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PT HKML Baterai Indonesia resmi 
melakukan peletakan batu pertama 
(groundbreaking) atas pembangunan 
pabrik baterai listrik pertama di 
Indonesia sekaligus di Asia Tenggara 
(ASEAN) yang berlokasi di Karawang, 
Jawa Barat pada Rabu (15/9). 
Peletakan batu pertama diresmikan 
oleh presiden Jokowi, "Dengan 
mengucap bismillahirrahmanirrahim, 
groundbreaking Pabrik industri Baterai 
Kendaraan Listrik PT HKML Baterai 
Indonesia saya nyatakan dimulai," kata 
Jokowi. Jokowi sendiri didampingi oleh 
Menko Maritim dan Investasi Luhut 

Binsar Pandjaitan, Menteri 
Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahaladia, 
Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati 
Karawang Cellica Nurrachadiana, Duta 
Besar Korea untuk Indonesia, Presiden 
Hyundai Motor Asia Pasific Headquarters, 
dan CEO PT HKML Baterai Indonesia 
William Hong. “Kita patut bersyukur hari 
ini bisa menyaksikan groundbreaking 
pembangunan pabrik baterai kendaraan 
listrik pertama di Indonesia dan bahkan 
yang pertama di Asia Tenggara,” ujar 
Presiden Jokowi dalam sambutannya 
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saat peresmian berlangsung. Jokowi 
juga bersyukur karena akhirnya 
Indonesia bisa memulai pembangunan 
industri baterai listrik di dalam negeri. 
Baginya, hal ini tidak hanya sekadar 
pembangunan pabrik dan investasi baru 
di tanah air, namun juga dimulainya era 
hilirisasi industri dan pengembangan 
teknologi. "Ini pabrik baterai kendaraan 
listrik pertama di Indonesia, bahkan 
yang pertama di Asia Tenggara dengan 
nilai investasi sebesar US$1,1 miliar 
atau setara Rp15,68 triliun (kurs 
Rp14.257 per dolar AS). Menurut 
Jokowi, pembangunan pabrik ini 
merupakan wujud keseriusan 
pemerintah untuk melakukan hilirisasi 
industri. Kehadiran pabrik baterai mobil 
listrik ini pun disebutnya jadi pertanda 
era kejayaan komoditas bahan mentah 
sudah berakhir. "Kita harus berani 
mengubah struktur ekonomi yang 
selama ini berbasis komoditas untuk 
masuk ke hilirisasi, masuk ke 
industrialisasi, menjadi negara industri 
yang kuat dengan berbasis pada 
pengembangan inovasi teknologi," 
imbuhnya. "Karena itu strategis besar 
bisnis negara adalah keluar secepatnya 
dari jebakan negara pengekspor bahan 
mentah, melepaskan ketergantungan 

dari produk-produk impor dengan 
mempercepat revitalisasi industri 
pengolahan. Sehingga bisa memberikan 
peningkatan nilai tambah ekonomi yang 
semakin tinggi," paparnya. "Oleh karena 
itu, pengembangan industri baterai juga 
akan meningkatkan daya tarik Indonesia 
sebagai negara tujuan investasi dari 
industri turunan yang digunakan baterai 
seperti investasi motor listrik, bus listrik, 
dan mobil listrik," ungkapnya. Selain itu, 
Jokowi melanjutkan, Indonesia memiliki 
cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan 
potensi yang luar biasa itu, ia yakin 
dalam 3-4 tahun ke depan Indonesia bisa 
menjadi produsen utama produk-produk 
barang jadi berbasis nikel seperti baterai 
litium dan baterai listrik. "Hilirisasi industri 
nikel akan meningkatkan nilai tambah 
bijih nikel. Jika diolah dengan sel baterai 
nilainya akan meningkat 6-7 kali lipat, 
dan jika diolah jadi mobil listrik maka nilai 
tambahnya akan meningkat 11 kali lipat," 
tutup Jokowi. Adapun pembangunan 
pabrik baterai kendaraan listrik yang 
diresmikan Jokowi ini merupakan bagian 
dari rencana investasi Korea Selatan di 
hilirisasi nikel untuk menjadi produk 
kendaraan listrik senilai US$ 9,8 miliar 
atau setara Rp 142 triliun. Proyek 
pembangunan pabrik baterai kendaraan 
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listrik ini terealisasi setelah sebelumnya 
ditandai dengan penandatanganan MoU 
antara Kementerian Investasi dan 
konsorsium Hyundai serta LG pada 
Desember 2020. Proyek ini dijalankan 
konsorsium LG dan Hyundai yang terdiri 
dari Hyundai Motor Company, KIA 
Corporation, Hyundai Mobis, dan LG 
Energy Solution. Konsorsium Korea 
Selatan ini bermitra dengan Indonesia 
Battery Corporation yang beranggotakan 
PT Indonesia Asahan Aluminium 
(Inalum), PT Aneka Tambang Tbk. 
(ANTM), PT Pertamina, PT Perusahaan 
Listrik Negara, dan Contemporary 
Amperex Technology Co. Ltd. Pabrik 
baterai mobil listrik di Indonesia ini akan 
memiliki kapasitas Gigawatt Hour 
(GWH). Atas investasi ini LG Energy 
Solution meminta Presiden Jokowi bisa 
memberikan dukungan perizinan 
maupun insentif kepada perusahaan. 
Tujuannya, agar pembangunan pabrik 
dan pengembangan industri bisa lebih 
lancar ke depan. "Kami mohon kerja 
sama dan dukungan aktif Bapak 
Presiden Joko Widodo dalam perizinan 
dan dukungan insentif sehingga 
pembangunan pabrik dapat dilakukan 
dengan lancar," tutur Kim. Di sisi lain, 
Kim memastikan LG Group akan 

menjadi mitra bagi Indonesia untuk 
pembangunan industri berteknologi. Hal 
ini diharapkan bisa memberikan 
sumbangan ekonomi bagi semua pihak 
yang terlibat. Atas permintaan ini, Jokowi 
memastikan pemerintah akan 
memberikan dukungan penuh terhadap 
pengembangan ekosistem industri baterai 
dan kendaraan listrik. Presiden Jokowi 
mengatakan bahwa pemerintah Indonesia 
akan berkomitmen penuh untuk 
memberikan dukungan dan 
pengembangan ekosistem industri baterai 
dan kendaraan listrik. Pemerintah juga 
akan terus menggulirkan reformasi 
struktural untuk memberikan kepastian 
hukum dan kemudahan perizinan kepada 
para pelaku usaha dan para investor 
dalam mengembangkan usahanya di 
Tanah Air. “Pemerintah juga terbuka atas 
berbagai inisiatif kerjasama dengan 
negara-negara sahabat,” ucap Presiden. 
Presiden juga berharap kolaborasi antara 
perusahaan Korea Selatan dengan 
perusahaan Indonesia akan makin 
diperkuat serta melibatkan usaha mikro, 
kecil, dan usaha menengah yang ada di 
Tanah Air, termasuk realisasi kerja sama 
investasi dalam industri baterai dan 
kendaraan listrik. “Saya berpesan agar 
kolaborasi yang terbangun bukan hanya 
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di antara perusahaan-perusahaan 
besar atau BUMN-BUMN kita tetapi 
juga melibatkan usaha mikro, usaha 
kecil, dan usaha menengah,” ujar 
Presiden. Menteri Investasi/Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Bahlil Lahaladia menceritakan 
sulitnya negosiasi proyek 
pembangunan pabrik industri baterai 
tersebut. Di depan Jokowi, Bahlil 
mengakui bahwa negosiasi dengan LG 
Energy Solution Ltd cukup alot. Bahlil 
mengaku harus sampai bolak balik 
sebanyak 7 kali ke Korea Selatan agar 
proyek bisa berjalan. "Pak Presiden, 
kami lobby, negosiasi mungkin MoU 
dibuat 21 kali drafnya, 7 kali saya ke 
Korea baru bisa diteken. Luar biasa 
negosiasinya," kata Bahlil, Rabu 
(15/9/2021). Indonesia meneken nota 
kesepahaman dengan LG Energy 
Solution pada akhir Desember lalu. 
Perjanjian diteken, tepat satu tahun 
setelah pemerintah meneken nota 
kesepahaman pada proyek hilirisasi 
industri kendaraan listrik bersama 
Hyundai Motor Group. Kedua 
perusahaan tersebut lantas 
membentuk konsorsium untuk 
membangun pabrik sel baterai 
kendaraan listrik dengan nilai investasi 

"Ini adalah konsep hilirisasi pertama 
karena ini dari baterainya itu tambangnya 
BUMN yang mayoritas, kemudian 
smelternya dibangun di Maluku Utara, di 
mana di situ ada lokasi yang dekat 
dengan bahan baku," Bahlil berharap 
proyek pembangunan pabrik ini berjalan 
lancar. Eks Ketua Umum Himpunan 
Pengusaha Muda itu memperkirakan, 
tahun depan pabrik ini sudah bisa 
beroperasi. "2022, Mei paling lambat 
Insya Allah sudah produksi. Sudah paten 
pak. Jadi Insya Allah sudah produksi 
kita," jelasnya.  Pembangunan pabrik 
baterai kendaraan listrik di Indonesia 
dinilai dapat memberikan sentimen positif 
terhadap harga saham emiten nikel di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebab, nikel 
adalah komponen utama untuk 
pembuatan baterai kendaraan listrik 
(electronic battery/EV). Kepala Riset PT 
Henan Putihrai Sekuritas, Robertus 
Yanuar Hardy mengatakan, meski saham 
nikel memiliki prospek yang cerah karena 

mencapai US$ 9,8 miliar atau setara 
dengan Rp 142 triliun. LG dan Hyundai 
pun bermitra dengan konsorsium Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT 
Industri Baterai Indonesia yang 
beranggotakan Inalum, Antam, Pertamina 
dan PLN.
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sentimen ini, namun ia menyarankan 
untuk tidak asal memilih emiten nikel 
untuk dibeli sahamnya. Menurutnya, 
ada dua saham emiten nikel yang bisa 
menjadi pilihan tepat. Keduanya adalah 
saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) 
dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). 
Namun yang paling layak dikoleksi 
adalah ANTM karena memiliki produk 
tambang mineral lain selain nikel 
(termasuk tambang emas). Dengan 
demikian, nantinya jika terjadi 
penurunan harga saham nikel, ada 
produk lainnya yang bisa tetap 
menopang kinerja emiten tersebut. 
"Kami lebih suka ANTM, karena 
diversifikasi selain nikel, ada emas dan 
bauksit. Bauksit nanti di hilirisasi jadi 
alumina. Nikel masih jadi sumber utama 
ANTM, dan alumina nanti bisa 
menyamai kontribusi dari nikel dan 
emas juga punya rencana ekspansi 
jauh ke perusahaan," ujarnya dalam 
InvesTime, Selasa (14/9/2021). Begitu 
juga dengan INCO, dia menilai saham 
ini juga layak untuk diburu bagi investor 
karena punya prospek ke depan. 
Apalagi jika kepastian pembangunan 
proyek baterai kendaraan listrik sudah 

jalan. "INCO juga bagus juga, tapi kita 
melihat INCO masih ke nikel aja, belum 
punya bauksit dan emas dan kalau 
sesuatu terjadi ke nikel, harga jatuh tidak 
aman. Beda dengan antam punya jualan 
lain," kata dia. Selain kedua emiten ini, ia 
juga melihat satu lagi yang patut 
diperhatikan adalah PT Harum Energy 
(HRUM). Sebab, saat ini HRUM sudah 
mulai melakukan ekspansi ke smelter 
nikel dari sebelumnya hanya tambang 
batu bara. "Margin besar dari nikel kan 
smelternya, makanya pemerintah 
menyuruh membangun smelter dari pada 
ekspor bahan mentah. Jadi ini (HRUM) 
bisa dilihat untuk long term," jelasnya. 
Data BEI mencatat, saham Antam ditutup 
naik 0,81% di Rp 2.490/saham pada 
perdagangan Rabu (15/9), dengan 
kenaikan sepekan 7,33% dan sebulan 
naik 4%. Sementara saham INCO ditutup 
turun 1,29% di Rp 4.960/saham, dengan 
koreksi 0,20% sepekan dan turun 2,27% 
sebulan terakhir. Setelah sekian lama 
Sumber Daya Alam Indonesia dikuasai 
dan diperas pihak asing selama puluhan 
tahun dan kini direbut kembali oleh 
presiden Jokowi, dia juga membuat 
sebuah gebrakan lain yaitu tidak boleh 
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Sumber Daya Alam Indonesia dikuasai 
dan diperas pihak asing selama puluhan 
tahun dan kini direbut kembali oleh 
presiden Jokowi, dia juga membuat 
sebuah gebrakan lain yaitu tidak boleh 
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ada lagi ekspor bahan mentah. Bahan 
mentah harus diolah jadi barang jadi 
yang bernilai ekspor lebih tinggi. Siapa 
pun yang mau menggarap, harus 
investasi di sini. Salah satunya adalah 
nikel. Jokowi ingin Indonesia keluar dari 
belenggu menjadi negara pengekspor 
bahan mentah dan dapat melepaskan 
diri dari ketergantungan pada produk-
produk impor. Dulu ada sindiran buat 
negara ini. Negara lain membeli bahan 
mentah dari negara kita dengan harga 
murah, lalu diolah jadi barang jadi 
(konsumsi) dan dijual kembali ke 
negara kita dengan harga yang jauh 
lebih mahal. Makanya, dulu, apa-apa 
impor. Negara ini seolah jadi tempat 
buangan produk buatan negara luar 
karena ekonomi kita cenderung 

berbasis konsumtif. Stigma ini yang 
pelan-pelan ingin diubah Jokowi. Melalui 
hilirisasi industri, Indonesia diharapkan 
jadi negara industri dengan nilai ekspor 
yang tinggi. Dengan inovasi ini, 
peningkatan nilai tambah ekonomi 
negara juga akan semakin tinggi. Jokowi 
menyebut, jika nikel diolah menjadi sel 
baterai, nilainya akan meningkat menjadi 
enam sampai tujuh kali lipat. Jika diolah 
menjadi mobil lisrik, maka nilainya akan 
meningkat banyak, bahkan mencapai 11 
kali lipat. Analoginya begini. Sebuah 
ponsel, kita ambil contoh iPhone, kalau 
dibongkar, pasti ada komponen-
komponennya. Kamera, layar, tombol, 
chipset prosesor, memory, baterai, 
casing, modem, sensor pendukung dll. 
Biasanya ada pihak yang membongkar 
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jeroannya satu per satu. Tahun lalu seri 
iPhone 12 Pro, dihitung per komponen, 
maka totalnya hanya 406 dolar AS, 
atau sekitar Rp 5,8 juta. Kenapa? 
Layar modalnya 70 dolar, modem 5G 
modal 90 dolar, kamera modal hanya 8 
dolar, prosesor 40 dolar dll. Total 406 
dolar. Komponen pemisah itu anggap 
saja sebagai bahan mentah. Dijual 
dengan murah, lalu semuanya 
disatukan, jadi iPhone lalu dijual 
dengan harga sekitar Rp 20 juta. Jadi 
harga yang cuma 5 jutaan jadi sekitar 
20 juta. IPhone itulah barang jadi 
bernilai tinggi. 
Presiden ingin seperti itu. Barang jadi 
diproduksi di sini sehingga tidak perlu 
impor, tidak ada pajak mahal sehingga 
lebih murah, dan bisa diekspor pula. 
Kalau hanya jualan bahan mentah? 
Kita ini nanti pasti impor lagi barang 
yang mentahnya dari kita. Jokowi ingin 
hilirisasi agar bernilai lebih besar. 
Misalnya pengembangan industri 

baterai ini akan meningkatkan daya tarik 
Indonesia sebagai negara tujuan 
investasi. Misalnya investasi-investasi 
bisnis yang menggunakan baterai, seperti 
investasi motor listrik, bus listrik dan 
bahkan industri mobil listrik. Kalau bukan 
Jokowi presidennya, nikel mungkin bakal 
dijual mentahnya, atau bakal digarap 
asing dengan kontrak puluhan tahun, 
diperas lagi SDA dan rakyat hanya dapat 
ampasnya saja. Jadi, pertanyaannya 
adalah, presiden yang sebelum-
sebelumnya ngapain aja? Ada yang 
digarap asing, ada yang kerjanya entah 
apa, ada yang tukang prihatin sambil 
ciptakan lagu.
 Jokowi adalah anugerah terbesar Tuhan 
buat bangsa Indonesia, yang akan 
membuat fondasi Indonesia kuat sebagai 
negara maju. Tugas presiden selanjutnya 
setelah Jokowi adalah untuk melanjutkan 
kerja Jokowi menjadikan Indonesia 
sebagai negara industri maju.
 Negara yang ditakuti oleh negara lain.
 

Info SIP
Di tengah pandemi virus corona yang 
sedang dihadapi dunia, termasuk 
Indonesia, masyarakat kini mulai 
memberikan perhatian lebih untuk 
kesehatan tubuh. Masyarakat semakin 
menyadari, satu-satunya cara agar 
terhindar dari penularan virus Sars-Cov-
2 ini adalah dengan menjaga sistem 
kekebalan tubuh tetap baik.

Konsumsi makanan bergizi tinggi ini 
pun dapat dikatakan sebagai upaya 
paling signifikan. Karena dengan 
memperhatikan asupan makanan yang 
baik, tubuh akan mendapatkan 
berbagai nutrisi tinggi yang bermanfaat 
untuk memperkuat sistem imun.

Dengan begitu, tubuh akan lebih kuat 
dan tidak mudah terserang penyakit. 
Dalam meningkatkan kekebalan tubuh, 
bisa dilakukan dengan berbagai upaya. 
Seperti melakukan aktivitas olahraga 
rutin, mencukupi kebutuhan istirahat 
atau tidur yang baik, serta 
mengonsumsi asupan makanan yang 
bernutrisi tinggi.

Salah satu asupan yang diperlukan 
untuk meningkatkan daya tahan tubuh 
adalah vitamin E. Vitamin E sudah 
dikenal sebagai salah satu kandungan 
yang diperlukan tubuh untuk 
mendukung peningkatan sistem 
kekebalan tubuh.
Bukan hanya itu, vitamin E juga 
merupakan salah satu senyawa 
antioksidan yang sangat berguna untuk 
mencegah kerusakan sel-sel tubuh 
akibat radikal bebas. Dengan begitu, 
vitamin E bekerja untuk membantu 
menangkal senyawa radikal bebas 
penyebab penyakit yang masuk ke 
tubuh.
Lalu makanan apa saja yang 

Makanan Yang Banyak Mengandung Vitamin E

Makanan yang mengandung vitamin E 
pertama adalah biji bunga matahari. Biji 
bunga matahari atau sering disebut 
dengan kuaci ini merupakan biji yang 
terdapat pada bagian bunga matahari.

Satu ons kacang almond panggang 
kering mengandung 6,78 mg vitamin E. 
Kandungan ini tentu saja berfungsi 
sebagai antioksidan yang melindungi 
tubuh dari kerusakan oksidatif.

mempunyai kandungan vitamin E tinggi. 
Dilansir dari laman Liputan6.com, berikut 
beberapa makanan yang mengandung 
vitamin E tinggi perlu Anda ketahui.

Kacang Almond
Jika Anda mencari makanan yang 
mengandung vitamin E dari kacang-
kacangan, Anda bisa memilih kacang 
almond. Kacang almond dikenal 
mempunyai kandungan vitamin E tinggi.

Walaupun bentuknya kecil, tetapi biji ini 
mempunyai kandungan vitamin E dan 
selenium tinggi yang sangat berguna 
untuk melindungi sel-sel tubuh dari 
kerusakan akibat radikal bebas. Bukan 
hanya itu, biji bunga matahari ini juga 
mengandung lemak sehat untuk tubuh.

Biji Labu

Bukan hanya itu, biji labu juga 
mengandung sumber minyak sehat, 
magnesium dan nutrisi lain yang baik 
untuk kesehatan jantung dan tulang.
Biji Bunga Matahari

Biji labu juga termasuk makanan yang 
mengandung vitamin E tinggi yang bisa 
Anda pilih. Biji labu mempunyai 
kandungan antioksidan karoten dan 
vitamin E yang sangat bermanfaat untuk 
menjaga sel-sel tubuh.

Bukan hanya itu, vitamin ini juga 
melindungi lemak tubuh yang membawa 
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Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar

Makanan yang mengandung vitamin E 
berasal dari kacang-kacangan 
selanjutnya tidak lain adalah kacang 
tanah. Kacang jenis ini memang sangat 
populer dan mudah ditemukan.
Tidak kalah dengan almond, kacang 
tanah juga mengandung vitamin E 
cukup tinggi. Setiap 100 g kacang 
tanah panggang kering, mengandung 
sekitar 4,39 mg vitamin E.

Selain itu. hazelnut juga memiliki 
kandungan asam lemak omega-6 dan 
omega-9 yang cukup tinggi. Ini bisa 
menjadi makanan yang mengandung 
vitamin E sayang untuk dilewatkan.

Bukan hanya itu, kacang tanah juga 
memiliki kandungan lain seperti 
mangan, magnesium, kalsium, besi, 
fosfor, kalium, tembaga, selenium dan 
seng.
Kacang Hazelnut
Kacang-kacangan yang tinggi Vitamin E 
berikutnya adalah hazelnut. Hazelnut 
dikenal sebagai makanan dengan 
sumber vitamin dan mineral yang kaya 
seperti vitamin E, mangan dan 
tembaga.

Kacang Tanah
kolesterol melalui aliran darah. Alpukat

Kedua kandungan ini tentu sangat 
bermanfaat untuk meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh. Selain itu, alpukat juga 
mengandung kalium lebih tinggi 
dibandingkan pisang.

Buah kiwi juga masuk dalam daftar 
makanan yang mengandung vitamin E 
tinggi. Kiwi mempunyai kandungan vitamin 
E atau tokoferol yang merupakan salah 
satu senyawa antioksidan kaya manfaat 
untuk tubuh.

Mangga
Buah mangga ternyata juga mempunyai 
kandungan vitamin E yang cukup tinggi. 
Setiap satu cangkir buah mangga 

Makanan yang mengandung vitamin E 
berasal dari buah bisa didapatkan melalui 
alpukat. Dalam setiap 100 g alpukat, 
terdapat 2.07 mg vitamin E. Bukan hanya 
itu, setiap 100 g alpukat juga mengandung 
sekitar 10 mg vitamin C.

Kiwi

Kandungan ini mampu melindungi tubuh 
terutama kulit utbuh dari kerusakan akibat 
sinar matahari. Bukan hanya itu, 
kandungan ini juga sangat bermanfaat 
untuk mencegah terjadinya berbagai 
masalah atau gangguan kulit.

Bayam

mengandung sekitar 1,5 mg vitamin E. 
Selain itu, mangga juga mengandung 
banyak sumber vitamin A, C, kalium 
juga serat.
Kandungan vitamin, mineral dan 
antioksidan dalam mangga pun 
banyak berguna untuk tubuh. Mulai 
dari meningkatkan kekebalan tubuh, 
melancarkan pencernaan, menjaga 
kesehatan rambut, mata dan kulit 
hingga mencegah kanker.

Selain kacang-kacangan dan buah, 
sumber vitamin E juga bisa didapatkan 
dari sayur. Bayam menjadi salah satu 
makanan yang mengandung banyak 
vitamin E.setiap 100 g bayam mentah 
mengandung sekitar 2.03 mg vitamin 
E. Selain itu, bayam juga dilengkapi 
dengan serat tidak larut yang sangat 
bermanfaat untuk melancarkan sistem 
pencernaan.Di samping itu, bayam 
juga banyak mengandung karoten, 
vitamin C, vitamin K, asam folat, zat 
besi, hingga kalsium.
Brokoli
Bukan hanya sebagai sumber vitamin 
A dan K, brokoli juga masuk dalam 
makanan yang mengandung vitamin E 

Bahkan dikatakan, konsumsi brokoli ini 
sangat baik untuk menurunkan gula 
darah bagi penderita diabetes.
Paprika Merah

Telur

Tidak hanya itu, paprika merah manis 
juga mempunyai vitamin A dan C 
sebagai nutrisi tambahan.

Telur juga menjadi salah satu makanan 
yang mengandung vitamin E cukup 
untuk tubuh. Di samping itu, telur 
mempunyai nutrisi lengkap yang sangat 
berguna untuk kesehatan seperti protein, 
lemak sehat, kalsium, fosfor dan vitamin 
D.Konsumsi telur secara rutin dalam 
takaran yang sehat, dapat membantu 
meningkatkan kadar kolesterol baik yang 
mampu mencegah terjadinya serangan 
penyakit.

Selanjutnya, makanan yang 
mengandung vitamin E bisa berasal dari 
paprika merah. Bahkan paprika merah 
dikatakan sebagai sumber vitamin E 
sehat yang terbukti melindungi terjadinya 
degenerasi makula.

tinggi. Brokoli mengandung banyak 
senyawa antioksidan yang sangat 
berguna untuk mendukung sel dan 
jaringan sehat dalam tubuh.
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Pemerintah terus mendorong riset 
dalam pengembangan Vaksin Merah 
Putih. Ini merupakan vaksin virus Covid-
19 produksi dalam negeri. Sebagai 
karya anak bangsa, vaksin ini disebut 
mampu mempercepat penanganan 
covid-19 sekaligus berdampak positif 
bagi ekonomi.
Berbagai tahapan mulai dari riset, uji 
pra-klinis, uji klinis, registrasi, sertifikasi, 
peningkatan kapasitas produksi dan 
lainnya sudah dan bakal dilalui hingga 
saatnya nanti bisa disuntikkan ke 
masyarakat luas.

1. Harga Terjangkau

Lengkapnya, berikut ini enam fakta 
terbaru pengembangan Vaksin Merah 
Putih:

Saat ini, tim pengembangan Vaksin 
Merah Putih sedang menjalankan tahap 
uji pra-klinis pada hewan Macaca atau 
primata selain manusia.

Fakta Tentang Vaksin Merah Putih

"Mudah-mudahan kami bisa atau 
mengembangkan vaksin dan 
memproduksi vaksin dengan harga yang 
affordable, mudah-mudahan bisa kurang 
dari USD 5," katanya dalam Rapat Dengar 
Pendapat Umum dengan Komisi VII DPR 
RI, Rabu (15/9).

Vaksin Merah Putih garapan PT Biotis 
Pharmaceutical Indonesia dan Universitas 
Airlangga dikatakan akan mulai diproduksi 
tahun depan. Direktur Utama PT Biotis 
Pharmaceuticals Indonesia, FX Sudirman, 
mengatakan harganya tak lebih dari USD 
5 atau kurang lebih Rp71.130 dengan 
estimasi rupiah 14.226 per USD.

Dengan harga itu, Sudirman berharap 
mampu menjangkau masyarakat luas 
dengan harga yang bisa ditanggung 
pemerintah. Bahkan, dia mengatakan 

Sudirman berharap bahwa vaksin yang 
diproduksi dalam negeri ini mampu hadir 
dengan harga yang terjangkau.
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Pengembangan Vaksin Merah Putih ini 
memanfaatkan isolat atau bibit vaksin 
dari Indonesia. Dengan demikian, 
harapannya vaksin Merah Putih akan 
lebih efektif melawan penyebaran virus 
covid-19 di Indonesia.

3. Uji Klinis ke Manusia
Direktur Jenderal Industri Kimia 
Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian 
perindustrian (Kemenperin) Muhammad 
Khayam mengatakan, uji klinis kepada 

Artinya proses pembuatan bibit 
vaksinnya diambil dari sampel yang 
ada di Indonesia dan mengacu pada 
virus yang menular di Indonesia. "Jadi 
lebih cocok dan efektif bagi Indonesia," 
katanya.

harga tersebut akan lebih murah dari 
belanja vaksin pemerintah dari luar 
negeri. Diketahui, pemerintah 
menganggarkan Rp54,46 triliun untuk 
belanja vaksin tahun ini.

Direktur Jenderal Industri Kimia 
Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian 
perindustrian (Kemenperin) Muhammad 
Khayam mengatakan pada 
pengembangan vaksin merah putih ini 
menggunakan isolat virus dari 
Indonesia.

2. Cocok untuk Indonesia

manusia akan dilakukan dalam waktu 
dekat. Dia mengatakan, mengacu pada 
timeline progres pembuatan vaksin merah 
putih oleh Universitas Airlangga dan PT 
Biotis Pharmaceutical Indonesia, uji 
praklinis tahap satu sudah selesai 
dilakukan.

Dengan capaian tersebut, dia berharap 
pada Januari 2022 mendatang proses uji 
klinis bisa masuk pada tahap tiga. 
Selanjutnya bisa masuk pada tahap 
registrasi, scale up produksi massal, 
hingga komersial.
Mengacu pada roadmap yang ditampilkan 
Khayam, pembuatan vaksin merah putih 
ini melalui beberapa tahapan. Pertama, 
pada kuartal I 2021, melakukan upscaling 
prototype, kemudian kuartal II 2021 
masuk pada ranah uji pra-klinis.

"Sekarang sedang dilakukan uji pra-klinis 
tahap kedua pada hewan uji Macaca, 
pelaksanaan uji klinis pada manusia juga 
akan dimulai dalam waktu dekat," katanya 
dalam Rapat Dengar Pendapat dengan 
Komisi VII, DPR RI, Rabu (15/9/2021).

Selanjutnya kuartal III-IV 2021, memasuki 
uji klinis yang mencakup tiga fase, pada 
tahap ini juga dilakukan pendampingan 
dan pengajuan EUA BPOM. Lalu, pada 
kuartal II-IV 2022, masuk pada tahap 
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4. Diproduksi Mulai 2022
Direktur Utama PT Biotis 
Pharmaceutical Indonesia, FX Sudirman 
mengatakan, 
mengacu pada 
capaian saat ini, 
produksi massal 
vaksin Merah 
Putih ditarget 
sekitar 
semester II-
2022 
mendatang. Hal 
ini, tentunya 
setelah melalui 
berbagai uji pra 
klinis, hingga uji klinis dalam tiga fase 
tingkatan.
"(Diharapkan) Produksi massal vaksin 
merah putih untuk memenuhi kebutuhan 
vaksin covid-19 masyarakat indonesia 
mulai 2022," katanya dalam Rapat 
Dengar Pendapat Umum dengan Komisi 
VII DPR RI, Rabu (15/9).

registrasi, dilanjutkan scale-up produksi 
massal di kuartal IV 2022, dan 
diharapkan bisa mengarah pada sektor 
komersial.

Selain Universitas Airlangga yang 

Kemudian, jika hasilnya menunjukkan 
tren positif, Sudirman mengatakan 
masih perlu dilakukan upscaling untuk 
pilot production. Baru setelah itu bisa 
ditingkatkan lagi ke produksi massal. 
Namun, dia mengatakan bahwa 
tantangannya adalah terkait alat dan 
barang pendukung untuk memenuhi 
produksi massal tersebut.

Kendati demikian, hal itu tidak terlepas 
dari fase-fase yang harus dilewati dan 
sedang dijalankan saat ini. ia 
mengatakan, saat ini PT Biotis dan 
Universitas Airlangga sedang 
melakukan uji coba ke hewan Macaca 
atau primata. "Uji Praklinis ini 
ditargetkan selesai pada 30 September 
2021 ini, mudah-mudahan hasilnya baik 
sehingga kita bisa siapkan uji klinis ke 
manusia dengan tiga fase," katanya.
Diketahui, uji klinis pada manusia ada 
dalam tiga fase, yakni fase pertama bagi 
100 orang, fase kedua untuk 400 orang, 
dan fase ketiga untuk 3000 orang.

5. Dikembangkan Berbagai Universitas

"Kami dari Kemenperin sebagai regulator 
yang bertanggung jawab terhadap 
produksi vaksin tentunya mendorong 
investasi yang ada dari dalam negeri 
maupun luar negeri terhadap 
pengembangan vaksin ini," katanya.

Konsorsium pengembangan vaksin 
merah putih ini terdiri dari berbagai 
Lembaga, termasuk juga perusahaan-
perusahaan farmasi dan perguruan tinggi.
Dikepalai Lembaga Eijkman, konsorsium 
memiliki mitra di antaranya Bio farma, 
BalitbangKes, LIPI, Balitvet, dan 
Perguruan Tinggi. Sementara itu di sektor 
kementerian dan lembaga, di dalamnya 
ada Kementerian Perdagangan yang 
melingkupi terkait impor.

bekerja sama dengan PT Biotis 
Pharmaceutical Indonesia, ada beberapa 
universitas lain yang juga 
mengembangkan vaksin merah putih.

Kemudian, Universitas Indonesia dengan 
vaksin DNA, mRNA, dan Virus Like 
Particles. Selanjutnya, ITB dengan Vector 
adenovirus, UNAIR dengan Adenovirus, 
Adeno Associated Virus Based, dan 
Inactivated Virus, dan UGM dengan 
Protein Rekombinan.

6. Kolaborasi Kementerian

Lalu, BRIN yang melingkupi terkait riset, 
Kemenkes dan BPOM yang melingkup 
distribusi, serta Kemenperin yang 
melingkupi produksi dan manufaktur. 

Dirjen IKFT Kemenperin, Muahammad 
Khayam mengatakan, bahwa selain 
pengembangan yang dilakukan utamanya 

oleh Lembaga 
Eijkman, ada 
universitas lain 
yang juga turut 
mengembangka
n vaksin merah 
putih dengan 
platform yang 
berbeda-beda.
Secara rinci 
diantaranya 
LBM Eijkman 
dengan platform 

Subunit protein rekombinan dengan 
Sistem Ekskresi Ragi dan Inactivated 
Virus. Lalu LIPI dengan Rekombinan 
Protein Fusi Whole Genome Sequencing 
Virus Sars-CoV-2.

Sebanyak 57 pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 
akan dipecat pimpinannya menggelar 
aksi protes. Mereka meresmikan kantor 
pemberantasan korupsi versi mereka 
sendiri di depan Gedung Dewan 
Pengawas (Dewas) KPK, Jakarta 
Selatan. "Kantor darurat ini adalah 
sebagai bentuk kekecewaan terhadap 
kinerja KPK dan pemberantasan 
korupsi di Indonesia saat ini," kata 
kuasa hukum para pegawai KPK yang 
akan dipecat, Saor Siagian di depan 
Gedung Dewas, Rabu (15/9). Pada 
kesempatan itu, penyidik nonaktif KPK 
Novel Baswedan dan Ketua Wadah 

Novel Baswedan Bikin Kantor “KPK” Sendiri

Pegawai Yudi Purnomo Harahap ikut 
dalam aksi itu. Acara itu juga disokong 
oleh sejumlah aktivis antikorupsi. Aksi 
tersebut juga menampilkan kotak surat 
untuk Presiden Joko Widodo. Kotak surat 
itu dibuat dengan harapan Presiden 
Jokowi segera memberikan sikap dari 
pemecatan para pegawai. Baca Juga: 
Pesan Firli Bahuri Buat 57 Pegawai KPK 
yang Bakal Dipecat "Presiden harus 
menepati janjinya untuk memberantas 
korupsi di Indonesia," ujar Saor. 
Sebelumnya, sebanyak 57 pegawai KPK 
yang gagal dalam TWK akan dipecat 
dengan hormat pada 30 September 
2021.
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Novel Baswedan Bikin Kantor “KPK” Sendiri
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Tanah Air

Tanah Air

Internasional
Tanah Air

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

Mantan Gubernur Sumatera Selatan 
Alex Noerdin ditetapkan sebagai 
tersangka dalam perkara dugaan 
korupsi terkait pembelian gas bumi oleh 
Perusahaan Daerah Pertambangan dan 
Energi (PDPDE) Sumatera Selatan 
tahun 2010-2019 oleh Kejaksaan 
Agung. Kepala Pusat Penerangan 
Hukum Kejaksaan Agung, Leonard 
Eben Ezer Simanjuntak, dalam 
konferensi pers di Gedung Kejaksaan 
Agung mengatakan, Alex Noerdin yang 
menjabat sebagai Gubernur Sumsel 
selama dua periode, yaitu sejak 2008 
hingga 2018, melakukan permintaan 
alokasi gas bagian negara dari Badan 
Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) 
untuk PDPDE Sumsel. Kemudian, Alex 
menyetujui kerja sama antara PDPDE 
Sumatera Selatan dan PT Dika Karya 
Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT 
PDPDE Gas dengan maksud 
menggunakan PT PDPDE Sumsel untuk 
mendapatkan alokasi gas bagian 

Alex Noerdin Resmi Jadi Tersangka Korupsi

negara.Politikus Partai Golkar itu pun 
langsung ditahan oleh penyidik 
Kejaksaan Agung di Rutan Kelas I 
Cipinang Cabang Rutan KPK. Alasannya, 
untuk mempermudah proses penyidikan. 
"Ditahan selama 20 hari, mulai hari ini 
(16 September) sampai 5 Oktober 2021," 
kata Leonard, Kamis (16/9/2021). Selain 
Alex, penyidik menetapkan Muddai 
Madang sebagai tersangka. Ia ditahan di 
Rutan Salemba Cabang Kejaksaan 
Agung. Muddai Madang yang merangkap 
jabatan sebagai Direktur PT DKLN, 
Komisaris Utama PT PDPDE Gas, dan 
Direktur PT PDPDE Gas menerima 
pembayaran yang tidak sah berupa fee 
marketing dari PT PDPDE Gas. Leonard 
mengungkapkan, Alex dan Muddai 
Madang dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) 
jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 
subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
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Tanah Air

Internasional

Internasional

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

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

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

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

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 
(1) ke-1 KUHP. 

Ketua DPP Partai Golkar sekaligus 
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR 
Adies Kadir mengatakan, partai siap 
memberikan bantuan hukum jika Alex 
meminta. Ia pun mengaku prihatin atas 
penetapan tersangka Alex dalam kasus 
korupsi di PDPDE Sumsel. "Tentunya 
Partai Golkar apabila yang 
bersangkutan ingin didampingi oleh 
penasihat hukum, kami kan ada 
Bakumham (Badan Hukum dan HAM). 
Kami siap untuk dampingi beliau hadapi 
jalannya penyelidikan dan penyidikan, 
bahkan sampai di pengadilan," kata 
Adies dikutip dari Tribunnews. 
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar akan 
membicarakan nasib Alex di DPR. Adies 
mengatakan, partai akan terus 
memantau perkembangan kasus 
korupsi yang menjerat Adies. "Tentu 
kami ingin mendalami lebih dalam dulu 
sejauh apa kasus tersebut sebelum 
ambil langkah lebih lanjut," ucap dia. 

Golkar mau beri bantuan hukum 

Rugikan negara hingga puluhan juta 
dollar AS 
Dalam kasus ini, sebelumnya Kejagung 
telah menetapkan dua tersangka. Kedua 
tersangka yaitu CISS selaku Direktur 
Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 yang 
merangkap sebagai Dirut PT PDPE Gas 
sejak 2010. Ia telah menandatangani 
perjanjian kerja sama antara PDPDE 
Sumsel dan PT Dika Karya Lintas Nusa 
(DKLN). Kemudian, AYH selaku Direktur 
PT DKLN sejak 2009 yang merangkap 
sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 
2009 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel 
sejak 2014. Menurut Leonard, kerugian 
keuangan negara yang ditimbulkan dalam 
perkara ini yaitu 30.194.452.79 dollar 
Amerika Serikat atau Rp 430.834.067.529 
(kurs 14.268). Kerugian itu berasal dari 
hasil penerimaan penjualan gas dikurangi 
biaya operasional selama kurun waktu 
2010 sampai 2019 yang seharusnya 
diterima oleh PDPDE Sumsel. Selain itu, 
ada kerugian negara senilai 63.750 dollar 
AS dan Rp 2,13 miliar yang merupakan 
setoran modal yang tidak seharusnya 
dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1
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TERIMA CATERING 
VEGETARIAN
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jk1
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Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

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

Pelarian selama 15 tahun Terpidana 
Tindak Pidana Korupsi PT. Bank 
Mandiri Cabang Prapatan, Jakarta 
Pusat, Aryo Santigi Budhianto (51) 
akhirnya terhenti. Pelariannya terhenti 
setelah diringkus Tim Tangkap 
Buronan (Tim Tabur) Kejaksaan Agung 
bersama Kejaksaan Negeri Bandung 
pada Kamis (16/9) kemarin.
"Terpidana Ir Aryo Santigi Budhianto 
diamankan di Jalan Gatot Subroto 
Nomor 40, Malabar, Kecamatan 
Lengkong, Kota Bandung, Jawa 
Barat," kata Kapuspenkum Leonard 
Eben Ezer SimanjuEkse dalam 
keterangannya, dikutip Jumat (17/9).
Kasus ini bermula pada 14 Februari 
2002 bertempat di Kantor PT. Bank 
Mandiri Cabang Prapatan, Jalan 
Kwitang Raya Nomor 30 AB Jakarta 
Pusat. Aryo kala itu berhasil 
mengorupsi uang milik PT. Bank 
Mandiri Cabang Jakarta Prapatan 
sebesar Rp120 miliar.
Atas perbuatanya, Aryo pun dijatuhi 

Koruptor Bank Mandiri Ditangkap Setelah 15 Tahun

hukuman pidana penjara selama 10 
tahun dan denda sebesar Rp1 miliar, 
lantaran terbukti secara sah dan 
menyakinkan melakukan tindak pidana 
korupsi sebagaimana berdasarkan 
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1568 
K/PID/2005, tanggal 30 Januari 
2006.Namun, ketika ketika hendak 
dilakukan eksekusi Kejati DKI Jakarta 
dengan dipanggil secara patut, Aryo 
tidak datang memenuhi panggilan 
tersebut hingga namanya masuk ke 
dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
"Dan akhirnya berhasil diamankan ketika 
pencarian diintensifkan bekerjasama 
dengan Tim Tangkap Buron (Tabur) 
Kejaksaan Agung, dan selanjutnya akan 
dilaksanakan eksekusi," kata Leonard.
Loenard mengimbau kepada seluruh 
Daftar Pencarian Orang (DPO) 
Kejaksaan untuk segera menyerahkan 
diri dan menjalani hukumannya atas 
perbuatan pelanggaran hukum yang 
dilakukan, karena tidak ada tempat yang 
aman bagi para buronan.
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Tanah Air

Internasional

X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Food Company
    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

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

Junta Myanmar akan mengadili Aung 
San Suu Kyi atas kasus korupsi, kata 
pengacara pemimpin yang digulingkan 
itu pada 
Jumat 
(17/9/2021). 
Tuduhan 
tersebut 
menambah 
sejumlah 
kasus yang 
sedang 
berlangsung 
dan bisa 
membuat 
Aung San 
Suu Kyi 
dipenjara 
selama 
puluhan 
tahun. Suu 
Kyi menjadi 
tahanan 
rumah sejak 
dia dan 
pemerintah 
terpilihnya 
digulingkan 
oleh militer 
dalam kudeta 
Myanmar 
pada 
Februari, 
yang memicu pemberontakan massal 
dan tindakan brutal terhadap 
pedemo.Peraih Nobel berusia 76 tahun 
itu saat ini diadili karena melanggar 
pembatasan virus corona selama 
pemilu yang dimenangkan partainya 
tahun lalu, mengimpor walkie-talkie 
secara ilegal, dan hasutan. Aung San 
Suu Kyi akan menghadapi persidangan 
baru atas empat tuduhan korupsi yang 
dimulai pada 1 Oktober di ibu kota 
Naypyidaw, kata pengacaranya, Khin 
Maung Zaw, dikutip dari AFP. Setiap 
dakwaan korupsi terancam hukuman 
maksimal 15 tahun. Sidang Suu Kyi 
sempat ditunda selama dua bulan 
karena Myanmar bergulat dengan 

lonjakan virus corona, dan baru 
dilanjutkan minggu ini. Aung San Suu Kyi 
melewatkan hari pertama sidang dengan 

alasan 
kesehatan. 
Adapun 
wartawan 
dilarang meliput 
langsung 
semua proses 
sidang Aung 
San Suu Kyi 
sejauh ini. 
Junta juga 
mendakwanya 
karena 
menerima 
pembayaran 
emas secara 
ilegal dan 
melanggar 
undang-undang 
kerahasiaan 
era kolonial, 
tetapi belum 
dibahas di 
pengadilan. 
Pemerintahan 
Partai National 
League for 
Democracy-nya 
digulingkan 
oleh militer 

karena dugaan kecurangan dalam pemilu 
2020, di mana ia mengalahkan partai 
politik yang bersekutu dengan para 
jenderal. Pemberontakan nasional dan 
kerusuhan yang sedang berlangsung 
melumpuhkan perekonomian Myanmar. 
Lebih dari 1.100 orang tewas dan tak 
kurang dari 8.000 pedemo ditangkap, 
menurut kelompok pemantau lokal. 
Namun, militer Myanmar mengatakan 
jumlah korban jauh lebih rendah. Kepala 
junta Min Aung Hlaing bulan lalu 
mengatakan, pemilu akan diadakan dan 
keadaan darurat dicabut pada Agustus 
2023, bertambah satu tahun dari 
pengumuman awal beberapa hari setelah 
kudeta.

Junta Militer Segera Adili Aung San Suu Kyi

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir menegaskan, tak 
ada ruang bagi terorisme di 
Kementerian BUMN maupun di 
perusahaan-perusahaan pelat merah. 
Oleh sebab itu, Erick mendukung 
langkah Densus 88 Anti Teror Polri 
menangkap oknum karyawan BUMN 
yang terlibat gerakan radikalisme dan 
terorisme. "Saya mendukung upaya 
hukum dan sanksi yang tegas bagi 
oknum di Kemenketerian BUMN 
maupun di perusahaan BUMN, yang 
terduga dan terbukti terlibat gerakan 
radikalisme dan terorisme, tanpa 

Erick Thohir : Tak Ada Radikalisme di BUMN

terkecuali," ujar Erick dalam 
keterangannya kepada media, Sabtu 
(17/9/2021). "Kami pastikan bersama-
sama tidak ada tempat bagi terorisme di 
tubuh BUMN," lanjutnya.Sebelumnya, 
Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 
terduga teroris berinisial S, yang 
merupakan karyawan PT Kimia Farma. 
Setelah kejadian itu, Kimia Farma 
langsung memecat karyawan tersebut. 
Erick memastikan, eks karyawan Kimia 
Farma tersebut tidak memiliki akses dan 
kewenangan untuk memanfaatkan dana 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
(TJSL) atau CSR perusahaan.  Ia bilang, 
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Food Company
    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

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

Junta Myanmar akan mengadili Aung 
San Suu Kyi atas kasus korupsi, kata 
pengacara pemimpin yang digulingkan 
itu pada 
Jumat 
(17/9/2021). 
Tuduhan 
tersebut 
menambah 
sejumlah 
kasus yang 
sedang 
berlangsung 
dan bisa 
membuat 
Aung San 
Suu Kyi 
dipenjara 
selama 
puluhan 
tahun. Suu 
Kyi menjadi 
tahanan 
rumah sejak 
dia dan 
pemerintah 
terpilihnya 
digulingkan 
oleh militer 
dalam kudeta 
Myanmar 
pada 
Februari, 
yang memicu pemberontakan massal 
dan tindakan brutal terhadap 
pedemo.Peraih Nobel berusia 76 tahun 
itu saat ini diadili karena melanggar 
pembatasan virus corona selama 
pemilu yang dimenangkan partainya 
tahun lalu, mengimpor walkie-talkie 
secara ilegal, dan hasutan. Aung San 
Suu Kyi akan menghadapi persidangan 
baru atas empat tuduhan korupsi yang 
dimulai pada 1 Oktober di ibu kota 
Naypyidaw, kata pengacaranya, Khin 
Maung Zaw, dikutip dari AFP. Setiap 
dakwaan korupsi terancam hukuman 
maksimal 15 tahun. Sidang Suu Kyi 
sempat ditunda selama dua bulan 
karena Myanmar bergulat dengan 

lonjakan virus corona, dan baru 
dilanjutkan minggu ini. Aung San Suu Kyi 
melewatkan hari pertama sidang dengan 

alasan 
kesehatan. 
Adapun 
wartawan 
dilarang meliput 
langsung 
semua proses 
sidang Aung 
San Suu Kyi 
sejauh ini. 
Junta juga 
mendakwanya 
karena 
menerima 
pembayaran 
emas secara 
ilegal dan 
melanggar 
undang-undang 
kerahasiaan 
era kolonial, 
tetapi belum 
dibahas di 
pengadilan. 
Pemerintahan 
Partai National 
League for 
Democracy-nya 
digulingkan 
oleh militer 

karena dugaan kecurangan dalam pemilu 
2020, di mana ia mengalahkan partai 
politik yang bersekutu dengan para 
jenderal. Pemberontakan nasional dan 
kerusuhan yang sedang berlangsung 
melumpuhkan perekonomian Myanmar. 
Lebih dari 1.100 orang tewas dan tak 
kurang dari 8.000 pedemo ditangkap, 
menurut kelompok pemantau lokal. 
Namun, militer Myanmar mengatakan 
jumlah korban jauh lebih rendah. Kepala 
junta Min Aung Hlaing bulan lalu 
mengatakan, pemilu akan diadakan dan 
keadaan darurat dicabut pada Agustus 
2023, bertambah satu tahun dari 
pengumuman awal beberapa hari setelah 
kudeta.

Junta Militer Segera Adili Aung San Suu Kyi

Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir menegaskan, tak 
ada ruang bagi terorisme di 
Kementerian BUMN maupun di 
perusahaan-perusahaan pelat merah. 
Oleh sebab itu, Erick mendukung 
langkah Densus 88 Anti Teror Polri 
menangkap oknum karyawan BUMN 
yang terlibat gerakan radikalisme dan 
terorisme. "Saya mendukung upaya 
hukum dan sanksi yang tegas bagi 
oknum di Kemenketerian BUMN 
maupun di perusahaan BUMN, yang 
terduga dan terbukti terlibat gerakan 
radikalisme dan terorisme, tanpa 

Erick Thohir : Tak Ada Radikalisme di BUMN

terkecuali," ujar Erick dalam 
keterangannya kepada media, Sabtu 
(17/9/2021). "Kami pastikan bersama-
sama tidak ada tempat bagi terorisme di 
tubuh BUMN," lanjutnya.Sebelumnya, 
Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 
terduga teroris berinisial S, yang 
merupakan karyawan PT Kimia Farma. 
Setelah kejadian itu, Kimia Farma 
langsung memecat karyawan tersebut. 
Erick memastikan, eks karyawan Kimia 
Farma tersebut tidak memiliki akses dan 
kewenangan untuk memanfaatkan dana 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
(TJSL) atau CSR perusahaan.  Ia bilang, 
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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

BUMN punya sistem verifikasi 
penggunaan dana CSR agar tidak ada 
yang tersalurkan untuk aksi terorisme. 
"Setiap langkah BUMN adalah untuk 
membangun Indonesia, kami tidak 
mentoleransi terorisme, dan kami terus 
memperkuat proses internal untuk 
pencegahan dan penanganan paham 
radikalisme di lingkungan BUMN," 
ungkapnya. Ia menambahkan, sebagai 
langkah preventif ke depan, pihaknya 
juga telah bekerja sama dengan Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT), Nahdlatul Ulama (NU), dan 
Muhammadiyah untuk memberikan 
pemahaman terkait nilai-nilai luhur 
Pancasila, yang menjadi dasar negara 
Indonesia. Erick bahkan meminta setiap 
pihak yang mengetahui adanya oknum 
karyawan BUMN yang terpapar paham 
radikalisme atau terorisme, 
melaporkannya ke alamat e-mail 
kbumn.ri@bumn.go.id. "Sekali lagi saya 
tegaskan bahwa BUMN 100 persen 
buat Indonesia, BUMN 100 persen 
untuk rakyat Indonesia, BUMN 100 
persen untuk NKRI," pungkas Erick. 
Sebelumnya, Densus 88 telah 
menangkap empat terduga teroris pada 

Jumat (10/9/2021). Salah satu terduga 
teroris itu yakni S, yang merupakan 
karyawan Kimia Farma. S diketahui 
tergabung dalam Perisai Nusantara Esa 
pada 2018, yang merupakan sayap dari 
organisasi Jamaah Islamiyah dalam 
bidang advokasi. Peran S di Perisai 
Nusantara Esa yakni menggalang dana. 
Tak hanya itu, S juga pernah menjadi 
pembina di Perisai Nusantara Esa pada 
2020. Terduga S turut tergabung dalam 
Tholiah Jabodetabek, yang merupakan 
bidang pengamanan orang dan aset milik 
Jamaah Islamiyah. Mengetahui hal itu, PT 
Kimia Farma (Persero) Tbk langsung 
memecat karyawan berinisial S tersebut. 
Direktur Umum & Human Capital Kimia 
Farma Dharma Syahputra mengatakan, 
Kimia Farma tidak mentolerir setiap 
perilaku atau indikasi perilaku karyawan 
yang mengarah kepada kegiatan 
terorisme, radikalisme, dan gerakan 
separatisme. "Maka terkait dengan kasus 
oknum karyawan yang ditangkap Densus 
88 (karena terduga teroris), kami sudah 
melakukan tidakan tegas dengan 
melakukan pemecatan terhadap oknum 
karyawan tersebut," ungkapnya kepada 
Kompas.com, Selasa (14/9/2021).
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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

BUMN punya sistem verifikasi 
penggunaan dana CSR agar tidak ada 
yang tersalurkan untuk aksi terorisme. 
"Setiap langkah BUMN adalah untuk 
membangun Indonesia, kami tidak 
mentoleransi terorisme, dan kami terus 
memperkuat proses internal untuk 
pencegahan dan penanganan paham 
radikalisme di lingkungan BUMN," 
ungkapnya. Ia menambahkan, sebagai 
langkah preventif ke depan, pihaknya 
juga telah bekerja sama dengan Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT), Nahdlatul Ulama (NU), dan 
Muhammadiyah untuk memberikan 
pemahaman terkait nilai-nilai luhur 
Pancasila, yang menjadi dasar negara 
Indonesia. Erick bahkan meminta setiap 
pihak yang mengetahui adanya oknum 
karyawan BUMN yang terpapar paham 
radikalisme atau terorisme, 
melaporkannya ke alamat e-mail 
kbumn.ri@bumn.go.id. "Sekali lagi saya 
tegaskan bahwa BUMN 100 persen 
buat Indonesia, BUMN 100 persen 
untuk rakyat Indonesia, BUMN 100 
persen untuk NKRI," pungkas Erick. 
Sebelumnya, Densus 88 telah 
menangkap empat terduga teroris pada 

Jumat (10/9/2021). Salah satu terduga 
teroris itu yakni S, yang merupakan 
karyawan Kimia Farma. S diketahui 
tergabung dalam Perisai Nusantara Esa 
pada 2018, yang merupakan sayap dari 
organisasi Jamaah Islamiyah dalam 
bidang advokasi. Peran S di Perisai 
Nusantara Esa yakni menggalang dana. 
Tak hanya itu, S juga pernah menjadi 
pembina di Perisai Nusantara Esa pada 
2020. Terduga S turut tergabung dalam 
Tholiah Jabodetabek, yang merupakan 
bidang pengamanan orang dan aset milik 
Jamaah Islamiyah. Mengetahui hal itu, PT 
Kimia Farma (Persero) Tbk langsung 
memecat karyawan berinisial S tersebut. 
Direktur Umum & Human Capital Kimia 
Farma Dharma Syahputra mengatakan, 
Kimia Farma tidak mentolerir setiap 
perilaku atau indikasi perilaku karyawan 
yang mengarah kepada kegiatan 
terorisme, radikalisme, dan gerakan 
separatisme. "Maka terkait dengan kasus 
oknum karyawan yang ditangkap Densus 
88 (karena terduga teroris), kami sudah 
melakukan tidakan tegas dengan 
melakukan pemecatan terhadap oknum 
karyawan tersebut," ungkapnya kepada 
Kompas.com, Selasa (14/9/2021).


