ingin 
merangkul semua umat mayoritas pun, 
rasanya tidak bisa. Mayoritas suaranya 
ini terpecah, antara pendukung Jokowi 
dan yang bukan. Pendukung Jokowi bisa 
dipastikan tidak akan mendukung Anies. 
Yang tidak mendukung Jokowi? 
Setidaknya sekarang juga lumayan 
terbelah karena Anies terbukti membuka 
mata banyak orang akan 
ketidakmampuannya bekerja. Ada 
sebagian yang sudah menyesal memilih 
Anies. Yang minoritas banyak yang 
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berlabuh ke Jokowi saat pilpres lalu. 
Apa yang dilakukan Anies ini mungkin 
sedang berusaha merangkul minoritas, 
tapi akan sangat sulit. Apa yang terjadi 
saat Pilkada 2017 lalu adalah saksi 
mata buat mereka semua. Para netizen 
itu mengecam Anies telah melakukan 
berbagai cara hingga menerabas 
aqidah dan syariat agama hanya untuk 
menarik simpati demi maju sebagai 
Capres pada Pilpres 2024. Jadi 
kelakuan Anies yang jelas jelas dilarang 
dalam agamanya tidak perlu 
diherankan. Semua akan dilakukan 
Anies bila perlu makan kotoran 
sekalipun. Anies tak peduli lagi dengan 
makian dari pendukungnya yang 
mengatakan munafik, kafir dsb. 
Pendukung Anies yang dari kalangan 
PA 212, etnis Minang atau simpatisan 

PKS pun yang sebetulnya sangat kecewa 
atas apa yang dilakukan oleh Anies 
tersebut. Tapi mereka tak akan 
mempersoalkan, karena mereka 
sebenarnya tahu Anies cuman alat mereka 
juga untuk tujuan mereka selama ini. Coba 
kalau itu yang melakukan sosok yang 
berseberangan dengan Anies, atau 
dengan kata lain itu Jokowi atau 
Megawati. Pasti hujatan dan makian akan 
bertebaran di media sosial. Bisa jadi 
bahan gorengan kelompok sebelah 
selama berminggu-minggu. Menanggapi 
cibiran dan kecaman terhadap Anies itu, 
salah satu tokoh Tionghoa Lieus 
Sungkharisma menyebut para buzzer itu 
telah salah persepsi dalam menyikapi 
kehadiran Anies di vihara tersebut. “Bukan 
baru kali ini Anies datang ke vihara atau 
rumah ibadah agama lain. Sebelumnya dia 
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juga pernah datang ke gereja dan pura. 
Dan Anies tidak datang untuk 
beribadah, tapi dalam kapasitasnya 
sebagai gubernur Jakarta yang 
penduduknya terdiri dari berbagai suku 
dan agama,” kata Lieus. Anies datang 
ke vihara Dharma Jaya Toasebio dalam 
rangka memberi apresiasi atas upaya 
pengurus vihara membantu pemerintah 
DKI Jakarta melakukan vaksinasi 
Covid-19 kepada warga. “Kedatangan 
Anies adalah untuk menyampaikan 
terima kasih kepada pihak pengurus 
vihara karena telah turut membantu 
menyukseskan kegiatan vaksinasi di 
ibukota hingga warga di Jakarta dapat 
mencapai herd immunity,” kata Lieus 
lagi. Lagi pula, kata Lieus, sebagai 
gubernur lumrah jika Anies memberi 
penghormatan dengan membakar hio di 

vihara. “Itu bukan sembahyang. Tapi 
bentuk penghormatan Anies pada Vihara 
Dharma Jaya Toasebio sebagai salah satu 
situs keagamaan yang bersejarah di 
Jakarta yang berdiri sejak tahun 1751 dan 
masih terawat dengan baik hingga saat 
ini,” ujar Lieus. Lieus menegaskan, dalam 
ritual agama di vihara (klenteng), ada tiga 
unsur utama yang harus dipenuhi untuk 
bisa disebut sembahyang. “Yakni 
pembakaran dupa, kertas emas, dan lilin. 
Ketiga ritual itu wajib dilakukan dalam 
sembahyang di vihara maupun klenteng,” 
kata Lieus. Dan Anies, kata Lieus, tak 
melakukan ketiga hal itu. Mantan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan tersebut 
hanya membakar dan memasang dupa 
(hio) lalu memberi hormat. “Jadi apa yang 
dilakukannya tak memenuhi syarat untuk 
disebut sebagai ritual sembahyang. Itu 
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hanya bentuk penghormatan saja,” 
tegas Lieus. Jadi, kalau melihat 
kunjungan Anies ke kelenteng, 
sebenarnya hal yang biasa. Seperti apa 
yang dikatakan Lieus tersebut. Tapi 
karena memasang dupa, jadi sedikit 
lebih luar biasa. Apa maksud dari itu 
semua? Kalau niat ingin mencari 
popularitas, rasanya agak berlebihan 
sekali. Publik juga tidak akan 
terpengaruh lagi untuk kedua kalinya. 
Anies sudah terkenal dengan 
pencitraannya yang kadang tidak kenal 
malu. Seperti memakai prinsip jalan 
terus dengan menutupi telinga, tak 
peduli apa kata orang lain. Pada 
akhirnya hanya rakyat yang cerdas 
yang dapat melihat, apakah tokoh 
tersebut benar-benar memiliki niat tulus 
atau sebaliknya memiliki akal bulus. 
Kita semua tahu, masa jabatan Anies 
tinggal setahun lagi. Satu tahun 
sebenarnya terasa cepat. Anies butuh 

mengerjakan banyak hal dalam setahun 
terakhir ini. Kursi RI 1 memang 
menggiurkan bagi siapa saja terutama 
dalam hal ini Anies Baswedan. Jangan 
bicara aqidah Islam sebab orang seperti 
Anies ini akan melakukan berbagai upaya 
demi meraih tujuan. Mau bakar dupa, 
kemenyan atau menyembah batu besar 
sekalipun (mungkin) tak soal. Bagi Anies 
selagi pendukungnya tidak 
meninggalkannya maka aksi 
kontroversial akan terus dilakukan. 
Karena ia paham betul rata-rata 
pendukungnya yang militan akan terus 
ada di belakangnya. Lagi pula berita 
kontroversial juga dapat berdapak positif, 
setidaknya popularitasnya kian naik 
secara signifikan. Setelah formula E 
sekarang menancapkan dupa, enggak 
tahu besok apa lagi yang dibuat Anies. 
Yang penting bagi Anies namanya 
dibicarakan terus oleh netizen, meskipun 
itu hal terbodoh sekalipun.
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Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar

"Bahwa apabila setelah jangka waktu 
tersebut Saudara tidak juga 
mengindahkan somasi ini sebagaimana 
dimaksud pada poin 5, maka dengan 

"Dengan tegas kami sampaikan kepada 
saudara agar segera mengosongkan 
dan membongkar bangunan yang 
berdiri di atas lahan PT. Sentul City 
Tbk,. Paling lambat 7 X 24 jam sejak 
dikeluarkannya surat ini," tulis surat 
tersebut yang ditandatangani Kepala 
Departemen Hukum PT. Sentul City, 
Faisal Farhan yang dikutip 
merdeka.com, Kamis (9/9).

 PT Sentul City memberikan surat 
somasi kepada Rocky Gerung untuk 
segera membongkar rumah dan 
mengosongkan lahan yang saat ini 
ditempatinya. Dari surat yang diterima 
merdeka.com, somasi terhadap Rocky 
dari Sentul City diberikan pada 28 Juli 
dan 6 Agustus 2021 lalu.

Dengan adanya somasi tersebut, Haris 
Azhar selaku kuasa hukum Rocky 
mengatakan, kliennya merupakan 
penguasa fisik tanah dan bangunan 
sejak 2009 lalu. Hal itu dikatakan dalam 
surat balasan somasi yang dilayangkan 
Sentul City.

sangat terpaksa kami akan meminta 
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten 
Bogor melalui Dinas Tata Bangunan dan 
Satuan Pamong Praja (POL PP) untuk 
MEROBOHKAN dan menertibkan 
bangunan-bangunan saudara yang 
berdiri di atas tanah kami, sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Daerah 
Nomor: 4 Tahun 2005 tentang Ketertiban 
Umum," sambungnya.

"Bahwa klien kami merupakan penguasa 
fisik sejak tahun 2009 tanah dan 
bangunan yang yang beralamat di Blok 
026 Kampung Gunung Batu RT 02 RW 
11, Desa Bojongkoneng, Kecamatan 

Rocky Gerung Disomasi
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Haris menyebut, sebelum kliennya 
menempati atau menguasai tanah 
tersebut, sudah ada lebih dulu warga 
lain yang menggarap tanah yang 
terletak di Kampung Gunung Batu RT 
02 RW 11 Kelurahan Bojong Koneng, 
Kecamatan Babakan Madang 
Kebupaten Bogor, pada 1960 yakni 
Andi Junaedi."Bahwa selama klien 
kami menguasai sejak tahun 2009, 
sampai dengan saat ini dan terdapat 
warga yang telah menguasai secara 
fisik tanah tersebut sejak tahun 1960 
tidak pernah ada klaim dan pihak 
manapun yang mengakui tanah 
tersebut adalah miliknya," ujarnya.
Haris memastikan, kliennya itu 
memperoleh tanah tersebut secara 
patut dan sah menurut hukum sesuai 
dengan surat pernyataan oper alih 
garapan yang juga telah dicatatkan di 
Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan 
Babakan Madang Kabupaten Bogor 
dengan Nomor 592/V1/2009 tertanggal 
1 Juni 2009.
"Bahwa selain itu, klien kami juga 
memiliki Surat Keterangan (SK) tidak 

Babakan Madang Kabupaten Bogor, 
luas tanah 800 m²," kata Haris.

bersengketa yang ditandatangani Kepala 
Desa Bojong Koneng. Dalam suratnya 
Andi Junaedi (pemilik lama) menyatakan 
pada pokoknya dibawah sumpah bahwa 
mempunyai garapan seluas 800 m² yang 
terletak di Blok 026 Kampung Gunung 
Batu RT 02 RW 11, Desa Bojong Koneng, 
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten 
Bogor, luas tanah 800 m² dan 
menyatakan tanah tersebut tidak dalam 
keadaan sengketa, tidak dalam jaminan 
kepada pihak bank pemerintah/swasta, 
tidak sedang digadaikan dan telah 
membayar PBB tahun berjalan," jelasnya.
"Kemudian klien kami memiliki SK yang 
menyatakan bahwa tanah di wilayah 
Kampung Gunung Batu RT 02 RW 11 
Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan 
Babakan Madang Kabupaten Bogor 
adalah terdaftar di Agenda Kelurahan 
Bojong Koneng dan juga ditandatangani 
oleh Kelapa Desa Bojong Koneng," 
sambungnya.
Kemudian, baru tahun 2021 PT Sentul 
City. Tbk mengklaim jika tanah yang kini 
ditempati Rocky tersebut adalah miliknya 
sesuai dengan SHGB Nomor 2411 dan 
2412.Meski mengaku sebagai pemilik, 
Rocky melalui Haris menolak somasi 
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dan sebelah Barat garapan Agus.

Saat itu, Andi Junaedi sebagai pemilik 
garapan di lokasi itu juga membuat 
surat keterangan tidak sengketa 
terhadap tanah yang dijualnya kepada 
Rocky. Hal itu dibuat Andi dengan 
disaksikan Kepala Desa 
BojongKoneng, Acep Supriyatna.

tersebut. Hal itu dikarena PT. Sentul 
City. Tbk disebutnya bukan merupakan 
pemilik yang sah menurut hukum.

"Disaksikan oleh Bapak Jaya selaku 
Ketua RT 02 dan Bapak Ending selaku 
Ketua RW 11 serta ditandatangani oleh 
Bapak Didin Saepudin selaku Kadus V, 
Kelurahan Bojong Koneng yang saat 
tahun 2009 menjabat," jelasnya.

“Bahwa Kepala Desa BojongKoneng 
yakni Bapak Acep Supriyatna 
menyatakan bahwa tanah garapan 
yang terletak di Blok 026 Kampung 
Gunung Batu RT 02 RW 11, Desa 
Bojongkoneng, Kecamatan Babakan 
Madang Kabupaten Bogor, merupakan 
tanah yang terdaftar pada agenda Desa 
Bojong Koneng yang mana Garapan 
tersebut digarap oleh warga yang 
bernama Andi Junaedi," sebutnya.

Haris pun menjelaskan, pada 1 Juni 
2009, Rocky membeli oper alih garapan 
dari Andi Junaedi dengan batas 
sebelah utara adalah garapan Agus, 
sebelah Timur Jalan Raya, sebelah 
Selatan garapan Rita Wita

Lalu, pada 21 Juni 2009, Rocky 
memberikan uang kepada Andi Junaedi 
sebesar Rp13.500.000. Kemudian pada 2 
Januari 2020, Rocky melakukan 
pembayaran PBB di lokasi itu sebesar 
Rp82.400.

"Memberikan waktu 7x24 jam apabila 
tidak membongkar dan mengosongkan 
maka akan meminta bantuan Satuan 
Polisi Pamong praja untuk merobohkan 
dan menertibkan bangunan-bangunan," 
sambungnya.Lalu, pada 6 September 
2021 lalu pihaknya kembali mendapatkan 
informasi terakhir dari warga Kampung 
Batu, Kelurahan Bojongkoneng, PT Sentul 
City tetap melakukan upaya penggusuran 
tanah dan/atau bangunan milik warga 
setempat walaupun proses hukum saat ini 
masih berjalan.

"Pada pokoknya berisi memperingatkan 
kepada Rocky Gerung bahwa PT Sentul 
City Tbk, merupakan pemilik sah atas 
bidang tanah bersertifikat SHGB Nomor 
2412 dan 2411 Bojongkoneng, Kecamatan 
Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 
Apabila memasuki wilayah tersebut akan 
dilakukan tindakan tegas atas dugaan 
tindak pidana Pasal 167, 170 dan Pasal 
385 KUHPidana dengan ancaman 
maksimal 7 tahun penjara," ucapnya.

Setahun kemudian, barulah Rocky 
mendapatkan somasi dari pihak PT. 
Sentul City pada 28 Juli 2021 serta pada 6 
Agustus 2021 lalu.

Kacang tanah kaya akan protein, asam 
amino esensial, lemak tak jenuh, serat 
dan mineral yang dipercaya bukan saja 
menjaga kesehatan tubuh tetapi juga 
mengobati berbagai macam penyakit. 
Demi menjaga nutrisi yang ada dalam 
kacang tanah, baiknya saat 
mengonsumsi pilih cara direbus saja, 
ketimbang digoreng atau diolah menjadi 
kudapan lainnya.
Lebih jauh berikut ini informasi lengkap 
mengenai 8 manfaat kacang tanah 
rebus, cegah stroke dan tingkat 
kesuburan telah dirangkum 
merdeka.com melalui liputan6.
1. Cegah Risiko Stroke

Bukan hanya itu, adanya kalium, 
mangan, tembaga, kalsium, 
magnesium, zat besi, selenium, dan 
seng serta beberapa mineral lainnya 
dipercaya bermanfaat untuk menjaga 
kesehatan tubuh.

Manfaat kacang tanah rebus yang 
pertama adalah dapat mencegah risiko 
stroke. Manfaat ini berkaitan dengan 
kandungan antioksidan dan resveratrol 
yang ada dalam kacang tanah 
disebutkan dipercaya mampu 
meningkatkan produksi oksida nitrat 
sehingga mampu mencegah risiko 
stroke.

 Kacang tanah merupakan salah satu 
bahan makanan yang sangat dekat 
dengan konsumsi pangan masyarakat 
sehari-hari. Kerap diolah menjadi 
berbagai macam kudapan seperti 
kacang rebus, kacang garing, kacang 
atom sampai dengan minyak dan tempe 
kacang. Selain rasanya yang enak, 
tanpa banyak kita tahu ternyata kacang 
tanah juga mengandung berbagai 
macam zat yang sangat bermanfaat 
untuk kesehatan tubuh.

Manfaat Kacang Tanah Rebus

3. Meningkatkan Memori Otak

Manfaat kacang tanah rebus berikutnya 
adalah dapat mengurangi depresi. 
Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa 
depresi dapat disebabkan oleh beberapa 
faktor. Mulai dari faktor genetik, 
perubahan atau paparan lingkungan serta 
gangguan neurologis yang disebabkan 
oleh paparan bahan kimia di otak. 
Produksi serotonin mempengaruhi 
kemunculan depresi.

Tak sekedar bermanfaat untuk 
mengurangi depresi, kacang tanah rebus 
juga bermanfaat untuk meningkatkan 
memori otak. Hal ini tak lain karena 
kacang tanah mengandung niacin dan 
resveratrol yang dapat melancarkan 
sirkulasi peredaran darah ke otak, 
sehingga dapat menguatkan ingatan. 
Selain itu, manfaat kacang tanah juga 
dapat meningkatkan konsentrasi serta 
memberikan tidur yang lebih lelap bagi 
kamu yang kerap mengalami gangguan 
tidur.

2. Mengurangi Depresi

4. Menurunkan Kolesterol
Manfaat kacang tanah rebus selanjutnya 
adalah menurunkan kolesterol. Kacang 
tanah sendiri mengandung asam lemak 
tak jenuh cukup tinggi. Dalam hal ini 
menurut beberapa peneliti pun 
menyebutkan bahwa kacang tanah bisa 
membantu menurunkan kolesterol dalam 
tubuh. Hal ini dikarenakan asam lemak 
yang cukup tinggi ini bisa mencegah 

Dalam hal ini kacang tanah memiliki 
kandungan triptofan asam amino. 
Kandungan ini mampu memberikan 
manfaat kacang tanah berupa 
pembentukan serotonin. Serotonin sangat 
membantu dalam membentuk suasana 
hati yang positif.
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penyakit jantung koroner.
5. Cegah Penyakit Jantung

Manfaat kacang tanah tak sekedar baik 
untuk kesehatan tubuh tetapi juga 
kesehatan kulit kamu. Rajin 

Rajin mengonsumsi kacang tanah 
dipercaya dapat membantu cegah 
penyakit jantung. Manfaat ini berkaitan 
dengan kandungan asam oleat yang 
baik bagi jantung.

Bagi kamu yang memiliki masalah pada 
gula darah, kacang tanah rebus dapat 
dimanfaatkan sebagai asupan nutrisi 
untuk mengurangi kadar gula darah 
dalam tubuh. Peneliti percaya bahwa 
kacang tanah bermanfaat menurunkan 
gula darah karena mengandung 
mangan yang bisa menyerap kelebihan 
kalsium maupun glukosa.
7. Cegah Penuaan Dini

Senyawa ini dipercaya mampu 
menurunkan risiko kardiovaskular yang 
menjadi penyebab penyakit jantung 
koroner. Untuk mendapatkan manfaat 
kacang tanah secara utuh, pastikan 
tidak menggorengnya. Alangkah 
baiknya menyajikan kacang tanah 
dengan direbus.
6. Mengurangi Gula Darah

Antiviral resveratrol dapat mengurangi 
produksi radikal bebas dan meminimalisir 
kerusakan kulit yang berhubungan 
dengan sinar matahari. Selain itu, 
resveratrol juga dapat menghambat 
perkembangan dan pertumbuhan tumor 
serta kanker kulit.

mengonsumsi kacang tanah rebus 
dipercaya dapat mencegah kulit dari 
penuaan dini.

Manfaat kacang tanah rebus selanjutnya 
adalah dapat meningkatkan kesuburan. 
Tak heran bila kemudian kacang tanah 
rebus sangat disarankan bagi kamu yang 
sedang merencanakan kehamilan.

Penelitian menunjukkan terdapat molekul 
antiviral resveratrol yang tinggi pada 
kacang tanah. Senyawa ini juga 
ditemukan pada anggur merah yang 
fungsinya dapat melawan penuaan.

Disarankan pasangan untuk 
mengonsumsi kacang tanah setidaknya 
100 gram per hari untuk meningkatkan 
kemungkinan kehamilan. Manfaat kacang 
tanah juga baik dikonsumsi semasa 
kehamilan, sebab kandungan asam 
folatnya dapat mendukung perkembangan 
otak dan saraf janin.

8. Tingkatkan Kesuburan

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko 
resmi melaporkan peneliti Indonesia 
Corruption Watch (ICW) ke Badan 
Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri 
pada Jumat (10/9) siang. Dua peneliti 
ICW yang dilaporkan adalah Egi dan 
Miftah. Moeldoko sendiri langsung 
mendatangi gedung Bareskrim untuk 
membuat laporan itu didampingi 
dengan kuasa hukumnya, Otto 
Hasibuan. Laporan itu resmi teregister 
dalam nomor perkara 
LP/B/0541/IX/2021/SPKT/Bareskrim 
Polri."Hari ini saya Moeldoko selaku 
warga negara yang taat hukum dan 
pada siang hari ini sya melaporkan 
saudara Egi dan Saudara Miftah 
karena telah melakukan pencemaran 
atas diri saya," kata Moeldoko kepada 
wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, 
Jumat (10/9).Ia mengatakan, bahwa 
dirinya telah membuka banyak 
kesempatan dan itikad baik bagi 
terlapor agar dapat meminta maaf dan 
mencabut pernyataannya itu. Namun 
demikian, hal itu dinilainya tak kunjung 
dilakukan.Karena itu langkah hukum 
dilakukan terhadap dua peneliti ICW 

Moeldoko Resmi Polisikan Peneliti ICW

Namun, Kuasa hukum Indonesia 
Corruption Watch (ICW) Muhammad Isnur 
menegaskan kliennya telah berulang kali 
menjelaskan bahwa mereka tidak 
menuding pihak manapun yang mencari 
keuntungan dalam polemik 
Ivermectin.Isnur juga menilai Moeldoko 
salah memahami konteks penelitian yang 
diterbitkan ICW. Menurutnya, kliennya 
menyoroti indikasi konflik kepentingan 
pejabat publik dengan pihak swasta, 
bukan individu.

tersebut.Pantauan CNNIndonesia.com, 
Moeldoko membuat laporan tersebut 
dengan cukup cepat. Ia memberikan 
keterangan ke awak media sekitar pukul 
14.30 WIB sembari memberikan bukti 
terima LP tersebut.Laporan ini berawal 
dari penelitian yang diterbitkan oleh ICW 
terkait dugaan perburuan rente dibalik 
obat Covid-19, Ivermectin. Moeldoko 
kemudian melayangkan somasi sebanyak 
tiga kali.Kuasa hukum Moeldoko, Otto 
Hasibuan mengatakan ICW telah 
mengakui pernyataan yang mereka 
sampaikan sebagai misinformasi. Namun, 
kata Otto, ICW enggan meminta maaf 
atas pernyataan itu.
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Tanah Air

bersambung ke edisi Minggu depan

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

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Internasional

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
Sirajuddin Haqqani ditunjuk sebagai 
Wakil Pemimpin Taliban pada 2015 dan 
mengarahkan operasi militer, menurut 
Pentagon. 
Haqqani menjadi salah satu dari dua 
wakil Pemimpin Tertinggi Taliban, 
Haibatullah Akhundzada pada 
2016.Beberapa hari lalu, Haqqani 
ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri 
sementara dalam pemerintahan Taliban 
setelah kelompok tersebut mengambil 
alih kekuasaan di Afghanistan bulan 
lalu.Dikutip dari Al Arabiya, Jumat 
(10/9), menurut Departemen Luar 
Negeri AS, Haqqani mengakui 
merencanakan serangan Januari 2008 

Taliban meminta Amerika Serikat (AS) 
menghapus Menteri Dalam Negeri 
Sirajuddin Haqqani dari daftar hitam 
orang paling diburu, seperti 
disampaikan juru bicara Taliban, 
Zabihullah Mujahid pada Kamis.

Permintaan Taliban Pada Amerika

Departemen Luar Negeri AS 
menyiapkan hadiah USD 10 juta bagi 
siapapun yang memiliki informasi terkait 
Haqqani.Jaringan Haqqani, didirikan 
ayah Sirajuddin Haqqani, Jalaluddin 
Haqqani pada akhir 1970-an, 
bertanggung jawab atas banyak 
serangan besar di Afghanistan, 
termasuk serangan 19 jam di Kedutaan 
Besar AS di Kabul dan di dekat markas 
Pasukan Bantuan Keamanan 
Internasional (ISAF) pada September 
2011. Departemen Luar Negeri 
menetapkan Jaringan Haqqani sebagai 
organisasi Teroris Asing pada 7 
September 2012.

di Serena Hotel, Kabul, 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.
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094
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kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
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Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Dalam pertimbangannya, Mahkamah 

Mahkamah Agung (MA) memutuskan 
untuk menolak gugatan uji materi 
Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 
Tahun 2021 yang diajukan oleh pegawai 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Adapun perkom tersebut diketahui 
memuat tentang tes wawasan 
kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK 
dalam proses menjadi aparatur sipil 
negara (ASN). "Menolak permohonan 
keberatan hak uji materiil pemohon I 
Yudi Purnomo dan pemohon II Farid 
Andhika," demikian yang tertulis dalam 
berkas putusan yang dikutip pada Kamis 
(9/9/2021). 

MA Tolak Gugatan Pegawai KPK

menilai bahwa secara substansial desain 
pengalihan pegawai KPK menjadi ASN 
mengikuti ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
ASN dan peraturan pelaksanaannya. 
Sementara, salah satu yang telah 
diterima sebagai ukuran objektif untuk 
memenuhi syarat adalah pengisian 
jabatan tersebut adalah TWK yang juga 
menjadi syarat saat seleksi ASN dan 
saat pengembangan karier PNS. 
Kemudian, Mahkamah juga menilai 
asesmen TWK dalam Perkom 1 Tahun 
2021 merupakan suatu sarana berupa 
norma umum yang berlaku bagi Pegawai 
KPK sebagai persyaratan formal yang 

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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# 702 7th Floor
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     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

dituangkan dalam regulasi kelembagaan 
guna memperoleh output materiil. "Yaitu 
pegawai KPK yang setia dan taat pada 
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan pemerintah yang sah sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 3 huruf b PP 
41/2020," lanjut kutipan dalam putusan 
tersebut. 
"Para pemohon tidak dapat diangkat 
menjadi ASN bukan karena berlakunya 
Perkom 1/2021 yang dimohonkan 
pengujian, namun karena hasil asesmen 
TWK Para Pemohon sendiri yang TMS 
(tidak memenuhi syarat), sedangkan 
tindak lanjut dari hasil asesmen TWK 
tersebut menjadi kewenangan 
pemerintah," tambah kutipan tersebut. 
Sementara mengenai persoalan usia 
pegawai KPK yang telah mencapai usia 
35 tahun dan dikhawatirkan akan 
kehilangan kesempatan menjadi ASN, 
dinilai MA tidak terkait dengan asesmen 
TWK. "Menimbang, bahwa berdasarkan 
uraian di atas, Mahkamah Agung 
berpendapat objek permohonan hak uji 
materiil, Pasal 5 ayat (4) Perkom 1/2021 
tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi 
yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan 

Komnas HAM merekomendasikan 
kepada presiden selaku pembina 
kepegawaian tertinggi untuk mengambil 
alih seluruh proses penyelenggaraan 
TWK KPK. Pada 21 Juli lalu Ombudsman 
RI menemukan malaadministrasi berlapis 
dalam pelaksanaan TWK. Atas temuan 
itu, Ombudsman meminta ketua KPK dan 
kepala Badan Kepegawaian Negara 
(BKN) melakukan empat tindakan 
korektif.

Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, 
serta Putusan MK Nomor 34/PUU-
XIX/2021," demikian yang tertulis dalam 
berkas putusan. Adapun sebanyak 75 
pegawai KPK tidak lolos TWK dalam 
proses peralihan menjadi ASN. Para 
pegawai pun menempuh berbagai upaya 
hukum untuk menganulir keputusan 
tersebut. Sementara itu, Komnas HAM 
juga merilis temuan 11 pelanggaran HAM 
dalam proses pelaksanaan TWK pada 16 
Agustus lalu. 

Salah satunya, 75 pegawai KPK yang 
dinyatakan tak lolos TWK untuk dialihkan 
statusnya menjadi ASN sebelum tanggal 
30 Oktober 2021. Salah satunya, 75 
pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos 
TWK untuk dialihkan statusnya menjadi 
ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Presiden Joe Biden memperketat aturan 
wajib vaksin Covid-19 di lingkungan 
pekerja Amerika Serikat yang dapat 
"memaksa" sekitar 100 juta warga 
mengikuti program imunisasi tersebut.

Para pelaku bisnis itu harus 
memberikan pilihan ketat kepada 
karyawannya. Jika tak mau divaksinasi, 
para karyawan itu harus mengikuti 
tesCovid-19 sepekan sekali.

Salah satu perintah itu memandatkan 
Kementerian Ketenagakerjaan AS untuk 
mewajibkan pelaku bisnis yang memiliki 
lebih dari 100 karyawan, memastikan 
para pekerjanya divaksinasi.

Pengetatan aturan ini tercantum dalam 
sejumlah perintah eksekutif yang 
ditandatangani dan diumumkan Biden 
pada Kamis (9/9).

Perusahaan-perusahaan itu dapat 
dikenai denda dengan hitungan ribuan 
dollar per karyawan yang tak mau 
divaksinasi.Selain itu, Biden juga 
meneken perintah eksekutif yang 
mewajibkan semua pegawai negeri 
divaksinasi. Khusus untuk pegawai 
negeri, Biden tak memberikan opsi 
untuk menjalani tes Covid-19 sepekan 
sekali.Biden juga menandatangani 
perintah eksekutif tambahan untuk 
menetapkan standar serupa bagi 
kontraktor-kontraktor yang menjalin 
bisnis dengan pemerintah.Tak hanya itu, 

Biden “Paksa” Agar Warga AS Divaksin

"Amerika memang lebih baik ketimbang 
tujuh bulan lalu ketika saya baru dilantik. 
Namun, saya harus mengatakan kepada 
kalian fakta lainnya, yaitu kita sedang 
berada di masa sulit dan keadaan ini 
mungkin akan bertahan agak lama," kata 
Biden.

Biden juga mewajibkan 17 juta pekerja 
medis yang sudah menerima dana dari 
Medicare dan Medicaid untuk mengikuti 
vaksinasi hingga tuntas."Kita memiliki alat 
untuk memerangi virus jika kita memakai 
alat itu bersama-sama," ujar Biden.Biden 
kemudian mengatakan bahwa ia harus 
memperketat aturan ini karena 80 juta 
warga lain yang sudah divaksinasi 
"frustrasi" dengan para penolak 
imunisasi."Kami sudah bersabar, tapi 
kesabaran kami sudah menipis, dan 
penolakan kalian merugikan kita semua," 
tutur Biden, seperti dikutip CNN.Menurut 
Biden, saat ini penularan Covid-19 di AS 
kembali melonjak meski sempat menurun 
di awal masa kepemimpinannya.Saat ini, 
AS memang kembali menempati urutan 
pertama sebagai negara dengan kasus 
Covid-19 harian tertinggi di dunia dengan 
rata-rata lebih dari 150 ribu infeksi sehari.
Sejumlah pakar menyatakan, AS 
mengalami lonjakan Covid-19 karena 
kemunculan Covid-19 varian Delta. 
Keadaan kian parah karena muncul 
sentimen anti-vaksin di berbagai daerah.
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    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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)

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Penembakan massal di negara bagian 
Illinois, Amerika Serikat (AS), pada 
Kamis (9/9/2021) melukai 12 orang 
yang 6 di antaranya dilarikan ke rumah 
sakit. KMOV4 mewartakan, polisi dan 
tim SWAT masih mengejar tersangka 
penembakan, yang turut melukai 
seorang anak di sekat stasiun 
MetroLink. Polisi Illinois (ISP) 
menerangkan, penembakan terjadi di 
6th Street dan Martin Luther King Drive 
di East St Louis pukul 4 sore waktu 
setempat.Buru Pelaku Setelah 
penembakan, polisi mengatakan para 
tersangka mencoba mendahului kereta 
MetroLink untuk sampai perlintasan, 
tetapi mobil yang dipakai kabur 
tertabrak kereta. 
ISP menyebutkan, enam orang 
tertembak termasuk seorang remaja. 
Kondisi luka mereka masih belum 
diketahui. Salah satu korbannya adalah 
istri Stephen Pierce. Dia dan istrinya 
bersama dua anak mereka sedang 
menunggu bus di stasiun MetroLink

Penembakan di Illinois, 12 Tewas

 ketika penembakan terjadi. "Boom, 
boom, boom, boom," kata Pierce. "Kami 
membalikkan punggung dan hal 
berikutnya yang Anda tahu mereka mulai 
menembaki dan itu terjadi di belakang 
kepalaku, dan aku tidak tahu harus 
berbuat apa selain berdiri dan berlari." 
Pierce mengatakan, para penembak 
tampaknya menargetkan seseorang, 
tetapi peluru beterbangan ke mana-mana 
dan satu peluru nyaris mengenai 
anaknya, tetapi mengenai istrinya di 
lengan kanan. Petugas MetroLink 
mengatakan, sekitar 10 penumpang di 
kereta sedang diperiksa di tempat 
kejadian untuk kemungkinan cedera 
akibat tabrakan dengan mobil pelaku. 
MetroLink akhirnya berhenti beroperasi 
antara stasiun 5th dan Missouri dan 
Emerson Park. Penumpang dialihkan 
menggunakan angkutan Metro 
antarstasiun. Petugas dari berbagai 
instansi termasuk SWAT sedang menyisir 
daerah terdekat untuk mencari tiga 
tersangka.

Sekitar satu bulan kurang dari 
sekarang, gelaran Pekan Olahraga 
Nasional (PON) XX Papua akan digelar. 
PON merupakan pesta olahraga multi-
cabang nasional terbesar di Indonesia 
yang diselenggarakan setiap empat 
tahun sekali. PON XX Papua awalnya 
dijadwalkan bergulir pada Oktober 2020 
lalu. Namun, karena adanya pandemi 
Covid-19, penyelenggaraan PON XX 
Papua diundur menjadi 2021. PON XX 
Papua dijadwalkan bergulir pada 2 
hingga 15 Oktober 2021. Sebagai pusat 
pagelaran multi-cabang olahraga antar 
provinsi se Indonesia tersebut, PON XX 
Papua menghadirkan maskot. 
Keberadaan maskot dalam ajang PON 
tentu saja memiliki peran penting dalam 
menunjukkan sisi lain dari gelaran pesta 
olahraga multi-cabang tersebut. 
Pemilihan maskot tentu saja 
disesuaikan dengan ciri khas dari 
daerah tuan rumah. Maskot yang terpilih 
untuk ajang PON XX Papua 2021 
adalah Kangpho dan Drawa. Dikutip 

dan rumbai. Di dadanya tersemat medali 
dengan tali merah putih yang 
menandakan kebersamaan 
memperebutkan medali dalam bingkai 
NKRI. Tubuh Drawa diberi warna oranye 
yang melambangkan kehangatan, 
persahabatan dan cinta kasih. Warna 
kuning di kepala Drawa adalah warna asli 
cenderawasih yang melambangkan 
semangat, kehangatan dan kegembiraan. 
Kangpho dan Drawa juga mengenakan 
ikat kepala khas Papua yang berbentuk 
rumbai dan kerucut menyerupai 
gambaran pegunungan tengah Papua 
yang dikelilingi oleh gunung.

Maskot PON XX Papua

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

Hiring  cashier for full time. Good
pay.
Please call or text. Mr. Choi
215 - 876 - 7819 / 267 - 357 - 9198
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dan rumbai. Di dadanya tersemat medali 
dengan tali merah putih yang 
menandakan kebersamaan 
memperebutkan medali dalam bingkai 
NKRI. Tubuh Drawa diberi warna oranye 
yang melambangkan kehangatan, 
persahabatan dan cinta kasih. Warna 
kuning di kepala Drawa adalah warna asli 
cenderawasih yang melambangkan 
semangat, kehangatan dan kegembiraan. 
Kangpho dan Drawa juga mengenakan 
ikat kepala khas Papua yang berbentuk 
rumbai dan kerucut menyerupai 
gambaran pegunungan tengah Papua 
yang dikelilingi oleh gunung.

Maskot PON XX Papua

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

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

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

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

iklan JK
dek HP

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

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

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

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

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

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
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

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

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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 people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
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

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

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

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),

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

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),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Lowongan HELPER untuk Dry Cleaning di
Northeast Phila (Bus#47). Tugas : Sikati 
baju kotor bersihkan mesin dan lantai.
Senin sampai Sabtu.
Hub : Mr. Weng 267-577-8877 (English)

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Maskot PON XX Papua
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

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

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

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

iklan JK
dek HP

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

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

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

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

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

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
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

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

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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 people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
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

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

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

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),

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

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),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Lowongan HELPER untuk Dry Cleaning di
Northeast Phila (Bus#47). Tugas : Sikati 
baju kotor bersihkan mesin dan lantai.
Senin sampai Sabtu.
Hub : Mr. Weng 267-577-8877 (English)

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Maskot PON XX Papua


