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Adu klaim kepemilikan terjadi antara 
aktivis Rocky Gerung dengan PT Sentul 
City Tbk atas lahan yang berlokasi di 
Bojong Koneng, Babakan Madang, 
Kabupaten Bogor. PT Sentul City Tbk 
mengeklaim sebagai pemegang hak 
yang sah atas bidang tanah bersertifikat 
SHGB Nomor B 2412 dan 2411. Tanah 
yang diklaimnya tersebut saat ini 
ditempati oleh Rocky Gerung.  Akibat 
tanahnya ditempati oleh Rocky Gerung 
maka PT Sentul City Tbk mengirim 
somasi kepada akademisi Rocky 
Gerung. Hal ini berkaitan dengan 
kepemilikan lahan di Bojong Koneng, 
Kabupaten Bogor. Head of Corporate 
Communication Sentul City David Rizar 

Nugroho mengatakan pihaknya telah 
melayangkan somasi sebanyak tiga kali. 
Semua dilakukan pada tahun ini. Pertama, 
somasi dengan surat bernomor 128/SC-
LND/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021. 
Kedua, somasi bernomor 227/SC-
LND/VIII/2021 tertanggal 6 Agustus 2021. 
Ketiga, somasi bernomor 331/SC-
Land/VIII tertanggal 12 Agustus 2021. 
"Dasar somasi tersebut karena Sentul City 
adalah pemegang hak yang sah atas 
bidang tanah bersertifikat SHGB Nomor B 
2412 dan 2411 Bojong Koneng, 
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten 
Bogor," ungkap David dalam keterangan 
resmi, Kamis (10/9). Dalam somasinya 

    Rocky Gerung 
 Bekas Dosen UI Yang 
Dungu

Rocky Gerung

Bekas Dosen UI

Yang Dungu
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dijelaskan apabila Rocky Gerung 
memasuki wilayah tersebut akan 
dilakukan tindakan tegas atas dugaan 
tindak pidana Pasal 167, 170 dan Pasal 
385 KUH Pidana dengan ancaman 
maksimal tujuh tahun penjara. PT 
Sentul City Tbk juga memberikan batas 
waktu 7 x 24 jam kepada Rocky 
Gerung untuk membongkar dan 
mengosongkan rumahnya. Jika tidak, 
perusahaan akan meminta bantuan 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) untuk merobohkan dan 
menertibkan bangunan tersebut. David 
mengatakan manajemen telah 
berkomunikasi dengan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) terkait hal 
ini. Dalam komunikasinya, perusahaan 
meminta BPN menjelaskan sejelas-
jelasnya kedudukan status tanah itu 
benar sertifikat Hak Guna Bangunan 

(HGB) terhadap Sentul City itu agar tidak 
terjadi kesimpangsiuran informasi yang 
berdampak keresahan masyarakat. Tjetje 
Muljanto, Presiden Direktur PT Sentul City 
Tbk, mengungkap bahwa perseroan 
mendapatkan tanah tersebut sejak tahun 
1990-an dengan cara menerima pelepasan 
dari tanah HGU PTPN 11 Pasing Maung 
seluas 1.100 hektare yang berlokasi di 
Bojong Koneng Kecamatan Babakan 
Madang. “Tahun 1994 HGU tersebut 
beralih menjadi HGB No.2 Bojongkoneng 
yang berlaku sampai dengan tahun 2013 
dan 2012 dilakukan pemecahan HGB, 
yang salah satu pecahannya adalah HGB 
No.2411 yang diklaim di dalamnya oleh 
RG,” ungkap Tjetje dalam penjelasannya, 
dikutip dari Terkini.id -jaringan Suara.com, 
Sabtu (11/9/2021). Menurut Tjetje, Rocky 
Gerung mendapatkan tanah tersebut 
dengan cara oper alih garapan dari H. Andi 

Junaedi yang diinformasikan merupakan 
narapidana kasus jual beli tanah Sentul 
City dan pemalsuan surat. “Dan surat 
oper alih garapan Rocky Gerung 
ditandatangani oleh Acep Supriatna alias 
Ucok, Kepala Desa yang menjabat yang 
juga cukup banyak kasus yang 
dilakukannya,” terang Tjetje lagi. Lebih 
lanjut, ia menuturkan bahwa saat ini 
pihaknya tengah melakukan 
pemanfaatan, penataan, dan 
penguasaan terhadap aset-aset 
perusahaan dengan cara pemagaran 
dan land clearing. Menurutnya, dampak 
permasalahan tersebut terhadap 
operasional dan kinerja perusahaan 
belum dapat dihitung. “Namun, hingga 
saat ini belum ada informasi atau 

kejadian penting yang material dan 
dapat memengaruhi kelangsungan 
hidup perusahaan serta mempengaruhi 
harga saham perusahaan,” tandasnya. 
Sementara, Kuasa Hukum Rocky 
bernama Haris Azhar menyebut 
kliennya menolak somasi tersebut. 
Menurut Haris, Rocky adalah pemilik 
sah atas tanah dan bangunan di Bogor 
sejak 2009. "Klien kami merupakan 
penguasa fisik sejak tahun 2009 tanah 
dan bangunan yang beralamat di Blok 
026 Kampung Gunung Batu RT 02 RW 
11, Desa Bojong Koneng, Kecamatan 
Babakan Madang, Kabupaten Bogor, 
luas tanah 800 meter persegi," kata 
Haris dalam salinan surat kepada 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 
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tertanggal 6 September 2021. Haris 
mengatakan tanah dan bangunan di 
lokasi tersebut dikuasai Andi Junaedi 
sejak 1960 silam. Sedangkan dalam 
suratnya, pemilik lama yakni Andi 
Junaedi menyatakan di bawah sumpah 
bahwa ia mempunyai garapan yang 
terletak di Blok 026 Kampung Gunung 
Batu RT 02 RW 11, Desa Bojong 
Koneng. Lalu, tanah dan bangunan itu 
dijual kepada Rocky tahun 2009 lewat 
surat pernyataan oper alih garapan. 
Pengalihan kepemilikan itu dicatatkan 
di di Kelurahan Bojong Koneng, 
Kecamatan Babakan Madang, 
Kabupaten Bogor dengan nomor 
592/VI/2009. Rocky juga memiliki surat 
keterangan tidak bersengketa yang 
ditandatangani Kepala Desa Bojong 
Koneng. Dengan demikian, Haris 

menyebut Rocky adalah pemilik sah dari 
tanah dan bangunan tersebut. 
Menurutnya, tak ada pihak lain yang 
mengklaim tanah itu sejak 1960. Namun, 
tiba-tiba Sentul City mengklaim tanah dan 
bangunan itu milik perusahaan pada 2021. 
Hal itu sesuai dengan SHGB Nomor 2411 
dan 2412. "Dan memberikan teguran 
kepada klien kami serta warga lain yang 
merupakan pemilik dan atau penggarap 
yang patut dan sah," kata Haris. Dari 
keterangan si Haris Azhar ini jelas dia 
katakan bahwa tanah yang ditempati 
Rocky Gerung itu memang belum ada 
sertifikatnya. Dia menyebut Rocky adalah 
pihak yang berhak akan tanah itu. Lah 
darimana dia berhak? Orang tidak ada 
sertifikat tanahnya? Yang berhak memang 
adalah PT Sentul City, jika memang tanah 
itu adalah milik mereka yang kosong 

selama belasan tahun, sehingga ada 
pihak ketika yang memperjual-belikan 
tanah itu dan Rocky Gerung salah satu 
yang tergiur dan langsung membelinya, 
mumpung murah gitu? Sedangkan kalau 
Rocky memang punya sertifikat tanah 
tinggal tunjukkan, beres kan. Begini 
ceritanya menurut dokumen yang 
dibagikan Haris Azhar. 1 Juni 2009 Rocky 
Gerung membeli tanah oper alih garapan 
dari H Andi Junaedi pada 1 Juni 2009. 
Penandatanganan surat pernyataan jual 
beli garapan Jaya disaksikan oleh Jaya 
selaku Ketua RT dan Bapak Ending 
selaku Ketua RW 11. Surat jual beli 
garapan itu juga ditandatangani oleh 
Didin selaku Kudus V Kelurahan Bojong 
Koneng. "Bapak Rocky Gerung membeli 

oper alih Garapan dari H. Andi Junaedi 
yang terletak di Blok 026 Kampung 
Gunung Batu RT 02 RW 11, Desa 
Bojongkoneng, Kecamatan Babakan 
Madang, Kabupaten Bogor, luas tanah 
800 M2 dengan batas-batas sebagai 
berikut, sebelah utara: Garapan Agus; 
Sebelah Timur: Jalan Raya; Sebelah 
Selatan Garapan Rita Wita; Sebelah 
Barat: Garapan Agus," demikian bunyi 
poin pertama dokumen yang dibagikan 
Haris Azhar. H Andi Junaedi disebut 
juga membuat surat keterangan tidak 
sengketa terkait tanah garapan yang 
dijual kepada Rocky Gerung. Saat itu, 
Kepala Desa Bojong Koneng, yakni H 
Acep Supriyatna menyatakan bahwa 
tanah garapan yang dibeli Rocky 
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Gerung, merupakan tanah yang 
terdaftar pada agenda Desa Bojong 
Koneng yang digarap oleh H Andi 
Junaedi. 21 Juni 2009 H Andi Junaedi 
menerima uang Rp 13.500.000 (Rp 
13,5 juta) dari Rocky Gerung. 
Penerimaan uang itu dituangkan dalam 
dokumen dengan nama 'Tanda Terima 
dari Rocky Gerung'. 31 Mei 2009 H 
Andi Junaedi menerima uang muka 
sebesar Rp 20.000.000 (Rp 20 juta) 
dari Rocky Gerung. Penerimaan uang 
muka itu tertuang dalam kwitansi 
penerimaan uang muka. 2 Januari 
2020 Rocky Gerung melakukan 
pembayaran PBB dengan letak objek 
tanah pada kampung batu RT 002 RW 
011, Desa Bojong Koneng, Kecamatan 
Babakan Madang, Kabupaten Bogor, 
seluas 800 m2 sebesar Rp 82.400. "2 
Januari 2020, SPPT dengan NOP 
32.03.121.008.026-0255.0 a.n Rocky 
Gerung," begitu tertulis dalam 
dokumen. Sedangkan menurut Rocky, 
tanah itu dibeli pada 2009. Dahulu itu 
tanah garapan yang dimiliki oleh 

seorang yang telah tinggal di sana sejak 
1960-an. Usai dibeli, dia kemudian 
membuat hutan di tanah tersebut dengan 
beraneka ragam tanaman. Dahulu gundul, 
perlahan tanah gersang itu disulapnya 
menjadi indah menawan. Lengkap dengan 
rumah yang dibangun dan kini kerap 
dikunjungi aktivis, politisi kenamaan, BEM, 
sampai selebriti. “Saya ada lengkap 
dokumennya, sampai kwitansi. Tapi yang 
aneh, mereka mengirimkan surat somasi 
yang disisipkan ke pagar. Sekarang semua 
diserahkan ke Haris Azhar,” kata dia. Atas 
somasi ini, Rocky Gerung berencana 
menggugat balik PT Sentul City Tbk 
dengan nilai gugatan sebesar Rp 1 triliun. 
Besarnya nilai gugatan immaterial itu, 
sebut Rocky, lantaran tempat tinggalnya itu 
sangat berharga karena memiliki banyak 
kenangan. "Kalau saya gugat balik, saya 
gugat Rp 1 triliun. Dan Rp 1 (satu rupiah) 
itu hak biaya materialnya," kata Rocky 
dilansir dari Tribunnews.com, Jumat 
(10/9/2021). "Harga immaterialnya yang Rp 
1 triliun karena di situ akan banyak memori 
percakapan intelektual, banyak kenangan," 

lanjut dia. Menurut Rocky, nominal itu 
diukur dari banyaknya kenangan di 
rumah yang pernah dikunjungi beberapa 
tokoh nasional, seperti Fadli Zon, Fahri 
Hamzah hingga aktivis lainnya. Ia juga 
menegaskan, tanah dan rumahnya 
didapatkan secara legal dan sah. Dia 
menyebutkan pemilik sebelumnya juga 
sudah berada di sana sejak tahun 1960. 
Sementara PT Sentul City Tbk baru 
mempermasalahkan tanah tersebut pada 
tahun 2021. "Itu legal, saya beli dan 
suratnya, tanda terima, kwitansi, bukti 
bahwa itu tidak ada sengketa sejak 15 
tahun lalu," ungkap Rocky. Atas kasus 
tersebut keduanya pun saling melapor ke 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk 
meminta kejelasan terhadap sengketa 

lahan yang terjadi tersebut. Kepada 
Kompas.com, Staf Khusus sekaligus 
Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agraria 
dan Tata Tuang/Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi 
mengatakan, kepemilikan tanah 
seseorang harus dibuktikan dengan 
adanya sertifikat. "Aturan main soal 
tanah adalah seseorang dianggap 
sebagai pemilik sah jika ia memiliki bukti 
kepemilikan berupa sertifikat," kata 
taufiq saat dihubungi Kompas.com, 
Sabtu (11/9/2021). Namun demikian, 
menurut Taufiq, yang paling penting 
setelah kepemilikan hak atas tanah 
tersebut adalah penguasaan tanahnya 
secara fisik. "Dan yang paling penting 
penguasaan secara fisik. Tidak ada 
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gunanya memiliki sertifikat jika tidak 
menguasai secara fisik. Jika bertahun-
tahun tidak memgusai secara fisik dan 
justru yang menguasai secara fisik 
adalah pihak lain," jelasnya. Karenanya, 
PT Sentul City Tbk selaku pemegang 
sertifikat SHGB lahan yang lama tak 
dikuasainya itu harus tetap berhati-hati. 
Kata dia, PT Sentul City Tbk tidak boleh 
bertindak secara sepihak atas tanah 
tersebut. "Jika memang ia merasa 
sebagai pemegang hak karena ada 
HGB, ia harus meminta pengadilan 
untuk mengosongkannya. Biar nanti 
pihak pengadilan yang mengeksekusi. 
Bukan secara sepihak dengan 
mengerahkan preman atau satpol PP," 
pungkasnya. Siapa kiranya yang tak 

mengenal Rocky Gerung jomblo 62 tahun, 
sosok yang dikenal khalayak sejak jadi 
langganan di ILC TV One ini mendadak 
jadi idolanya para pembenci Jokowi. 
Rocky memang bukanlah seorang 
petarung yang memiliki arti sebenarnya, 
dia hanyalah seorang yang ingin dianggap 
sebagai petarung dalam hal pemikiran. 
Salah satunya ketika dirinya tampil di 
acara ILC, yang mengatakan bahwa ILC 
adalah tempat dimana dirinya bisa 
berbohong. Tapi ketika hal itu ditegur oleh 
Karni Ilyas moderator dari ILC, Rocky pun 
mengelak dengan mengatakan, bahwa 
yang dia katakan adalah ngibul bukan 
berbohong, menurutnya ngibul tidak sama 
dengan berbohong. Karuan saja manusia 
yang suka menyebut orang lain dengan 

sebutan "dungu" itu, menjadi seorang 
badut dungu. Arogansinya yang kerap 
memandang sebelah mata terhadap 
orang lain, membuatnya selalu menjadi 
objek penderita lawan bicaranya di setiap 
acara "talk show." Bisa dilihat ketika RG 
berhadapan dengan Adian Napitupulu, 
kehabisan kata kata. Rocky versus 
Budiman Sudjatmiko, yang terlihat gagap, 
yang disebutkan oleh Budiman 
Sudjatmiko sebagai ekspresi kelelahan 
berpikir. Setelah ditelusuri oleh netizen 
ternyata Rocky Gerung ini selama 
sekolah tidak pernah diwisuda sama 
sekali atau perayaan kelulusan ketika 
seseorang telah selesai menyelesaikan 
sekolahnya. Dan itupun diakui oleh 
Rocky sendiri. Rocky Gerung, adalah 

dosen filsafat tidak tetap UI inipun 
mengaku hingga kini tidak memegang 
ijazah. Rocky menceritakan ia sempat 
menimba ilmu di fakultas teknik, hukum 
dan fakultas lain selain filsafat. 
Karenanya, Rocky Gerung pun 
mengaku punya empat jaket kuning 
khas kampus ternama, Universitas 
Indonesia (UI). "Saya pernah kuliah 
fakultas teknik, fakultas macam-macam. 
Paling enggak saya punya empat jaket 
kuning lah dari UI. Hukum pernah," ujar 
Rocky Gerung dilansir 
TribunnewsBogor.com. Meski mengaku 
pernah mengenyam pendidikan di 
beberapa fakultas, Rocky Gerung 
menjelaskan dirinya tidak pernah lulus 
dari sana. Hanya ilmu dari filsafat saja 
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yang berhasil ia selesaikan. Karena 
menurut Rocky Gerung, ia tidak ingin 
belajar hanya untuk mendapatkan 
ijazah. Sebab ilmu dan pengetahuan lah 
yang ingin ia dapatkan. "Saya enggak 
pernah lulus. Karena saya enggak 
pernah sekolah supaya dapat bukti atau 
ijazah. Satu satunya yang saya 
selesaikan adalah filsafat," jelasnya. 
Lebih lanjut, Rocky Gerung menyerukan 
pendapatnya tentang ijazah. Bagi 
Rocky Gerung, ijazah hanyalah tanda 
bahwa seseorang pernah belajar di 
suatu universitas. Sedangkan hal 
penting bagi Rocky Gerung adalah 
pengalaman soal ilmu dan berpikir. 
Karena hal tersebut, Rocky Gerung pun 
mengaku dirinya tidak pernah 
memegang ijazah sampai sekarang. 

Meskipun ia telah dinyatakan lulus dari 
ilmu filsafat. "Bagi saya, ijazah itu tanda 
bahwa Anda pernah pergi ke sekolah. 
Bukan tanda Anda pernah berpikir. Jadi 
apa gunanya ijazah itu. Sampai sekarang 
saya enggak pegang satu ijazah pun. 
(Ijazah filsafat) ada tapi saya enggak 
pernah ambil. Karena saya enggak 
pernah wisuda," kata Rocky Gerung. 
Untuk alasan mengapa dirinya menolak 
untuk ikut wisuda, Rocky Gerung pun 
menjelaskannya secara singkat. "Pakai 
toga kan di depan rektorat. Terus dikasih 
perlengkapan segala macam seolah-olah 
jadi raja dalam dua jam. Terus besok dia 
jadi dungu lagi. Ngapain," imbuh Rocky 
Gerung. Gerung adalah sosok yang 
masuk dalam jajaran tokoh publik yang 
tumbuh dan besar karena kerap 

mengkritik dan menghina bahkan 
mengatakan Jokowi dungu. Apapun itu 
yang terkait dengan Jokowi serta orang-
orang yang berada di sekitar presiden 
ke-7 tersebut pasti dicela dan dikritik. 
Ketika masalah dengan sentul ini 
mencuat di publik maka Rocky Gerung 
ini memang pantas dibilang sebagai 
orang yang pintar menghina orang, 
ternyata dialah yang menjadi sosok yang 
paling terhina di antara yang terhina. 
Atau kalau menurut istilah Rocky. Rocky 
Gerung ini adalah manusia dungu yang 
paling dungu. Pernyataannya yang 
pedas dan terkesan melecehkan orang 
adalah salah satu ciri khasnya. Kata 
dungu adalah kata andalannya ketika ia 
menggambarkan seolah dirinya orang 
yang paling pintar diantara manusia 
Indonesia pada umumnya. Tapi sekarang 
kata dungu tersebut berbalik arah ke 
dirinya. Seperti hukum cermin, orang 
yang kerap melontarkannya sebetulnya 
adalah menggambarkan dirinya sendiri. 

Dan tentu hal ini berlaku buat Rocky 
Gerung itu sendiri. Bagaimana Gerung 
tidak dungu? Rupanya tanah yang ia 
tempati dan menjadi sengketa dengan 
PT. Sentul City tersebut merupakan 
tanah sengketa dan diperoleh dari 
oknum narapidana. Sangat kecil 
kemungkinan Gerung tidak mengetahui 
hal tersebut, sudah pasti yang 
bersangkutan mengetahui latar 
belakang orang-orang yang dulu 
bertransaksi dengannya. Mengingat 
Gerung merasa orang yang pintar juga 
memiliki dukungan politik yang kuat 
meski seorang pengamat, dan tentu 
membuat dirinya sangat pede luar 
biasa. Lantas jika kasusnya seperti ini 
apakah para simpatisannya 
membantu? Apakah tokoh-tokoh yang 
kerap dijunjung, disanjung dan 
dibelannya dapat membantu? Dan kita 
akan melihat keseruan antara pihak 
Gerung dan PT. Sentul City ini ke 
depannya. Tapi yang jelas atas 
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terungkapnya kasus ini membuat 
seorang Gerung diketahui sebagai 
pribadi yang berlindung di balik 
kedunguan. Seperti yang sering ia 
ucapkan. Sekarang coba kita lihat 
masalah dari Rocky Gerung ini. Muncul 
dua pertanyaan di sini, pertama siapa 
sebenarnya pemilik sah tanah yang 
ditempati Rocky Gerung? Pertanyaan 
kedua akan muncul setelah menjawab 
pertanyaan pertama, karena itu kita 
akan menjawab dulu pertanyaan 
pertama, dengan bahasa yang mudah 
dipahami orang awam. Berdasarkan 
keterangan Kepala Desa setempat, 
tanah tersebut dulu dikelola oleh PTPN 
dengan surat bukti berupa HGU alias 
hak guna usaha. Kepala Desa Bojong 

Koneng, Rusdi Anwar mengungkapkan 
bahwa lahan yang menjadi sengketa 
antara Rocky Gerung dan PT Sentul City 
merupakan tanah eks hak guna usaha PT 
Perkebunan Nusantara atau PTPN. 
Karena itu, kata Rusdi, jika terjadi 
perselisihan hanya pengadilan yang bisa 
memutus siapa yang berhak atas tanah 
tersebut. “Karena itu lahan ex PTPN, 
dokumen dan datanya ada di BPN dan 
Kementerian Agraria," kata Rusdi kepada 
Tempo, Kamis, 9 September 2021. Meski 
demikian, ia mengatakan akan melakukan 
survei ke lokasi dan melakukan penelitian 
karena di wilayahnya ada banyak lahan 
HGU dan juga lahan adat. "Saya butuh 
waktu untuk memeriksa dokumennya," 
ujar dia. Rusdi mengatakan, masyarakat 
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asli di Desa Bojong Koneng selama ini 
menempati lahan adat. Sementara para 
pendatang biasanya menempati lahan 
eks HGU. Sedangkan warga lokal yang 
menempati lahan eks HGU tak 
mendapat somasi lantaran telah 
menempati tanah itu sejak era 1960-an. 
“Tapi disini untuk lahan HGU tidak ada 
yang jual beli, adanya oper alih hak 
garapan. Kan kalau jual beli mah, 
pidana itu dan gak boleh karena lahan 
masih milik Negara,” ucap Rusdi 
menjelaskan. Keterangan kepala desa 
bisa dibilang keterangan dari pihak 
netral karena tidak terlibat dalam 
sengketa. Berdasarkan keterangan 
Sentul City, tanah tersebut kemudian 
dilepas oleh PTPN dan berpindah ke 
pihak mereka pada 1990. Jadi tahun 
1990 yang berhak mengelola tanah 
tersebut adalah Sentul City. Pada tahun 
1994, tanah tersebut yang asalnya 
HGU, berubah menjadi HGB no. 2 yang 
berlaku sampai tahun 2013. Jadi 
sampai 2013 Sentul City berhak 
mengelola tanah tersebut. Sampai sini 
tanah tersebut masih milik pemerintah, 

tapi jelas secara hukum Sentul City yang 
berhak mengelola tanah tersebut. Rocky 
menempati tanah tersebut pada tahun 
2009. Artinya, Rocky menempati saat 
tanah tersebut masih dalam hak kelola 
oleh Sentul City. Ingat bahwa HGB yang 
dimiliki Sentul City berlaku sampai 2013, 
sedangkan Rocky menempati tanah 
tersebut pada 2009. Pihak Rocky 
mengatakan bahwa Rocky membeli tanah 
tersebut lewat mekanisme oper alih 
garapan. Di sinilah mafia tanah bermain, 
yang biasanya didukung oleh perangkat 
desa setempat. Sehingga pada 2012 
dilakukan pemecahan HGB, yang satu 
milik Sentul City dan yang satu diklaim 
salah satunya oleh Rocky Gerung. Jadi 
secara sah Sentul City yang paling 
berhak mengelola tanah tersebut. Namun 
kita harus paham bahwa sebagian 
masyarakat kita itu tidak paham masalah 
hukum, karena itu jika mempunyai tanah 
atau lahan sebaiknya dimanfaatkan untuk 
suatu hal dan jangan dibiarkan begitu 
saja. Karena akan dipatok-patok dan 
diklaim milik mereka dengan dalih "Tanah 
Milik Tuhan". Lalu bagaimana kalau 

sudah ada masyarakat yang menempati 
suatu tanah sejak lama? Ini masalah lain 
lagi, bisa panjang kalau ini juga dibahas. 
Intinya untuk kasus Sentul City ini, 
masyarakat yang sudah menempati lahan 
ex HGU PTPN sejak 1960, mereka boleh 
menempati tanah tersebut dan tidak 
mendapat somasi. Secara hukum 
batasnya harus 20 tahun menempati 
tanah tersebut, sedangkan Rocky baru 
menempati tanah tersebut pada tahun 
2009 alias 13 tahun. Jadi jika ini maju ke 
pengadilan, Rocky tidak punya dasar 
hukum dan buktinya kurang kuat karena 
hanya surat oper alih garapan dari mafia 
tanah yang pernah terkena kasus 
Narapidana. Rocky tidak punya surat 
sertifikat tanah. Rocky hanya mempunyai 
surat oper alih garapan atau surat 
pernyataan jual beli garapan. Maka timbul 
pertanyaan kedua, masa sih Rocky yang 
pintar itu bisa dikibuli oleh narapidana 
mafia tanah? Rocky pasti paham ada 
harga ada rupa. Mungkin dia pikir, itu 

daerah masih lama bisa dikuasai. 
Minimal bisa sampe dia mati. Syukur-
syukur bisa keburu dijual lagi kalau 
udah bosen atau kalau lagi Butuh 
Uang. Tapi apesnya keburu keciduk 
duluan sama si pemilik tanah. Atau 
bisa juga kemungkinannya Rocky 
memang mau maling tanah, karena 
seharusnya dia tahu kalau tanah itu 
bukan milik Andi (pemilik lama) atau 
bisa juga kembali kesimpulan yang 
diatas Rocky memang benar dungu 
sehingga bisa dibodohi oleh 
narapidana mafia tanah. Jadi 
kesimpulannya : Kalau Rocky ini maju 
ke ranah hukum, maka besar 
kemungkinan Rocky akan kalah. 
Apalagi pengacaranya semacam Haris 
Ahzar yang cuma bisa koar-koar alias 
pengacara kaleng kaleng. Jadi jelas 
Rocky ini beli tanah mumpung murah, 
dia pikir enggak ada yang tahu. Jadi 
benar orang bilang atas kejadian ini 
Rocky orang dungu paling dungu. 
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“Tapi disini untuk lahan HGU tidak ada 
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pengacara kaleng kaleng. Jadi jelas 
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Info SIP
 Manfaat minum air hangat di pagi hari 
baik untuk kesehatan tubuh, baik organ 
vital dalam dan luar. Setidaknya, minum 
650 mL atau 3 gelas air setelah bangun 
tidur saat keadaan perut kosong. Selain 
itu, hindari ngemil selama sekitar 45 
menit setelah minum tersebut.

Para peneliti merekomendasikan suhu 
optimal antara 54 hingga 71 derajat 
Celcius, untuk mencegah luka bakar atau 
melepuh.

Secangkir air hangat menghasilkan uap. 
Memegang dan menghirup uap lembut 
ini dalam-dalam, dapat membantu 
melonggarkan sinus yang tersumbat 
bahkan meredakan sakit kepala.

Meredakan Hidung Tersumbat

Membuang Racun

Seperti diketahui bahwa manusia 60 
persen terdiri dari air dan penting untuk 
menjaga tetap tetap terhidrasi. Beragam 
studi mengungkapkan manfaat minum air 
hangat, mampu meningkatkan 
metabolisme, mengencangkan usus, 
baik untuk daya pencernaan, 
meningkatkan relaksasi, hingga 
menyembuhkan tubuh dari dalam.

Manfaat minum air hangat di pagi hari 
selanjutnya ialah baik untuk 

Berikut ini manfaat minum air hangat di 
pagi hari yang baik untuk kesehatan, 
seperti dihimpun dari berbagai sumber, .

Menurut studi dari National Center for 
Biotechnology Information (NCBI), 
minum air hangat termasuk teh akan 
meringankan dengan cepat seperti pilek, 
batuk, sakit tenggorokan, dan kelelahan.

Lantaran memiliki selaput lendir di 
seluruh sinus dan tenggorokan, minum 
air hangat di pagi hari akan membantu 
menghangatkan area tersebut.

Manfaat Minum Air Hangat di Pagi Hari
membersihkan racun dari tubuh. Ini juga 
membantu memecah makanan dan 
memberi energi pada sistem 
pencernaan. Jadi lebih mudah 
mencerna.

Sejatinya, minum air itu membantu 
menjaga sistem pencernaan tetap 
berjalan. Saat air bergerak melalui perut 
dan usus, tubuh lebih mampu 
membuang limbah.

Tapi studi dari NCBI, menunjukkan 
bahwa air hangat memiliki efek yang 
menguntungkan pada pergerakan usus 
dan pengeluaran gas setelah operasi.
Pereda Sakit
Tak sedikit yang meyakini bahwa air 
hangat memberikan bantuan instan bagi 
migrain, jenis sakit kepala lainnya, serta 
nyeri saat menstruasi.
Panas yang dihasilkan oleh air hangat 
dikenal karena efek penyembuhannya 
pada otot perut. Memberikan bantuan 
mengatasi kejang dan kram.

Jika Anda mengalami masalah terkait 
perut seperti sembelit, asam lambung, 
atau bahkan batuk, pilek, teruslah 
minum air hangat untuk meredakannya.
Membantu Sistem Pencernaan

Manfaat minum air hangat di pagi hari 
ini akan membantu melarutkan 
makanan yang mungkin sulit dicerna 
oleh tubuh. Meski masih diperlukan 
penelitian lebih lanjut tentang hal ini.

Meningkatkan Fungsi Sistem Saraf 
Pusat
Tubuh tidak mendapatkan cukup cairan, 
baik hangat, dingin atau panas, memiliki 
efek negatif pada fungsi sistem saraf 
yang pada akhirnya memengaruhi 
suasana hati dan fungsi otak. Sebuah 
penelitian menunjukkan minum air 
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bahkan meredakan sakit kepala.

Meredakan Hidung Tersumbat

Membuang Racun

Seperti diketahui bahwa manusia 60 
persen terdiri dari air dan penting untuk 
menjaga tetap tetap terhidrasi. Beragam 
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Menurut studi dari National Center for 
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minum air hangat termasuk teh akan 
meringankan dengan cepat seperti pilek, 
batuk, sakit tenggorokan, dan kelelahan.

Lantaran memiliki selaput lendir di 
seluruh sinus dan tenggorokan, minum 
air hangat di pagi hari akan membantu 
menghangatkan area tersebut.

Manfaat Minum Air Hangat di Pagi Hari
membersihkan racun dari tubuh. Ini juga 
membantu memecah makanan dan 
memberi energi pada sistem 
pencernaan. Jadi lebih mudah 
mencerna.

Sejatinya, minum air itu membantu 
menjaga sistem pencernaan tetap 
berjalan. Saat air bergerak melalui perut 
dan usus, tubuh lebih mampu 
membuang limbah.

Tapi studi dari NCBI, menunjukkan 
bahwa air hangat memiliki efek yang 
menguntungkan pada pergerakan usus 
dan pengeluaran gas setelah operasi.
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Tak sedikit yang meyakini bahwa air 
hangat memberikan bantuan instan bagi 
migrain, jenis sakit kepala lainnya, serta 
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dikenal karena efek penyembuhannya 
pada otot perut. Memberikan bantuan 
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meningkatkan sistem saraf pusat, serta 
suasana hati.

Menurunkan Tingkat Stres

Meredakan Sembelit
Manfaat minum air hangat membantu 
dalam mengobati bahkan sembelit 
kronis. Terutama minum air hangat di 
pagi hari saat perut kosong membantu 
meningkatkan pergerakan usus, 
meredakan sakit perut, memecah 
makanan dan membantu mereka 
melewati usus dengan lancar. Lantas 
menstimulasi usus untuk membantu 
tubuh kembali berfungsi normal.

Meningkatkan Sirkulasi Darah

Mengurangi Menggigil

Aliran darah yang sehat memengaruhi 
segalanya, mulai dari tekanan darah 
hingga risiko penyakit kardiovaskular. 
Bahkan mandi air hangat membantu 
organ peredaran darah berkembang dan 
membawa darah lebih efektif ke seluruh 
tubuh. Minum air hangat memiliki efek 
yang sama.

Studi yang dipublikasikan oleh National 
Institutes of Health (NIH), menemukan 
bahwa respons alami tubuh dalam 
kondisi dingin adalah menggigil. 
Manfaat minum air hangat dapat 
membantu menguranginya.

Karena manfaat minum air hangat yang 
membantu meningkatkan fungsi sistem 

Akalasia adalah kondisi di mana 
kerongkongan mengalami kesulitan 
memindahkan makanan ke dalam perut. 
Pengidap akalasia mengalami kesulitan 
menelan.

Membantu Meringankan Gejala 
Akalasia

Untuk mendapatkan manfaat yang lebih, 
minumlah air hangat dengan sedikit 
lemon. Karena melindungi keseimbangan 
pH tubuh. Minumlah setiap hari agar 
wajah bersih dari jerawat, ruam, kerutan 
dan flek hitam.

Merdeka.com/blog.mariobadescu.com

saraf pusat. Rasa cemas ikut berkurang 
kala meminumnya.Sebuah studi oleh 
NIH, minum lebih sedikit air 
mengakibatkan berkurangnya perasaan 
tenang, puas, dan emosi positif. Karena 
itu, tetap terhidrasi dapat meningkatkan 
suasana hati dan tingkat relaksasi.

Lantaran manfaat minum air hangat baik 
untuk sirkulasi darah, ini memberi 
dampak positif bagi kesehatan kulit.

Penelitian dari NCBI, menemukan bahwa 
minum air hangat dapat membantu orang 
dengan akalasia mencerna lebih nyaman.
Mencegah Penuaan Dini

Bahkan minum air hangat membantu 
memperlambat proses penuaan, dengan 
memperbaiki sel-sel kulit serta 
meningkatkan elastisitas.

"Perjalanan seru tadi di Sentra Vaksinasi 
Tanah Merah. Kecebur got, ganti sandal 
jepit. Eh, sandalnya putus," kata Anies 
dalam cuitannya pada akun resmi Twitter, 
dikutip Minggu (12/9).
Kunjungan Anies tidak berhenti sampai 
kecebur di parit saja. Anies juga bercerita 
ia lantas bertolak ke titik lainnya yakni 
kunjungan ke vaksinasi Bamus Betawi di 
Kemayoran, Jakarta.Pada cuitannya, ia 
juga sempat mengunggah satu video 
dengan salah satu ketua Bamus Betawi. 
Anies terlihat meminta tanggapan kepada 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
menceritakan moment yang dianggapnya 
seru saat mengunjungi Sentra Vaksinasi 
Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Anies 
bercerita sempat kecebur got dalam 
kunjungannya itu.

Anies sebelumnya mengatakan dari 
capaian dosis pertama, sekitar 3,9 juta 
warga ber-KTP luar Jakarta.

seorang ibu yang disebutnya bernama 
Mpok Ache Nurseha."Ketemu Mpok 
Ache Nurseha yang baru divaksin. Ini 
pesannya untuk semua warga 
Jakarta," katanya.

"Kita semua di Jakarta tidak pernah 
membedakan warga untuk 
mendapatkan vaksin berdasarkan 
KTP-nya, karena itulah kalau ada 
warga untuk mendapatkan vaksinasi, 
walaupun tidak ber-KTP Jakarta, tetapi 
diberikan vaksinasi," kata dia.

Hingga Rabu (8/9), capaian vaksinasi 
dosis pertama di Jakarta mencapai 9,9 
juta orang. Sementara vaksinasi dosis 
kedua mencapai 6,4 juta orang.

Anies Jatuh Masuk Got
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Anies Jatuh Masuk Got
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Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat
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Taliban berbohong dan Prancis tidak akan 
memiliki hubungan apa pun dengan 
pemerintahnya yang 
baru dibentuk, kata 
Menteri Luar Negeri 
Jean-Yves Le Drian 
pada Sabtu (11/9) 
malam sebelum 
menuju pembicaraan 
di Qatar pada Minggu 
untuk membahas 
evakuasi di masa 
depan dari 
Afganistan."Mereka 
mengatakan mereka 
akan membiarkan beberapa orang asing 
dan warga Afghanistan pergi dengan 
bebas dan (berbicara) tentang 
pemerintahan yang inklusif dan 
representatif, tetapi mereka berbohong," 
kata Le Drian di France 5 TV, seperti 
dilansir laman Antara mengutip Reuters, 
Minggu (12/9)."Prancis menolak untuk 

Perancis Sebut Taliban Berbohong

Paris telah 
mengevakuasi sekitar 
3.000 orang dan 
telah mengadakan 
pembicaraan teknis 

dengan Taliban untuk memungkinkan 
keberangkatan tersebut.Le Drian, yang 
menuju ke ibu kota Qatar, Doha, 
Minggu, mengatakan masih ada 
beberapa warga negara Prancis dan 
beberapa ratus warga Afghanistan 
yang memiliki hubungan dengan 
Prancis yang tersisa di Afghanistan.

mengakui atau memiliki hubungan apa 
pun dengan pemerintah ini. Kami 

menginginkan 
tindakan dari Taliban 
dan mereka akan 
membutuhkan ruang 
bernapas ekonomi 
dan hubungan 
internasional. 
Terserah mereka."
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 Rekaman video tersebut dirilis oleh 
Kindness Project dan menujukan para 
buaya dikurung dalam kandang beton, 
ditikam, ditembak dan dimutilasi ketika 
mereka masih berada dalam kondisi 
sadar. Lokasi pengambilan video ini ada 
di Northern Territory, Australia. Hermes 
rencananya ingin memperluas 
penangkaran buaya air asin di wilayah 
tersebut. Saat ini, terdapat 50.000 ekor 
buaya yang ada di tempat tersebut. 
Untuk diketahui, kulit-kulit buaya yang 
dikuliti ini kemudian diproduksi menjadi 
tas berharga jutaan rupiah. Menurut 
Kindness Project, 60 persen kulit buaya 
berasal dari Australia, dengan dua 
pertiganya berasal dari Northern 
Territory. Seperti dikutip dari Inside 
Retail Asia, menanggapi kasus ini, para 
aktivis PETA berorasi di luar toko 

 Organisasi pembela hak-hak hewan, 
PETA, kembali melancarkan aksi protes 
kepada salah satu ritel fashion ternama 
Hermes. Hal ini merupakan bentuk dari 
protes mereka terhadap video 
penyiksaan buaya di salah satu 
penangkaran milik Hermes.

Hermes Kembali Diprotes PETA

Hermes di beberapa daerah termasuk 
Paris, London, dan New York. Para aktivis 
mengenakan topeng buaya, memegang 
tas tangan dan diberikan sentuhan darah 
palsu. Aksi ini dilakukan untuk meminta 
Hermes untuk menghentikan perlakuan 
buruk terhadap hewan. “Gambar-gambar 
ini terlihat seperti langsung dari film horor 
dan mengingatkan kita pada apa yang 
sudah kita ketahui: industri kulit eksotis 
adalah bisnis yang berdarah dan kejam,” 
kata Direktur Internasional Program PETA 
Mimi Bekhechi. Menurutnya, PETA akan 
terus mengajak pihak Hermes untuk 
bergabung dengan banyak desainer yang 
sudah tidak lagi menggunakan kulit 
binatang dan kini menggunakan bahan 
yang inovatif, etis, dan berkelanjutan. 
PETA menjadi salah satu pemegang 
saham Hermes pada tahun 2015 untuk 
melawan kekejaman yang terjadi di 
peternakan reptil di Texas dan Zimbabwe. 
Pada tahun 2016, PETA juga 
mengungkapkan kondisi burung unta 
muda yang buruk di pemasok Hermes dan 
pada tahun 2017 kondisi buaya yang 
buruk dari para pemasok di Vietnam.

Biro penyelidik federal Amerika Serikat, 
FBI, pada Sabtu merilis dokumen 
pertama terkait penyelidikan kasus 
serangan teroris di AS pada 11 
September 2001.Dokumen rahasia yang 
diungkap sesuai perintah Presiden Joe 
Biden itu menyebut adanya tuduhan 
bahwa pemerintah Arab Saudi memberi 
dukungan kepada para pembajak 
pesawat.Keluarga korban sebelumnya 
meminta Biden untuk tidak menggelar 
peringatan 20 tahun peristiwa itu pada 
Sabtu jika tidak merilis dokumen rahasia 
yang mereka anggap akan menunjukkan 
bahwa otoritas Saudi mendukung 
serangan tersebut.

Arab Saudi telah lama membantah ikut 
berperan dalam serangan itu. Kedutaan 
mereka di Washington belum 
memberikan komentar atas 
pengungkapan dokumen tersebut.

Dokumen setebal 16 halaman yang 
sebagian telah disunting itu mengungkap 
adanya kontak antara para pembajak dan 
rekan mereka di Saudi, namun tidak 
menunjukkan adanya bukti bahwa 
Pemerintah Saudi terlibat dalam 
serangan yang menewaskan hampir 
3.000 orang tersebut.

Dilansir dari laman Antara mengutip 

FBI Rilis Dokumen Serangan 9/11

Reuters, Minggu (12/9), dalam sebuah 
pernyataan pada 8 September, 
kedutaan mengatakan Arab Saudi 
selalu mendorong transparansi seputar 
peristiwa 11 September 2001.
Mereka menyambut baik rilis dokumen 
rahasia oleh AS terkait peristiwa itu.

Sebuah komisi Pemerintah AS tidak 
menemukan adanya bukti bahwa 
pemerintah Arab Saudi secara langsung 
mendanai al Qaeda, kelompok militan 
yang bertanggung jawab atas serangan 
itu.Al Qaeda diberi perlindungan oleh 
Taliban di Afghanistan yang kemudian 
memicu invasi pasukan sekutu 
pimpinan AS di negara itu.

"Seperti terungkap dalam penyelidikan 
sebelumnya, termasuk oleh Komisi 9/11 
dan rilis '28 Halaman', tidak ada bukti 
yang menunjukkan bahwa Pemerintah 
Saudi atau pejabatnya mengetahui 
sebelumnya tentang serangan teroris 
tersebut atau dengan cara apapun 
terlibat (di dalamnya)," kata pernyataan 
itu.Lima belas dari 19 pembajak empat 
pesawat yang ditabrakkan ke menara 
kembar World Trade Center (WTC) di 
New York dan gedung Pentagon di luar 
Washington berasal dari Arab Saudi.

Temuan bahwa pemerintah Arab Saudi 
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Sebuah hook kiri Belfort sudah membuat 
Holyfield limbung dan kehilangan 
keseimbangan. Holyfield lalu terkena 
rentetan pukulan dan tergelincir ke tali 
ring usai coba melakukan pukulan 
balasan.Usai kembali bertarung, uppercut 
Belfort membuat Holyfield terjungkal. 
Holyfield bangkit dengan cepat dan 

Evander Holyfield kalah TKO di ronde 
pertama dalam laga ekshibisi lawan Vitor 
Belfort.Belfort yang berusia 44 tahun 
terbukti bisa tampil lebih agresif 
dibandin
gkan 
Holyfield 
yang 
telah 
menginj
ak usia 
58 
tahun. 
Pukulan
-pukulan 
Belfort 
yang 
merupa
kan 
mantan 
bintang 
UFC 
membu
at Holyfield kesulitan sejak awal.

Holyfield Kalah TKO di Ronde Pertama

berusaha melanjutkan pertarungan.
Belfort tidak menyia-nyiakan 
momentum yang ada. Ia terus 
menyerang Holyfield yang hanya bisa 

bertahan.
Wasit akhirnya 
memutuskan 
menghentikan 
pertandingan 
di ronde 
pertama yang 
tinggal tersisa 
delapan detik. 
Wasit 
menyatakan 
Belfort 
menang TKO 
atas Holyfield.
Holyfield 
memutuskan 
kembali 
bertinju dan 
menghadapi 

Belfort sebagai pengganti Oscar De 
La Hoya. Laga ini terhitung sebagai 
laga ekshibisi sekaligus laga perdana 
Holyfield setelah 10 tahun.
Holyfield sempat disebut bakal jadi 
lawan Mike Tyson di laga ekshibisi. 
Namun sejauh ini duel Mike Tyson vs 
Holyfield belum mencapai 
kesepakatan.

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
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Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 
Jenderal TNI Andika Perkasa 
mengingatkan jajarannya agar tidak 
ada vaksin Covid-19 yang menganggur 
atau tidak terpakai. Hal ini demi 
mengejar percepatan program 
vaksinasi di Tanah Air. "Yang penting 
kita jangan rebutan di bawah dan tidak 
boleh ada vaksin yang menganggur," 
kata Andika dalam telekonferensi 
dengan para Kepala Kesehatan Kodam 
dan Kepala RS TNI AD, dikutip dari 
Antara, Minggu (12/9/2021).  Andika 
mengingatkan, stok vaksin yang masih 
belum terpakai harus secepatnya 
didistribusikan kepada masyarakat. 
Dengan demikian, target kekebalan 
komunitas (herd immunity) dapat 
segera terwujud. Namun, KSAD 
mengamini adanya persoalan program 
vaksinasi di lapangan, salah satunya 
yaitu stok vaksin dosis kedua yang 
belum tersedia secara memadai. 
Menurut Andika, pemerintah berusaha 
melakukan yang terbaik, tetapi tiap 
daerah memiliki karakteristik masalah 
yang berbeda-beda. "Kendala selalu 
ada di lapangan dan vaksinasi memang 
sulit dilakukan. Namun, pemerintah 
sudah berusaha yang terbaik," 
tuturnya. Kendati begitu, Andika 

KSAD : Jangan Ada Vaksin Yang Nganggur

meminta semua pihak tetap menjalankan 
perintah atau komando semaksimal 
mungkin. Ia pun mengingatkan jajarannya 
agar selalu disiplin menerapkan protokol 
kesehatan saat pelaksanaan vaksinasi 
massal. "Kita hanya perlu jalankan 
semaksimal mungkin demi menjaga 
bangsa dan membantu masyarakat dari 
paparan Covid-19," katanya. Dalam 
kesempatan itu, Kepala RSPAD Gatot 
Soebroto Letnan Jenderal TNI Albertus 
Budi Sulistya mengatakan, tingkat kerisian 
ruang isolasi untuk pasien Covid-19 terus 
menurun. Selain itu, dia mengungkapkan 
tidak ada pasien Covid-19 di rumah sakit 
lapangan RSPAD dalam tiga hari ini.Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
menerima penghargaan Lifetime 
Achievement dari Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Partai Demokrat pada 
Kamis (9/9/2021). Ini merupakan kali 
kedua SBY mendapat penghargaan 
Lifetime Achievement dari Partai 
Demokrat. Sebelumnya SBY pernah 
menerima penghargaan serupa pada 
2012. Penghargaan tersebut diterima 
SBY berbarengan dengan perayaan 
ulang tahun ke-20 Partai Demokrat. 
"Penghargaan Capaian Seumur Hidup 
(Lifetime Achievement) merupakan 

SBY Terima Penghargaan Livetime Achievement

anugerah tertinggi yang diberikan 
Partai Demokrat ke tokoh partai," kata 
Ketua Umum DPP Partai Demokrat 
sekaligus putra sulung SBY, Agus 
Harimurti Yudhoyono, saat 
menyampaikan pidatonya pada acara 
itu, dikutip dari Antara, Kamis 
(9/9/2021).Selain kepada SBY, DPP 
Partai Demokrat juga memberikan 
penghargaan kepada mendiang istri 
SBY, yakni Ani Yudhoyono, yang 
menerima anugerah Spirit of 
Demokrat. Dalam kesempatan itu, 
SBY yang mewakili mendiang istrinya 
mengatakan, Ani Yudhoyono 

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057
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Tanah Air

Tanah Air

sa

Internasional 

Internasional 

Internasional 
Bola

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

Tanah AirTanah Air

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 
Jenderal TNI Andika Perkasa 
mengingatkan jajarannya agar tidak 
ada vaksin Covid-19 yang menganggur 
atau tidak terpakai. Hal ini demi 
mengejar percepatan program 
vaksinasi di Tanah Air. "Yang penting 
kita jangan rebutan di bawah dan tidak 
boleh ada vaksin yang menganggur," 
kata Andika dalam telekonferensi 
dengan para Kepala Kesehatan Kodam 
dan Kepala RS TNI AD, dikutip dari 
Antara, Minggu (12/9/2021).  Andika 
mengingatkan, stok vaksin yang masih 
belum terpakai harus secepatnya 
didistribusikan kepada masyarakat. 
Dengan demikian, target kekebalan 
komunitas (herd immunity) dapat 
segera terwujud. Namun, KSAD 
mengamini adanya persoalan program 
vaksinasi di lapangan, salah satunya 
yaitu stok vaksin dosis kedua yang 
belum tersedia secara memadai. 
Menurut Andika, pemerintah berusaha 
melakukan yang terbaik, tetapi tiap 
daerah memiliki karakteristik masalah 
yang berbeda-beda. "Kendala selalu 
ada di lapangan dan vaksinasi memang 
sulit dilakukan. Namun, pemerintah 
sudah berusaha yang terbaik," 
tuturnya. Kendati begitu, Andika 

KSAD : Jangan Ada Vaksin Yang Nganggur

meminta semua pihak tetap menjalankan 
perintah atau komando semaksimal 
mungkin. Ia pun mengingatkan jajarannya 
agar selalu disiplin menerapkan protokol 
kesehatan saat pelaksanaan vaksinasi 
massal. "Kita hanya perlu jalankan 
semaksimal mungkin demi menjaga 
bangsa dan membantu masyarakat dari 
paparan Covid-19," katanya. Dalam 
kesempatan itu, Kepala RSPAD Gatot 
Soebroto Letnan Jenderal TNI Albertus 
Budi Sulistya mengatakan, tingkat kerisian 
ruang isolasi untuk pasien Covid-19 terus 
menurun. Selain itu, dia mengungkapkan 
tidak ada pasien Covid-19 di rumah sakit 
lapangan RSPAD dalam tiga hari ini.Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
menerima penghargaan Lifetime 
Achievement dari Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Partai Demokrat pada 
Kamis (9/9/2021). Ini merupakan kali 
kedua SBY mendapat penghargaan 
Lifetime Achievement dari Partai 
Demokrat. Sebelumnya SBY pernah 
menerima penghargaan serupa pada 
2012. Penghargaan tersebut diterima 
SBY berbarengan dengan perayaan 
ulang tahun ke-20 Partai Demokrat. 
"Penghargaan Capaian Seumur Hidup 
(Lifetime Achievement) merupakan 

SBY Terima Penghargaan Livetime Achievement

anugerah tertinggi yang diberikan 
Partai Demokrat ke tokoh partai," kata 
Ketua Umum DPP Partai Demokrat 
sekaligus putra sulung SBY, Agus 
Harimurti Yudhoyono, saat 
menyampaikan pidatonya pada acara 
itu, dikutip dari Antara, Kamis 
(9/9/2021).Selain kepada SBY, DPP 
Partai Demokrat juga memberikan 
penghargaan kepada mendiang istri 
SBY, yakni Ani Yudhoyono, yang 
menerima anugerah Spirit of 
Demokrat. Dalam kesempatan itu, 
SBY yang mewakili mendiang istrinya 
mengatakan, Ani Yudhoyono 

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057
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Tanah Air

Internasional

Internasional

iklan JKInternasional

Dicari

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

Tanah Air

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Tanah Air

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Tanah Air

Apa Kata Bintang Anda

merupakan sosok yang tepat untuk 
menerima anugerah Spirit of Demokrat.  
Alasannya, Ani Yudhoyono telah terlibat 
sejak Partai Demokrat masih dalam 
bentuk gagasan sampai akhir hayatnya. 
Tidak hanya pernah bertugas sebagai 
pengurus partai, Ani Yudhoyono juga 
selalu memberi semangat kepada 
semua kader, kata SBY. “Saya atas 
nama Ibu Ani mengucapkan terima 
kasih kepada ketua umum dan jajaran 
pengurus partai yang memberi 
anugerah ini kepada almarhum,” ujar 
SBY. SBY juga berpesan kepada para 
kadernya agar tetap solid agar Partai 
Demokrat bisa tetap eksis di kancah 
politik nasional.“Tetaplah kompak dan 
bersatu. Tetaplah berikhtiar tanpa 
menyerah sebagaimana sikap pejuang,” 
kata SBY. Selain SBY dan Ani 
Yudhoyono, 30 tokoh senior Partai 
Demokrat juga menerima Penghargaan 

Pejuang Partai Demokrat, sedangkan tiga 
kader perempuan mendapatkan 
Penghargaan Srikandi Partai Demokrat. 
Sebanyak 30 tokoh senior Partai 
Demokrat yang menerima Penghargaan 
Pejuang Partai, di antaranya Subur Budi 
Santoso (ketua umum pertama Partai 
Demokrat), Sjarifuddin Hasan, Letnan 
Jenderal TNI (Purn) E E Mangindaan, 
Amir Syamsuddin, Edhie Baskoro 
Yudhoyono, Hinca I P Pandjaitan XIII, 
mendiang Ventje Rumangkang, Andi 
Alifian Mallarangeng, Mayor Jenderal TNI 
(Purn) Nachrowi, Joko Suwanda, dan 
Bahaudin Tonti.
Beberapa dari tokoh itu merupakan 
pendiri partai, di antaranya Rumangkang, 
Suwanda, dan Tonti. Sementara itu, tiga 
kader perempuan yang menerima 
Penghargaan Srikandi Partai Demokrat, 
yaitu Melani Leimena Suharli, Titi Budi 
Santoso, dan Indrawati.

Ada rezeki tak terduga. Bisa dari bonus 
atau cairnya invoice  yang sudah lama 
tertunda. Jangan lupa sisihkan untuk 
beramal, ya.
Keuangan:  Kas aman.

Jika kita bisa positif menanggapi kritik, 
hati pun tak akan lelah. Kadang, Anda 
sering panik dan merasa sendiri 
sehingga suka “keceplosan” bicara 
kasar.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara: Penuh curiga

Keuangan:  Bebas utang.

Asmara:  Beri hadiah.

Atasan plinplan dalam mengambil 
putusan? Agar Anda tak terjebak lagi, 
catat semua penugasan dan simpan 
semua e-mail  hingga percakapan di 
instant messenger .
Keuangan: Boros ongkos.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Jangan sampai muncul salah paham 
dengan rekan kerja gara-gara candaan. 
Ada kiriman barang yang sudah lama 
Anda tunggu. Hmm, semoga kali ini 
pesanannya sesuai harapan.

Asmara: Kabar baik.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan: Tagih utang.

Asmara:  Tahu sama tahu.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Berhati-hatilah ketika mengharapkan 
sesuatu karena tidak selalu 
mendapatkannya

Taurus(20April-20mei)

Minggu ini Anda masih harus bekerja 
keras. Lihat saja, tugas terus bertambah, 
karena bos terlalu percaya kepada Anda. 
Badan sudah tak kuat, tapi Anda pun tak 
berani menolak. Tetapi tetap ingat akan 
kesehatan jika memang sudah tak kuat 
jangan dipaksakan. 

Keuangan: Kartu hilang.
Asmara: Dikekang.

Uang memang bisa menjadi bumerang. 
Sekalipun pertemanan sudah berjalan 

Asmara:  Kualitas rendah.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Keuangan:  Ingin naik gaji.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan: Cukup meyakinkan, berkat 
keuletan Anda. 
Asmara: Anda terlalu sibuk dengan 
kekasih baru.

Jangan ragu-ragu berkonsultasi 
dengan bos. Kendati bos Anda keras 
kepala, namun dia dapat mengerti 
kesusahan orang lain.Dia masih punya 
perasaan kok.Keras kepala bukan 
berarti tak punya perasaan.

Pekerjaan:  Jenuh.

Jangan sia-siakan kepercayaan Si Dia. 
Anda terlalu sering membuatnya 
kecewa dengan perlakuan semena-
mena.

Pekerjaan: Kewalahan.

Pekerjaan:  Bertingkah.  

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Pura-pura suka.

Asmara:  Harmonis.

Keuangan:  Bisa belanja.

Keuangan:  Disubsidi.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Memaksakan diri.

sekian lama, tapi Anda berhak 
berbicara bila sudah menyangkut hak
Keuangan:  Agak rugi.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Tetaplah fokus terhadap hal yang ingin 
Anda raih.Lebih baik sukses besar di 
satu bidang daripada mengerjakan 
berbagai bidang tapi hasilnya biasa-
biasa saja, bukan?

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Anda terlalu sering mengeluh. Padahal, 
Anda diberkahi banyak keberuntungan 
dibandingkan orang lain. Teman Anda 
pun jengah mendengar keluhan Anda 
dan memutuskan menjaga jarak. Ayo, 
segera perbaiki sikap.

Asmara:  Mulai bersemi.

Asmara:  Akhirnya bertemu.

Asmara:  Harus lebih tegar.

Jangan terburu-buru mengambil 
keputusan penting. Apalagi bila 
menyangkut masalah 
kesehatan.Semoga cepat sembuh, ya!
 Keuangan:  Pengeluaran besar-
besaran. 
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iklan JKInternasional
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bersambung minggu depan
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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
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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

merupakan sosok yang tepat untuk 
menerima anugerah Spirit of Demokrat.  
Alasannya, Ani Yudhoyono telah terlibat 
sejak Partai Demokrat masih dalam 
bentuk gagasan sampai akhir hayatnya. 
Tidak hanya pernah bertugas sebagai 
pengurus partai, Ani Yudhoyono juga 
selalu memberi semangat kepada 
semua kader, kata SBY. “Saya atas 
nama Ibu Ani mengucapkan terima 
kasih kepada ketua umum dan jajaran 
pengurus partai yang memberi 
anugerah ini kepada almarhum,” ujar 
SBY. SBY juga berpesan kepada para 
kadernya agar tetap solid agar Partai 
Demokrat bisa tetap eksis di kancah 
politik nasional.“Tetaplah kompak dan 
bersatu. Tetaplah berikhtiar tanpa 
menyerah sebagaimana sikap pejuang,” 
kata SBY. Selain SBY dan Ani 
Yudhoyono, 30 tokoh senior Partai 
Demokrat juga menerima Penghargaan 

Pejuang Partai Demokrat, sedangkan tiga 
kader perempuan mendapatkan 
Penghargaan Srikandi Partai Demokrat. 
Sebanyak 30 tokoh senior Partai 
Demokrat yang menerima Penghargaan 
Pejuang Partai, di antaranya Subur Budi 
Santoso (ketua umum pertama Partai 
Demokrat), Sjarifuddin Hasan, Letnan 
Jenderal TNI (Purn) E E Mangindaan, 
Amir Syamsuddin, Edhie Baskoro 
Yudhoyono, Hinca I P Pandjaitan XIII, 
mendiang Ventje Rumangkang, Andi 
Alifian Mallarangeng, Mayor Jenderal TNI 
(Purn) Nachrowi, Joko Suwanda, dan 
Bahaudin Tonti.
Beberapa dari tokoh itu merupakan 
pendiri partai, di antaranya Rumangkang, 
Suwanda, dan Tonti. Sementara itu, tiga 
kader perempuan yang menerima 
Penghargaan Srikandi Partai Demokrat, 
yaitu Melani Leimena Suharli, Titi Budi 
Santoso, dan Indrawati.

Ada rezeki tak terduga. Bisa dari bonus 
atau cairnya invoice  yang sudah lama 
tertunda. Jangan lupa sisihkan untuk 
beramal, ya.
Keuangan:  Kas aman.

Jika kita bisa positif menanggapi kritik, 
hati pun tak akan lelah. Kadang, Anda 
sering panik dan merasa sendiri 
sehingga suka “keceplosan” bicara 
kasar.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara: Penuh curiga

Keuangan:  Bebas utang.

Asmara:  Beri hadiah.

Atasan plinplan dalam mengambil 
putusan? Agar Anda tak terjebak lagi, 
catat semua penugasan dan simpan 
semua e-mail  hingga percakapan di 
instant messenger .
Keuangan: Boros ongkos.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Jangan sampai muncul salah paham 
dengan rekan kerja gara-gara candaan. 
Ada kiriman barang yang sudah lama 
Anda tunggu. Hmm, semoga kali ini 
pesanannya sesuai harapan.

Asmara: Kabar baik.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan: Tagih utang.

Asmara:  Tahu sama tahu.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Berhati-hatilah ketika mengharapkan 
sesuatu karena tidak selalu 
mendapatkannya

Taurus(20April-20mei)

Minggu ini Anda masih harus bekerja 
keras. Lihat saja, tugas terus bertambah, 
karena bos terlalu percaya kepada Anda. 
Badan sudah tak kuat, tapi Anda pun tak 
berani menolak. Tetapi tetap ingat akan 
kesehatan jika memang sudah tak kuat 
jangan dipaksakan. 

Keuangan: Kartu hilang.
Asmara: Dikekang.

Uang memang bisa menjadi bumerang. 
Sekalipun pertemanan sudah berjalan 

Asmara:  Kualitas rendah.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Keuangan:  Ingin naik gaji.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan: Cukup meyakinkan, berkat 
keuletan Anda. 
Asmara: Anda terlalu sibuk dengan 
kekasih baru.

Jangan ragu-ragu berkonsultasi 
dengan bos. Kendati bos Anda keras 
kepala, namun dia dapat mengerti 
kesusahan orang lain.Dia masih punya 
perasaan kok.Keras kepala bukan 
berarti tak punya perasaan.

Pekerjaan:  Jenuh.

Jangan sia-siakan kepercayaan Si Dia. 
Anda terlalu sering membuatnya 
kecewa dengan perlakuan semena-
mena.

Pekerjaan: Kewalahan.

Pekerjaan:  Bertingkah.  

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Pura-pura suka.

Asmara:  Harmonis.

Keuangan:  Bisa belanja.

Keuangan:  Disubsidi.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Memaksakan diri.

sekian lama, tapi Anda berhak 
berbicara bila sudah menyangkut hak
Keuangan:  Agak rugi.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Tetaplah fokus terhadap hal yang ingin 
Anda raih.Lebih baik sukses besar di 
satu bidang daripada mengerjakan 
berbagai bidang tapi hasilnya biasa-
biasa saja, bukan?

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Anda terlalu sering mengeluh. Padahal, 
Anda diberkahi banyak keberuntungan 
dibandingkan orang lain. Teman Anda 
pun jengah mendengar keluhan Anda 
dan memutuskan menjaga jarak. Ayo, 
segera perbaiki sikap.

Asmara:  Mulai bersemi.

Asmara:  Akhirnya bertemu.

Asmara:  Harus lebih tegar.

Jangan terburu-buru mengambil 
keputusan penting. Apalagi bila 
menyangkut masalah 
kesehatan.Semoga cepat sembuh, ya!
 Keuangan:  Pengeluaran besar-
besaran. 
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

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

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

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

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

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

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

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

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264
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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

Salah satunya adalah Rabia Jamal, 
pekerja di 
bandara yang 
sempat tak 
beroperasi 
setelah 
tentara AS 
dan sekutu 
resmi 
hengkang 
dari 
Afghanistan 
pada akhir 
Agustus 
2021.
Rabia Jamal 
memberanikan diri untuk kembali 
bekerja meski Taliban menyatakan 
perempuan harus tinggal di rumah demi 
keamanan mereka sendiri.
"Saya butuh uang untuk menghidupi 
keluarga saya. Saya merasakan 
ketegangan di rumah. Saya merasa 
sangat tidak enak, tapi sekarang merasa 
lebih baik," ucap Rabia Jamal seperti 
dilansir AFP, Minggu (12/9).
Sebelumnya, lebih dari 80 perempuan 
bekerja di bandara sebelum Kabul jatuh 
ke tangan Taliban. Kini, hanya sekitar 12 
perempuan yang kembali bekerja di 
sana.Tak hanya itu, 12 orang tersebut 
menjadi bagian dari sedikit perempuan 
yang diizinkan kembali bekerja di Kabul. 
Taliban menyatakan, sebagian besar 
tidak akan kembali ke pekerjaannya 
hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Beberapa perempuan mulai kembali 
bekerja setelah kurang dari sebulan 
Taliban masuk ke Kabul, ibu kota 
Afghanistan.

Selain Rabia, sang adik yang bernama 
Qudsiya Jamal juga bisa kembali 
bekerja. Keputusan itu diambil dengan 
rasa takut. Keluarga bahkan sempat 
memintanya untuk tidak kembali 
bekerja."Keluarga mengkhawatirkan 
saya. Mereka minta saya untuk tidak 
kembali. Tapi saya senang sekarang, 
sejauh ini tidak ada masalah," kata 
Qudisya Jamal.Hak-hak perempuan di 

Afghanistan sangat dibatasi di bawah 
pemerintahan Taliban pada 1996-2001. 
Namun, sejak kembali berkuasa, 
kelompok itu mengklaim tidak akan terlalu 
membatasi hak-hak perempuan secara 

ekstrem.Per
empuan 
diizinkan 
berkuliah 
asalkan 
kelas dibagi 
berdasarka
n jenis 
kelamin 
atau 
setidaknya 
dipisahkan 
tirai. 
Perempuan 
juga harus 

mengenakan abaya, jubah yang menutupi 
semua dan cadar niqab untuk menutupi 
wajah.

Sejak penyanyi folk, Fawad Andarabi 
tewas di tangan Taliban, sejumlah musisi 
perempuan semakin takut akan keamanan 
dan masa depan karier mereka.

Ketika Taliban berkuasa 30 tahun lalu, 
perempuan tidak secara resmi dilarang 
untuk bekerja. Namun, dalam praktiknya, 
Taliban kerap mempersulit kaum 
perempuan untuk mengakses sebagian 
besar pekerjaan dengan dalih menuruti 
syariat Islam.Kembali berkuasanya Taliban 
juga dikhawatirkan akan mempersempit 
ruang berkreasi di industri musik.

Sebelumnya, Taliban juga melarang 
perempuan berolahraga. Olahraga dinilai 
tidak sesuai dengan syariat Islam yang 
mereka yakini.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

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

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

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

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

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

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

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

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264
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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

Salah satunya adalah Rabia Jamal, 
pekerja di 
bandara yang 
sempat tak 
beroperasi 
setelah 
tentara AS 
dan sekutu 
resmi 
hengkang 
dari 
Afghanistan 
pada akhir 
Agustus 
2021.
Rabia Jamal 
memberanikan diri untuk kembali 
bekerja meski Taliban menyatakan 
perempuan harus tinggal di rumah demi 
keamanan mereka sendiri.
"Saya butuh uang untuk menghidupi 
keluarga saya. Saya merasakan 
ketegangan di rumah. Saya merasa 
sangat tidak enak, tapi sekarang merasa 
lebih baik," ucap Rabia Jamal seperti 
dilansir AFP, Minggu (12/9).
Sebelumnya, lebih dari 80 perempuan 
bekerja di bandara sebelum Kabul jatuh 
ke tangan Taliban. Kini, hanya sekitar 12 
perempuan yang kembali bekerja di 
sana.Tak hanya itu, 12 orang tersebut 
menjadi bagian dari sedikit perempuan 
yang diizinkan kembali bekerja di Kabul. 
Taliban menyatakan, sebagian besar 
tidak akan kembali ke pekerjaannya 
hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Beberapa perempuan mulai kembali 
bekerja setelah kurang dari sebulan 
Taliban masuk ke Kabul, ibu kota 
Afghanistan.

Selain Rabia, sang adik yang bernama 
Qudsiya Jamal juga bisa kembali 
bekerja. Keputusan itu diambil dengan 
rasa takut. Keluarga bahkan sempat 
memintanya untuk tidak kembali 
bekerja."Keluarga mengkhawatirkan 
saya. Mereka minta saya untuk tidak 
kembali. Tapi saya senang sekarang, 
sejauh ini tidak ada masalah," kata 
Qudisya Jamal.Hak-hak perempuan di 

Afghanistan sangat dibatasi di bawah 
pemerintahan Taliban pada 1996-2001. 
Namun, sejak kembali berkuasa, 
kelompok itu mengklaim tidak akan terlalu 
membatasi hak-hak perempuan secara 

ekstrem.Per
empuan 
diizinkan 
berkuliah 
asalkan 
kelas dibagi 
berdasarka
n jenis 
kelamin 
atau 
setidaknya 
dipisahkan 
tirai. 
Perempuan 
juga harus 

mengenakan abaya, jubah yang menutupi 
semua dan cadar niqab untuk menutupi 
wajah.

Sejak penyanyi folk, Fawad Andarabi 
tewas di tangan Taliban, sejumlah musisi 
perempuan semakin takut akan keamanan 
dan masa depan karier mereka.

Ketika Taliban berkuasa 30 tahun lalu, 
perempuan tidak secara resmi dilarang 
untuk bekerja. Namun, dalam praktiknya, 
Taliban kerap mempersulit kaum 
perempuan untuk mengakses sebagian 
besar pekerjaan dengan dalih menuruti 
syariat Islam.Kembali berkuasanya Taliban 
juga dikhawatirkan akan mempersempit 
ruang berkreasi di industri musik.

Sebelumnya, Taliban juga melarang 
perempuan berolahraga. Olahraga dinilai 
tidak sesuai dengan syariat Islam yang 
mereka yakini.

Sejumlah Wanita Afghanistan Mulai Bekerja 


