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Setelah sempat tertunda, Pekan 
Olahraga Nasional alias PON XX 
Papua 2021 resmi dibuka pada Sabtu, 
2 Oktober 2021. Torang Bisa!' menjadi 
tagline atau slogan PON XX 2021 di 
Papua. Slogan berwarna hitam-putih 
dengan outline warna putih ini 
diperkenalkan bersama maskot PON 
XX 2021. Maskot PON XX Papua terdiri 
dari Kangpho dan Drawa. Kangpho dan 
Drawa adalah sosok kanguru pohon 
dan burung cendrawasih yang 
merupakan hewan khas Papua. Arti 
torang bisa secara harfiah adalah 'kita 
bisa'. Kata torang adalah akronim dari 

'kita orang'. Kata bisa pada slogan PON 
XX 2021 di Papua berwarna merah, yaitu 
melambangkan energi, kekuatan, hasrat, 
keberanian, simbol api, dan pencapaian 
tujuan. Sementara itu, kata torang 
berwarna hitam, yang melambangkan 
harga diri dan menegaskan kata tersebut. 
Maskot PON XX 2021 Kangpho 
merupakan singkatan dari kanguru pohon 
mantel emas. Hewan bernama latin 
Dendrolagus pulcherrimus ini adalah salah 
satu satwa endemik di hutan Papua. 
Berbeda dengan kanguru di Australia, 
kanguru pohon hidup di atas pohon 
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dengan memakan biji-bijian serta 
dedaunan muda dari pohon besar. 
Tubuh satwa marsupial ini juga lebih 
kecil dibandingkan kanguru Australia. 
Kanguru pohon punya ekor panjang 
dengan motif lingkaran seperti cincin. 
Motif tersebut berwarna lebih cerah dari 
warna bulunya yang cokelat muda. 
Sementara itu, warna kuning keemasan 
di bagian leher, pipi, dan kaki membuat 
kanguru pohon punya julukan mantel 
emas. Sebagai maskot PON XX 2021 di 
Papua, Kangpho membawa obor PON 
dengan ikat kepala dan rumbai-rumbai di 
kepala dan pinggang. Ikat dengan 
rumbai-rumbai di kepala merupakan 
lambang kebesaran laki-laki di Papua. 
Sementara itu, rumbai-rumbai di 
pinggang yang biasa dikenakan 

perempuan di Papua melambangkan 
sambutan hangat dan penuh keakraban di 
tanah Papua. Ikat pinggang dan ikat 
lengan Maskot Kangpho memiliki ukiran 
khas Papua. Ukiran kenamaan tersebut 
berkaitan dengan spiritualitas dan 
penghormatan kepada nenek moyang 
yang selalu hidup dalam pikiran dan juga 
hati masyarakat Papua. Maskot Kangpho 
juga memakai mahkota puncak salju yang 
melambangkan pegunungan Jayawijaya 
Papua yang bersalju abadi. Gunung 
Jayawijaya memiliki salah satu dari tujuh 
puncak tertinggi di dunia, yaitu 
Pegunungan Sudirman (Sudirman Range) 
dengan ketinggian mencapai 4.884 meter 
di atas permukaan laut. Maskot PON XX 
2021 Drawa merupakan maskot berbentuk 
burung cenderawasih. Hewan bernama 
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latin Paradisaea raggiana ini 
merupakan bagian jenis burung 
berkicau. Genus Paradisaea umumnya 
memiliki panjang sekitar 34 cm. Dari 30 
jenis cenderawasih di dunia, 28 jenis di 
antaranya berada di Papua. 
Cendrawasih jenis apoda atau 
cendrawasih ekor emas sering 
digunakan sebagai mahkota. Agar 
perburuan terhadap burung surga ini 
tidak merajalela, anak-anak muda 
Papua mengimbau Panitia PON XX 
2021 di Papua dan masyarakat untuk 
tidak menjadikan mahkota 
cenderawasih sebagai cendera mata. 
Sebagai Maskot PON XX Papua, 
Drawa memakai kalung tali medali 
warna merah putih yang 
melambangkan kebersamaan 
memperebutkan medali dalam NKRI. 
Sementara itu, tiga lingkaran pada 
kalung melambangkan klasifikasi 
medali emas, medali perak, dan medali 
perunggu. Maskot Drawa berwarna 
kuning di kepala dan ekor, yaitu warna 
cenderawasih sebenarnya yang 

melambangkan semangat kehangatan 
dan kegembiraan, dan lambang Papua 
sebagai tanah yang kaya raya. Baik 
Maskot Drawa dan Kangpho sama-sama 
memegang obor, yang bermakna 
semangat kuat dan menyala-nyala bagai 
api untuk bertanding merebut prestasi 
dengan menjunjung tinggi sportivitas. 
Ajang olahraga nasional terbesar di 
Indonesia ini dihelat dari tanggal 2 hingga 
15 Oktober. PON XX semula dijadwalkan 
berlangsung pada 20 Oktober hingga 2 
November 2020. Akan tetapi, situasi 
pandemi menyebabkan PON Papua harus 
diundur. Dengan demikian, PON 2021 
menjadi kejuaraan multievent lain yang 
digelar selama pandemi, di samping 
Olimpiade Tokyo. Adapun upacara 
pembukaan PON dibuka dengan pre-show 
sejak pukul 17.30 WIT, kemudian 
dilanjutkan dengan acara utama mulai 
pukul 19.00 WIT. Presiden Republik 
Indonesia Jokowi secara resmi membuka 
Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 
Papua di Stadion Lukas Enembe, 
Jayapura, Sabtu (2/10) jam 19.00 malam 

WITA. Presiden Jokowi didampingi 
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 
Zainudin Amali dan jajaran Kepala 
Lembaga Tinggi Negara, Menteri Kabinet 
Indonesia Maju, Ketua KONI dan para 
Duta Besar Negara sahabat. “Dengan 
mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 
dengan nama Tuhan yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang, Pekan 
Olahraga Nasional ke-XX secara resmi 
saya nyatakan dibuka,” kata Presiden 
Jokowi. Dalam sambutannya, Presiden 
Jokowi mengaku bangga berada di Papua 
dan secara resmi membuka PON XX 
karena untuk pertama kalinya dalam 
sejarah PON diselenggarakan di provinsi 
tersebut. “Kita bangga membuka PON ke-
XX, PON yang pertama kali 
diselenggarakan di tanah Papua. Pekan 

olahraga ini menggambarkan kemajuan 
Papua, menunjukkan kesiapan 
infrastruktur di tanah Papua dan 
kesiapan masyarakat Papua dalam 
menyelenggarakan acara besar untuk 
berprestasi di kancah nasional dan 
internasional,” ujar Jokowi. Selain itu, 
menurut Jokowi PON kali ini memiliki 
makna yang besar bagi seluruh 
masyarakat Indonesia. Sebab, PON ini 
dinilainya sebagai panggung persatuan, 
panggung kebersamaan, panggung 
persaudaraan, panggung kesetaraan 
dan panggung keadilan untuk maju 
bersama sejahtera bersama dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. “Stadion yang sangat megah 
(Stadion Lukas Enemebe) ini bukan 
satu-satunya simbol kemajuan Papua. 
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HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer IdentificationKonektivitas laut, konektivitas darat, 
konektivitas udara, bandara, pelabuhan, 
jalan lintas Papua serta pengembangan 
SDM Papua merupakan capaian-
capaian lain dari kemajuan Papua yang 
sangat membanggakan,” pungkasnya. 
Selain terus meningkatkan kualitas dan 
kuantitas lembaga pendidikan formal, 
Jokowi mengaku telah meresmikan 
pembangunan Papua Youth Creative 
Hub untuk mencetak wirausaha 
sehingga bisa meningkatkan potensi-
potensi yang ada di Papua. “Prestasi 
anak muda Papua harus terus dipupuk 
dan kita kembangkan, prestasi atlet 
Papua seperti Lisa Rumbewas atlet 
angkat besi, Serafi Anelies atletik, 
Franklin Ramses Burumi, Boaz 
Solossa, sepakbola harus diikuti oleh 

anak muda Papua lainnya,” harapnya. 
Jokowi juga menyebut kreativitas musik 
dan budaya seperti lagu "Cuma Saya" 
dari M.A.C dan "Jangan Ganggu" dari 
Shine of Black pasti akan diikuti oleh 
karya-karya yang tak kalah hebat oleh 
anak-anak muda Papua. "Marilah kita 
rayakan PON ini dengan penuh suka cita, 
menjunjung tinggi sportivitas mempererat 
tali persaudaraan, kebersamaan, 
kesetaraan serta persatuan dan kesatuan 
bangsa, yakinlah kemajuan Papua akan 
berjalan cepat, mari tunjukkan partisipasi 
kita untuk menjamin keberhasilan PON 
XX ini," kata Presiden. Dalam pidato 
sambutannya Jokowi juga menyapa 
masyarakat Papua dengan menggunakan 
tiga ucapan khas Papua "Huwe foi, onomi 
rehmay, wa wa wa, salam olahraga," kata 
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Presiden Jokowi mengakhiri sambutan 
pembukaannya di Stadion Lukas 
Enembe Kampung Harapan, 
Kabupaten Jayapura. Usai 
menyebutkan ketiga ucapan khas 
Papua tersebut, Presiden Jokowi 
disambut riuh senang dari penonton di 
tribun. Pasalnya, ketiga ucapan khas 
Papua tersebut memang sering 
diucapkan oleh masyarakat yang 
tinggal di wilayah timur Indonesia. 
Huwe foi dan onomi rehmay sendiri 
berasal dari bahasa Sentani yang bisa 
dimaknai ucapan selamat malam, 
selamat datang dan Tuhan Memberkati. 
Sedangkan kalimat "wa wa wa" biasa 
digunakan untuk membuka atau 
menutup pembicaraan bagi masyarakat 
di wilayah pegunungan Papua. Tokoh 
Pemuda Papua Otniel Deda kepada 

Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan 
dirinya mengapresiasi dan bangga atas 
sapaan dari Presiden Jokowi tersebut. 
"Saya bangga bahwa Presiden Joko 
Widodo bisa menyapa dengan salah satu 
bahasa kami yakni Bahasa Sentani dari 
Kabupaten Jayapura," katanya. Dia 
menambahkan pihaknya berharap ke 
depan makin banyak orang yang bisa 
paham dan mengerti bahasa khas dari 
Papua. Pemerintah mengatur beberapa 
persyaratan utama bagi penonton 
langsung PON XX di Papua seiring 
diperbolehkannya menghelat 
pertandingan dengan penonton. Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian, 
Airlangga Hartarto mengatakan, 
penonton yang akan menonton 
pertandingan nasional itu harus sudah 
menerima vaksin dosis lengkap. "Syarat 
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Internasional

Tanah Air

sudah vaksinasi 2 kali vaksin, baik 
vaksin dosis 1 dan dosis 2," kata 
Airlangga dalam konferensi pers. 
Kapasitas pengunjung pun dibatasi 
hanya 25 persen dari total kapasitas. 
Kemudian platform PeduliLindungi 
bakal terintegrasi dengan platform 
sejenis secara global. Aturan tersebut 
kata Airlangga, sudah menjadi arahan 
Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat 
Terbatas. "Kegiatan di luar Jawa-Bali 
terkait kegiatan nasional PON, Pak 
Presiden memutuskan dengan 25 
persen penonton," beber dia. 
Sebelumnya, Airlangga juga 
menuturkan akan mempercepat 
akselerasi vaksin di lima 
kabupaten/kota Papua, yang notabene 
menjadi tuan rumah ajang PON. Lima 
tempat tersebut menjadi tempat 
prioritas seiring perhelatan olahraga 

kelas nasional tersebut. Adapun lima 
tempat pelaksanaan yang dimaksud ialah 
Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, 
Mimika, Merauke, dan Kabupaten 
Keerom. "Pandemi belum berakhir dan 
virus tidak mungkin hilang secara total. 
Masyarakat tetap waspada meski kasus 
turun, ini tidak merata dan dinamis. Untuk 
itu vaksinasi prioritas utama di 5 tempat 
prioritas dilaksanakannya PON," pungkas 
Airlangga. Puluhan penari menarikan 
tarian tradisional diikuti dengan tulisan 
"Selamat Datang Papua." Video hitung 
mundur diputar dengan burung 
cendrawasih. Pada acara pra-pembukaan 
PON Papua ditampilkan video yang 
menunjukkan keindahan alam Papua, 
termasuk Danau Sentani, Tugu Arthur, 
situs Megalitik, juga kerajinan tangan, 
serta suguhan khas Papua, di antaranya 
Papeda dengan kuah kuning. "Kota 

dengan keanekaragaman yang 
terangkai menjadi sebuah harmoni, 
menyambut hangat jiwa-jiwa baru yang 
datang," penggalan penjelasan dari 
video tersebut. Upacara pembukaan 
PON XX menceritakan Papua masa 
dulu, masa kini, hingga masa yang akan 
datang. Tampilan pertunjukan kreatif 
dan budaya itu mengusung pesan 
kebangkitan anak-anak Papua pada 
masa depan. PON Papua sekaligus 
menjadi momentum bagi anak-anak 
muda Bumi Cenderawasih untuk 
bangkit dan berprestasi dalam olahraga. 
Sejumlah selebritas nasional dan artis 
Papua turut memeriahkan Upacara 
Pembukaan PON XX di Stadion Lukas 
Enembe, Sentani, Jayapura itu. Mereka 
antara lain Raffi Ahmad, Intan 
Saumadina, Piter Ginuy, dan Irsa Yoku 

sebagai pembawa acara sebelum 
upacara pembukaan berlangsung. Edo 
Kondologit, Tulus, Ruth Sahanaya, 
Michael Jakarimilena, Nowela Elizabeth 
Auparay dan Lea Simanjuntak. 
Kemudian, terdapat pula artis Papua 
antara lain Vien Mangku ft. Qhiba 
Mansawan, Joanita Chatarine, Papua 
Original, Trio Papua, Albert Fakdawer, 
Oyandi Voice, dan Paduan Suara 
Gema Chandra Universitas 
Cenderawasih. Sebanyak 40 ribu kursi 
disiapkan bagi para penonton. Jumlah 
itu merupakan 25 persen dari kapasitas 
total Stadion Lukas Enembe. Ratusan 
tenaga medis juga telah bersiaga 
selama upacara pembukaan PON 2021 
itu. Mereka disebar di sejumlah titik di 
area stadion seperti di pintu masuk 
hingga di dalam stadion. Acara 
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pembukaan sendiri diawali oleh tarian 
selamat datang yang menyambut para 
undangan yang hadir. Penonton 
kemudian disuguhi lagu “Tanah Papua” 
yang dibawakan sejumlah penyanyi asli 
Papua. Defile seluruh kontingen dari 34 
provinsi kemudian memasuki lapangan, 
berurutan secara alfabetis diawali oleh 
Provinsi Aceh dan diakhiri oleh Provinsi 
Papua sebagai tuan rumah yang juga 
mendapatkan sambutan paling meriah. 
Seisi stadion berdiri tegap saat lagu 
kebangsaan Indonesia Raya 
berkumandang. Bendera PON 
kemudian memasuki lapangan upacara 
dengan dibawa oleh delapan atlet 
legendaris Papua, yakni Raema Lisa 
Rumbewas, Benny Maniani, Erni Sokoy, 
Novilus Yoku, Kartika Monim, Melly 

Mofu, Rully Rudolf Nere, dan Imanuel 
Daundi. Persembahan kesenian berupa 
tarian ”5 Wilayah Adat”, tarian 
”Sacredness of Papua”, tarian ”Flora dan 
Fauna”, tarian ”Majestic of Sailormen”, 
dan tarian ”Papua Torang Bisa” 
menghibur seisi stadion. Prosesi 
penyalaan kaldron dilakukan oleh 
legenda sepakbola Papua Boaz Solossa 
dibarengi kembang api di udara semakin 
memeriahkan acara. Ketua Umum 
Komite Olahraga Nasional Indonesia 
(KONI) Pusat, Marciano Norman, dalam 
laporannya menyampaikan bahwa PON 
XX Papua ini diikuti oleh 34 kontingen 
dengan jumlah atlet mencapai 7.039 
atlet. PON XX Papua akan 
mempertandingkan 37 cabang olahraga, 
56 disiplin, dan 681 nomor pertandingan 

serta memperebutkan 681 medali emas, 
681 medali perak, 877 medali perunggu. 
PON XX Papua digelar di empat klaster 
yakni Kota Jayapura, Kabupaten 
Jayapura, Kabupaten Mimika, dan 
Kabupaten Merauke. Dalam kemegahan 
acara Pon XX di Papua ini menteri 
keuangan Sri Mulyani pun membeberkan 
anggaran negara yang sudah dihabiskan 
untuk mendukung penyelenggaraan Pon 
XX Papua. Dana APBN yang tak sedikit 
ini dikucurkan secara langsung melalui 
kementerian lembaga dan dicairkan 
bertahap sejak tahun 2018. Selain itu, 
duit APBN juga disalurkan dalam skema 
bantuan untuk APBD Pemerintah Provinsi 

Tahun 2018 
Dana Tambahan Infrastruktur (DTI): 

Papua. "Biaya persiapan dan 
penyelenggaraan PON ke 20 di Papua 
dibiayai sejak 2018-2021 oleh APBN 
(#uangkita) disalurkan melalui APBD 
(Dana Tambahan Infrastruktur- DTI; 
Dana Otonomi khusus (DOtsus); Dana 
Bagi Hasil (DBH), Dana Aokasi 
Khusus Fisik (DAKF) dan Belanja KL 
(PUPR, Perhubungan, Menpora, 
Kominfo, TVRI/REI)," jelas Sri Mulyani 
dikutip dari akun Instagram resminya, 
Minggu (3/10/2021). Berikut rincian 
dana APBN untuk mendukung 
penyelenggaraan PON XX Papua: 
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Rp 881,5 miliar 

Tahun 2019 

Belanja Kementerian/Lembaga: Rp 
211,2 miliar 

Kalau melihat dana yang dikeluarkan 

Dana Tambahan Infrastruktur (DTI): Rp 
716,5 miliar 
Dana Otonomi khusus (Dotsus): Rp 
1,44 triliun 

Dana Aokasi Khusus Fisik (DAKF): Rp 
18,55 miliar Belanja 
Kementerian/Lembaga: Rp 999,66 
miliar 

Tahun 2021  

Belanja Kementerian/Lembaga: Rp 
793,73 miliar

Bantuan Pemerintah Pusat melalui 
Kemenpora ke Papua: Rp 1,58 triliun 

Dana Tambahan Infrastruktur (DTI): Rp 
140,5 miliar 

Dana Aokasi Khusus Fisik (DAKF): Rp 
18,55 miliar Belanja 
Kementerian/Lembaga: Rp 999,66 
miliar 

Dana Bagi Hasil (DBH): Rp 1,708 triliun 

Dana Otonomi khusus (Dotsus): Rp 
1,44 triliun 

Tahun 2020 

pemerintah yang begitu besar, Jokowi 
memang benar benar serius untuk 
mengejar ketertinggalan papua dengan 
pulau lain yang ada di Indonesia. 
Masyarakat Papua sekarang bangga 
karena bisa menyaingi pulau lain yang ada 
di Indonesia. Papua sekarang beda jauh 
dengan yang dulu. Meskipun belum 
semuanya terbangun, setidaknya 
sekarang apa yang ada di pulau lain juga 
ada di Papua. Contoh stadion yang 
dibangun Jokowi ini adalah stadion terbaik 
di asia pasifik yang mana jawa saja tidak 
ada stadion semegah ini. Membanggakan 
sekaligus mengharukan, PON XX akhirnya 
bisa diselenggarakan di Papua, di Stadion 
terbaik di Asia Pasific ini, sekaligus 
menjadi penyelenggaraan PON pertama di 
Papua. Apa yang disampaikan oleh 
Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan 
16 Agustus 2019 yang lalu menegaskan 
bahwa: "Indonesia adalah seluruh pelosok 
tanah air, dari Sabang sampai Merauke, 
dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena 
itu, pembangunan di Indonesia harus 
dilakukan Indonesia sentris, yang dinikmati 
oleh seluruh pelosok nusantara". Lambat 
laun pembangunan ini mulai terlihat dan 

dirasakan juga oleh Papua. Pulau 
paling timur di Indonesia ini sudah lama 
"kurang sentuhan". Saat ini berdiri 
megah Stadion terbaik Asia Pasifik, dan 
Jembatan Merah Youtefa sepanjang 
732 meter dan lebar 21 meter sebagai 
icon di Papua, menambah keindahan 
Papua serta pembangunan infrastruktur 
lainnya. Menyaksikan secara langsung 
pembukaan PON lewat LIVE di TV, 
mengingatkan kita akan kesuksesan 
Sea Games 2019 di Indonesia. 
Kemegahannya tidak kalah dengan 
pembukaan malam ini. Meskipun yang 
menyaksikan dan hadir di Stadion tidak 
sampai penuh karena protokoler 
kesehatan yang masih terus diterapkan, 
namun tidak mengurangi kemegahan 
dan kemeriahan pelaksanaannya. 
Opening ceremony semakin meriah 
dengan lagu Indonesia Pusaka 
dinyanyikan duet oleh Lea Simanjuntak 

dan Joanita Wakum, sangat membius 
dan memancing perasaan terdalam 
untuk mencintai Indonesia, termasuk 
Papua didalamnya. Semangat 
nasionalis kental sekali dalam sajian 
tarian dan gerak serta musik berpadu 
menjadi satu. Lagu berjudul 'Rumah 
Kita' yang dipopulerkan oleh God 
Bless pun dinyanyikan dengan sangat 
merdu oleh duet Ruth Sahanaya dan 
Tulus. Ribuan pengisi acara 
menampilkan tontonan istimewa 
sekaligus membanggakan. Tarian 
kolosal dari talenta terbaik Papua di 
acara ini mengingatkan kita bahwa 
Indonesia penuh dengan budaya dan 
tarian daerah yang sangat beragam 
dan kaya. Demikian juga lagu-lagu 
daerah yang enak di dengar dan 
menambah meriah acara malam 
pembukaan itu. Memimpin perolehan 
Medali sampai pembukaan adalah 
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DKI Jakarta di urutan pertama dan 
Papua di urutan kedua. PON sebagai 
ajang kompetisi olah raga berskala 
nasional ini akan melahirkan atlit 
dengan talenta-talenta istimewa di 
berbagai bidang olah raga, dan 
diharapkan akan menciptakan rekor-
rekor baru nasional yang juga bisa 
melahirkan rekor baru internasional. 
Kedepannya atlit terbaik yang 
dihasilkan ini akan membanggakan 
Indonesia dalam perhelatan di ajang 
Internasional. Papua akan menjadi 
salah satu sentris even skala nasional 
bahkan internasional. Perhelatan ini 
akan membuktikan kesiapan Papua 
dalam pelaksanaan even. Infrastruktur 

sudah tersedia seperti Stadion Lukas 
Enembe yang memiliki daya tampung 
lebih dari 40.000 penonton. Stadion ini 
selesai dibangun dalan waktu 3 tahun, 
dimulai sejak akhir 2016 dan selesai pada 
Mei 2019. Stadion Lukas Enembe 
memiliki pemandangan yang indah 
dengan latar belakang Pegunungan 
Cycloop dan Danau Sentani, dilengkapi 
dengan ornamen khas Papua serta lampu 
eksterior berwarna-warni yang menyala 
pada malam hari. Meskipun Stadion ini 
dibangun dalam rangka persiapan Pekan 
Olahraga Nasional XX tahun 2021 yang 
pertama kali berlangsung di Papua, tapi 
tidak tertutup kemungkinan untuk ajang 
skala Internasional. Disanalah dituntut 

kesiapan Papua dalam menyiapkan 
seluruh resources yang ada temasuk 
kesiapan sumber daya manusia nya. 
Boleh dibilang angan-angan para 
pendahulunya  Jokowi mungkin punya 
cita-cita yang sama seperti Jokowi, tapi 
mungkin belum berani melangkah. Tapi 
di eranya Jokowi semua hal tersebut 
seakan terbalik. Bahwa pembangunan 
memang harus benar-benar merata dari 
Sabang ke Merauke dan dari Rote ke 
Miangas. Daerah yang tersulit 
dijangkau, bukan berarti harus 
mendapatkan perhatian yang paling 

terakhir dari bangsa ini. Baru di 
pemerintahan Jokowi segala asa dan 
kerinduan yang besar, perubahan itu 
baru benar terasa. Bahkan di situasi 
tersulit yang sedang kita hadapi 
seperti sekarang ini, Papua dan 
pembangunan yang terus digalakkan 
hingga menghasilkan kemegahan 
yang besar seperti yang kita lihat 
sekarang ini, yakni Stadion Utama 
Lukas Enembe dan segala Venue-
venue yang ada di komplek pusat 
olahraga yang ada di Jayapura 
tersebut menjadi pusat olahraga 
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terakhir dari bangsa ini. Baru di 
pemerintahan Jokowi segala asa dan 
kerinduan yang besar, perubahan itu 
baru benar terasa. Bahkan di situasi 
tersulit yang sedang kita hadapi 
seperti sekarang ini, Papua dan 
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terbesar bahkan se Asia Pasifik. Jokowi 
sudah melirik bahkan jauh-jauh hari 
bahwa suatu hari Papua akan menjadi 
pusat olahraga terbesar yang akan 
menghasilkan atau menghadirkan 
olahragawan/Wati atau para atlet yang 
baru yang akan bisa mengharumkan 
bangsa ini di kemudian hari. Artinya 
Papua tak akan pernah diam, Papua 
bisa mengejar ketertinggalannya. 
Pembukaan PON ke-20 ini menjadi 
awal baru bagi Papua untuk menjadi 
terdepan di dalam memberikan 
sumbangsih nya bagi kemajuan di 
Indonesia. Dan pembuktian lain yang 
harus kita tunjukkan bersama dan 
orang-orang Papua buktikan sendiri, 
bahwa anggapan orang Papua sulit 

diatur akan bisa lenyap selamanya jika 
ternyata dalam proses perhelatan panjang 
pertandingan-pertandingan olahraga yang 
ada tidak memunculkan cluster baru. 
Sebab kita sama-sama menjaga, dan 
terus berupaya taat kepada protokol 
kesehatan yang ada. Paramedis pun 
tentu sangat siap ada di garda terdepan di 
dalam mencegah dampak-dampak yang 
tidak kita inginkan. Semoga Papua 
mampu bersinergi dengan baik dengan 
semua pihak, semakin maju dan 
membanggakan. Sukses untuk Papua, 
sukses pelaksanaan PON XX, Torang kita 
bisa, Dari Timur untuk Indonesia, dari 
Timur Papua untuk dunia ini. Majulah 
Indonesia. Huwe foi, onomi rehmay, wa 
wa wa. 

Manfaat kopi hitam

Kopi merupakan salah satu minuman 
yang paling digemari di Indonesia. Di 
Indonesia sendiri kopi sangat bermacam-
macam, tergantung dari daerah masing-
masing. Mulai dari kopi Aceh, Kopi 
Toraja, Kopi Flores, Kopi Ternate, dan 
masih banyak lagi jenis kopi yang 
berasal dari hampir seluruh daerah di 
Indonesia.

Depresi

Manfaat kopi hitam banyak sekali. Mulai 
dari dapat menghilangkan depresi, 
mengatasi diabetes, diet, dan lain 
sebagainya. Kita akan membahasnya di 
sini.

Akan tetapi, manfaat kopi bukan hanya 
itu saja. Kita akan membahasnya secara 
lebih dalam.

Kopi sendiri terkenal dengan kandungan 
kafeinnya. Ya, kafein memang sangat 
bermanfaat untuk tubuh, namun perlu 
diingat, takaran kafein yang masuk ke 
dalam tubuh hendaknya tetap di jaga 
agar tidak terlalu banyak. Jika takaran 
kafein yang masuk dalam tubuh sesuai, 
maka hal itu akan dapat menambah 
energi dan juga stamina. Stamina yang 
dihasilkan oleh kafein itulah yang 
membuat Anda tetap terjaga. Sehingga 
banyak sekali orang yang percaya bahwa 
kopi dapat menghilangkan kantuk.

Manfaat kopi hitam salah satunya adalah 
untuk mencegah terjadinya depresi 
dengan menenangkan pikiran dan 
membuat semua terasa lebih santai. 
Depresi biasanya disebabkan karena 
tidak berjalannya suatu harapan sesuai 
dengan kenyataan yang ada. Bentuk dari 
kekecewaan tersebut dapat menjadikan 
depresi yang berlangsung lama ataupun 
sebentar saja tergantung daya tahan 

Manfaat Kopi Hitam, Pahit Dan Hijau

Sakit kepala

Manfaat kopi selanjutnya adalah untuk 
meningkatkan daya ingat terhadap 
sesuatu. Seiring dengan pertambahan 
usia semua orang akan mengalami 
kemunduran daya ingat. Untuk 
mencegah hal ini agar tidak terjadi lebih 
awal baiknya rajin mengonsumsi kopi 
hitam. Kopi hitam ini berfungsi untuk 
meningkatkan daya ingat. Sehingga 
tidak hanya cocok untuk dikonsumsi 
oleh orang dewasa namun anak – anak 
dalam usia pertumbuhan juga 
dibolehkan untuk mengonsumsi kopi 
hitam ini. Namun tetap ingat untuk 
selalu mengonsumsi kopi hitam dalam 
jumlah yang cukup dan tidak boleh 
berlebihan.

Jika Anda mengonsumsi kopi 
hitamecara teratur, manfaat kopi akan 
terasa sebagai pencegah diabetes. 
Sebagaimana yang kita tahu, penyakit 
diabetes disebabkan karena 

individu.

Anda tidak akan percaya saat 
membaca ini. Tapi percayalah bahwa 
salah satu manfaat kopi hitam adalah 
mengatasi sakit kepala. Kopi hitam 
dapat menenangkan pikiran sehingga 
menjadi aman. Namun ingat untuk tidak 
mengonsumsi kopi hitam dalam jumlah 
yang berlebih. Konsumsilah sebatas 
yang anda butuhkan saja.

Metabolisme tubuh

Diabetes

Meningkatkan daya ingat

Agar metabolisme tubuh menjadi lancar 
dan kinerja organ terjaga, kopi hitam 
dapat memberikan manfaat tersebut. 
Manfaat kopi hitam yang satu ini cukup 
menjanjikan karena sudah memiliki 
banyak bukti.
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berkurangnya kemampuan hormon 
insulin untuk mengatur kadar gula 
dalam darah. Diabetes dapat 
disebabkan karena faktor genetik dan 
juga pola hidup yang tidak sehat jadi 
untuk mencegah diabetes perlu 
menerapkan pola hidup sehat seperti 
gemar mengonsumsi sayuran dan buah 
– buahan serta rajin berolahraga.

Tahukah Anda bahwa kopi hitam 
mampu mencegah terjadinya kanker 
kulit? Ya, jika Anda masih ragu, ini saat 
yang tepat untuk menjelaskannya. 
Orang yang minum sedikitnya empat 
gelas kopi sehari memiliki risiko 20% 
lebih rendah terserang kanker kulit 
melanoma (jenis kanker yang 
berkembang pada melanosit, sel 
pigmen kulit yang berfungsi sebagai 
penghasil melanin) dibandingkan bukan 
peminum kopi. Tentu saja bukan berarti 
kita hanya harus minum kopi setiap 
harinya untuk terhindar dari kanker 
kulit, ya.

Kanker kulit

Kafein yang terkandung di dalam kopi 
diyakini bisa bermanfaat membantu 
menekan sel-sel tubuh yang berpotensi 
menjadi kanker saat terkena matahari. 
Selain itu, zat yang terkandung di 
dalam kopi juga diklaim bisa menangkis 
stres oksidatif pada kulit. Stres yang 

Antioksidan merupakan zat alami yang di 
produksi langsung oleh tubuh dari dalam. 
Namun terkadang jumlah antioksidan 
tidak mencukupi sehingga diperlukan 
tambahan dari luar tubuh seperti 
mengonsumsi buah – buahan dan 
sayuran yang kaya akan antioksidan 
alami. Antioksidan memiliki fungsi untuk 
menangkal serangan radikal bebas yang 
membuat penuaan dini pada kulit. Adapun 
sumber antioksidan alami selain dari buah 
adalah dengan mengonsumsi kopi hitam.

Siapa sangka ternyata kopi hitam juga 
baik untuk diet anda. Bagi wanita memiliki 
berat badan yang ideal merupakan salah 
satu kebahagiaan tersendiri dalam hidup. 
Berat yang ideal membuat anda tampil 
lebih percaya diri untuk mengambil peran 
di depan publik. Tidak usah repot – repot 
dengan mengonsumsi berbagai obat diet 
karena dengan mengonsumsi kopi hitam 
dapat membantu anda menurunkan berat 
badan.

Antioksidan

dimaksud adalah kondisi di mana kulit 
tubuh mengalami stres akibat terlalu 
banyak terpapar sinar UV, seperti kulit 
memerah, muncul bintik-bintik hitam, 
terbakar, kerusakan DNA, hingga 
penuaan dini.

Diet

bersambung minggu depan

Perusahaan Pfizer (PFE.N) kemarin 
mengatakan, mereka memulai penelitian 
besar-besaran untuk menguji obat 
antivirus oral untuk pencegahan infeksi 
COVID-19 bagi mereka yang telah 
terpapar virus.Pfizer dan para 
pesaingnya, termasuk Merck & Co Inc 
(MRK.N) yang berbasis di AS dan farmasi 
Swiss Roche Holding AG (ROG.S), 
sedang berlomba untuk mengembangkan 
pil antivirus yang mudah digunakan untuk 
COVID-19.Studi pada tahap pertengahan 
hingga akhir akan menguji obat Pfizer, 
PF-07321332, kepada 2.660 peserta 
dewasa sehat berusia 18 tahun ke atas 
yang tinggal di rumah yang sama dengan 
individu dengan infeksi COVID-19 
bergejala yang dikonfirmasi.Dalam uji 
coba, PF-07321332, yang dirancang 
untuk menghalangi aktivitas enzim kunci 
yang diperlukan virus untuk berkembang 
biak, akan diberikan bersama dengan 
ritonavir dosis rendah, obat lama yang 

Pfizer Mulai Studi Obat Untuk Covid-19
banyak digunakan dalam pengobatan 
kombinasi untuk infeksi HIV.
Dilansir dari laman Reuters, Selasa 
(28/9), hingga saat ini, remdesivir obat 
intravena Gilead Sciences Inc 
(GILD.O) adalah satu-satunya 
pengobatan antivirus yang disetujui 
untuk COVID-19 di Amerika Serikat.
Pfizer juga telah memulai penelitian 
lain tentang PF-07321332 pada pasien 
dewasa tanpa gejala yang dirawat di 
rumah sakit.Merck dan mitra 
Ridgeback Biotherapeutics baru-baru 
ini meluncurkan uji coba tahap akhir 
dari obat eksperimental molnupiravir 
mereka untuk pencegahan infeksi 
COVID-19.
Molnupiravir juga sedang dipelajari 
dalam uji coba tahap akhir pada 
pasien yang tidak dirawat di rumah 
sakit untuk melihat apakah itu 
mengurangi risiko rawat inap atau 
kematian.
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coba, PF-07321332, yang dirancang 
untuk menghalangi aktivitas enzim kunci 
yang diperlukan virus untuk berkembang 
biak, akan diberikan bersama dengan 
ritonavir dosis rendah, obat lama yang 

Pfizer Mulai Studi Obat Untuk Covid-19
banyak digunakan dalam pengobatan 
kombinasi untuk infeksi HIV.
Dilansir dari laman Reuters, Selasa 
(28/9), hingga saat ini, remdesivir obat 
intravena Gilead Sciences Inc 
(GILD.O) adalah satu-satunya 
pengobatan antivirus yang disetujui 
untuk COVID-19 di Amerika Serikat.
Pfizer juga telah memulai penelitian 
lain tentang PF-07321332 pada pasien 
dewasa tanpa gejala yang dirawat di 
rumah sakit.Merck dan mitra 
Ridgeback Biotherapeutics baru-baru 
ini meluncurkan uji coba tahap akhir 
dari obat eksperimental molnupiravir 
mereka untuk pencegahan infeksi 
COVID-19.
Molnupiravir juga sedang dipelajari 
dalam uji coba tahap akhir pada 
pasien yang tidak dirawat di rumah 
sakit untuk melihat apakah itu 
mengurangi risiko rawat inap atau 
kematian.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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Presiden Filipina, Rodrigo Duterte 
mengumumkan pada Sabtu, dia pensiun 
dari politik. Ini merupakan kejutan yang 
memunculkan spekulasi dia membuka 
jalan bagi putrinya untuk enggantikannya.

Para pengamat politik sejak lama 
menduga Duterte bakal memberikan 
kejutan, seperti mencalonkan putrinya 
menjadi capres, Sara Duterte-Carpio, 
tahun depan.Sara Duterte, yang 
menggantikan ayahnya sebagai Wali 
Kota Davao, menyampaikan tahun lalu 
dia tidak akan maju untuk jabatan yang 
lebih tinggi pada 2022 karena dia dan 
ayahnya sepakat hanya salah satu dari 

“Sentimen yang berlebihan warga Filipina 
bahwa saya tidak memenuhi syarat dan 
bisa menjadi pelanggaran konstitusi 
sampai melawan hukum, spirit konstitusi 
untuk maju sebagai wakil presiden,” jelas 
Duterte, seperti dikutip dari laman France 
24, Minggu (3/10).“Hari ini, saya 
mengumumkan pengunduran diri saya 
dari politik,” lanjutnya.Duterte 
sebelumnya diperkirakan bakal maju 
menjadi calon wakil presiden pada 2022 
mendatang. Dia tidak bisa lagi maju 
sebagai calon presiden karena konstitusi 
membatasi satu kali masa jabatan 
selama enam tahun.

Duterte Umumkan Pensiun Dari Dunia Politik

mereka yang akan maju untuk jabatan 
nasional pada 2022.
Namun keputusan Duterte untuk tidak 
mencalonkan diri dalam pemilu tahun 
depan membuka jalan bagi Sara.
“Ini mempermudah Sara Duterte untuk 
maju,” kata profesor hukum dan politik 
Universitas Ateneo de Manila, Antonio 
La Vina.Namun, lanjutnya, dia tidak 
mengesampingkan kemungkinan 
Duterte bisa berubah dan tetap maju 
menjadi cawapres.Rodrigo Duterte 
mengumumkan kabar mengejutkan ini 
di tempat di mana dia diperkirakan 
akan mendaftarkan pencalonannya. 
Duterte tidak menyampaikan secara 
spesifik kapan dia akan meninggalkan 
politik maupun mengumumkan siapa 
penggantinya.

Sara diperkirakan akan melindungi 
Duterte dari dakwaan pidana jaksa 
Filipina dan Pengadilan Kriminal 
Internasional (ICC) terkait perang 
terhadap narkoba yang diduga telah 
membunuh puluhan ribu orang tanpa 
diadili, menurut kelompok HAM.

Pendaftaran kandidat capres cawapres 
dibuka sampai Jumat, tapi 
pengunduran diri dan penggantian 
diizinkan sampai 15 November.



24 23www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air
Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte 
mengumumkan pada Sabtu, dia pensiun 
dari politik. Ini merupakan kejutan yang 
memunculkan spekulasi dia membuka 
jalan bagi putrinya untuk enggantikannya.

Para pengamat politik sejak lama 
menduga Duterte bakal memberikan 
kejutan, seperti mencalonkan putrinya 
menjadi capres, Sara Duterte-Carpio, 
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Namun keputusan Duterte untuk tidak 
mencalonkan diri dalam pemilu tahun 
depan membuka jalan bagi Sara.
“Ini mempermudah Sara Duterte untuk 
maju,” kata profesor hukum dan politik 
Universitas Ateneo de Manila, Antonio 
La Vina.Namun, lanjutnya, dia tidak 
mengesampingkan kemungkinan 
Duterte bisa berubah dan tetap maju 
menjadi cawapres.Rodrigo Duterte 
mengumumkan kabar mengejutkan ini 
di tempat di mana dia diperkirakan 
akan mendaftarkan pencalonannya. 
Duterte tidak menyampaikan secara 
spesifik kapan dia akan meninggalkan 
politik maupun mengumumkan siapa 
penggantinya.

Sara diperkirakan akan melindungi 
Duterte dari dakwaan pidana jaksa 
Filipina dan Pengadilan Kriminal 
Internasional (ICC) terkait perang 
terhadap narkoba yang diduga telah 
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Calon 
presiden, 
Ciro 
Gomes 
ikut demo 
di Rio de 
Janeiro 
dan 
disebut 
hadir saat demo di Sao Paulo, menurut 
media lokal.Mantan Presiden Luiz 
Inacio Lula da Silva, yang hasil 
surveinya mengungguli Bolsonaro 
dalam simulasi pilpres 2022, tidak ikut 
dalam demo tersebut.Dikutip Reuters, 
Minggu (3/10), selain mengkritik 
penanganan pandemi Covid-19 oleh 
pemerintahan Bolsonaro, para 
demonstran juga memprotes inflasi dan 
kenaikan harga bahan bakar.
Di Rio de Janeiro, demo dihadiri 

Warga Brasil berkumpul di berbagai ibu 
kota negara bagian pada Sabtu (2/10) 
untuk berdemonstrasi menentang 
pemerinta
h federal 
dan 
menuntut 
pemakzula
n Presiden 
Jair 
Bolsonaro.

Presiden Brazil Dituntut Mundur

ratusan orang, didukung serikat buruh 
dan partai sayap kiri. Salah satu 

kelompok 
membawa 
tabung gas 
besar 
bertuliskan: 
“Apakah ini 
mahal? Ini 
adalah 
kesalahan 
Bolsonaro.”
Unjuk rasa 
Sabtu 
merupakan 
respons 
demo para 
pendukung 
Bolsonaro 
pada 7 

September lalu. Para pengunjuk rasa 
juga berkumpul di pusat ibu kota Sao 
Paulo dan di ibu kota negara bagian 
wilayah utara seperti Recife dan Belem.
Unjuk rasa menentang presiden ini 
menyatukan partai-partai sayap kiri, 
serikat buruh, dan gerakan sosial, 
menandai upaya oposisi untuk 
menunjukkan persatuan.
Menurut panitia unjuk rasa, demo 
berlangsung di lebih dari 200 kota di 
Brasil. TERIMA CATERING 

VEGETARIAN
TEXT : 215-271-3057

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, 
sejumlah organisasi serikat pekerja akan 
membangkitkan kembali Partai Buruh. 
Bahkan, Partai Buruh berencana menjadi 
peserta Pemilu 
2024 dan 
bersaing 
dengan partai 
politik lainnya. 
"Bila Tuhan 
berkehendak 
kami lolos 
verifikasi KPU 
(Komisi 
Pemilihan 
Umum) tentu 
kami ikut terlibat 
dalam proses 
demokrasi 
tersebut pada 
tahun 2024 
Pemilu di 
Indonesia," kata 
Said dalam konferensi pers daring, 
Minggu (3/10/2021). Said mengatakan, 
deklarasi kebangkitan Partai Buruh akan 
dilakukan dalam kongres yang digelar 4-5 
Oktober mendatang di Jakarta. Kongres 
bakal memutuskan banyak hal mendasar 
terkait Partai Buruh, salah satunya 
mengesahkan badan pendiri atau pemilik 
Partai Buruh yang baru. Menurut Said, 
perbedaan mendasar antara Partai Buruh 
yang lama dan yang baru yakni besar 
jumlah dukungan.  Partai Buruh lama 
hanya didukung oleh satu serikat buruh 
yakni Konfederasi Serikat Buruh 
Sejahtera Indonesia (KSBSI). Sementara 
itu, Partai Buruh baru setidaknya 
didukung oleh 11 organisasi serikat 
pekerja di antaranya para pendiri Partai 
Buruh lama, KSBSI, Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), 
Organisasi Rakyat Indonesia (ORI), dan 
KSPI.Lalu, Serikat Petani Indonesia 
(SPI), Konfederasi Persatuan Buruh 
Indonesia (KPBI), Federasi Serikat 
Pekerja Kimia Energi Pertambangan 
(FSPKEP), Federasi Serikat Pekerja 

Farmasi Kesehatan (FSB Farkes), 
Forum Pendidik Tenaga Honorer dan 
Swasta Indonesia (FPTHSI), serta 
Gerakan Perempuan Indonesia (GPI). 
"Partai Buruh ini juga diinisiasi dan 

dibangkitka
n kembali 
oleh 50 
federasi 
serikat 
pekerja 
tingkat 
nasional," 
ujar Said. 
"Partai 
Buruh yang 
sekarang 
diinisiasi 
oleh 
berbagai 
lapisan 
gerakan 
sosial dan 
organisasi-

organisasi buruh petani, nelayan, 
sehingga, isu-isu yg dibawa akan 
merefleksikan daripada isu-isu gerakan 
sosial, gerakan serikat buruh," kata dia. 
Said mengatakan, kekalahan kaum 
buruh, petani, nelayan, guru, aktivis 
lingkungan hidup, pegiat HAM melalui 
pengesahan Omnibus Law Undang-
Undang Cipta Kerja menjadi faktor 
utama pembangkitan kembali Partai 
Buruh. Hidupnya kembali partai 
tersebut diharapkan dapat menyalurkan 
seluruh aspirasi para konstituen baik 
buruh tani, nelayan, buruh pabrik, 
buruh kantor, buruh perempuan, 
penjual jamu gendong, tukang becak, 
ojek online, masyarakat miskin kota 
dan desa, ibu rumah tangga, dan 
lainnya. Partai Buruh bercita-cita 
menyejahterakan negara, memberikan 
kesempatan hidup yang layak bagi 
setiap warga, dan distribusi kekayaan 
yang merata. "Kami juga akan 
memperjuangkan pemberantasan 
korupsi, kami akan memperjuangkan 
hubungan industrial," kata Said.

Partai Buruh Akan Ikut Pemilu 2024
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Minggu (3/10), selain mengkritik 
penanganan pandemi Covid-19 oleh 
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wilayah utara seperti Recife dan Belem.
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menandai upaya oposisi untuk 
menunjukkan persatuan.
Menurut panitia unjuk rasa, demo 
berlangsung di lebih dari 200 kota di 
Brasil. TERIMA CATERING 

VEGETARIAN
TEXT : 215-271-3057

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, 
sejumlah organisasi serikat pekerja akan 
membangkitkan kembali Partai Buruh. 
Bahkan, Partai Buruh berencana menjadi 
peserta Pemilu 
2024 dan 
bersaing 
dengan partai 
politik lainnya. 
"Bila Tuhan 
berkehendak 
kami lolos 
verifikasi KPU 
(Komisi 
Pemilihan 
Umum) tentu 
kami ikut terlibat 
dalam proses 
demokrasi 
tersebut pada 
tahun 2024 
Pemilu di 
Indonesia," kata 
Said dalam konferensi pers daring, 
Minggu (3/10/2021). Said mengatakan, 
deklarasi kebangkitan Partai Buruh akan 
dilakukan dalam kongres yang digelar 4-5 
Oktober mendatang di Jakarta. Kongres 
bakal memutuskan banyak hal mendasar 
terkait Partai Buruh, salah satunya 
mengesahkan badan pendiri atau pemilik 
Partai Buruh yang baru. Menurut Said, 
perbedaan mendasar antara Partai Buruh 
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hanya didukung oleh satu serikat buruh 
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organisasi buruh petani, nelayan, 
sehingga, isu-isu yg dibawa akan 
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Apa Kata Bintang Anda
"Pihak AHY membuat opini pecah tim 
Moeldoko dinilai sebagai strategi 
murahan," kata Max saat dikonfirmasi 
merdeka.com, Minggu (3/10).

"Saya adalah salah satu inisiator KLB di 
Sibolangit. Sayang kawan-kawan 
membuat berita Hoaks. Tujuannya 
karena sudah kepepet jadi muncul berita 
seperti itu," tuturnya.Sebelumnya, Kepala 
Badan Komunikasi Strategis Partai 
Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat 
Herzaky Mahendra Putra mengungkap, 
elite kubu Moeldoko mulai terpecah. 
Herzaky mengatakan, sejumlah tokoh 
kubu Moeldoko mundur satu persatu. 
Bahkan Nazaruddin yang sejak awal jadi 
investor utama mulai mundur.

Perseteruan antara Partai Demokrat 
Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 
dengan Moeldoko kembali memanas. 
Kini kubu AHY menyebut sejumlah tokoh 
kubu Moeldoko mundur satu persatu. 
Salah satunya Max Sopacua, inisiator 
Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Max membantah kabar adanya pecah 
kongsi dengan mundurnya satu persatu 
tokoh di belakang Moeldoko dan 
menyebut kalau itu adalah hoaks.

Merespon kabar tersebut Max Sopacua 
membantah dan menyebut apa yang 
dinyatakan kubu AHY hanyalah sebuah 
opini serangan balik untuk memecah 
belah Partai Demokrat Moeldoko.

Menurut dia, Nazaruddin keluar lantaran 
marah usai salah satu kuasa hukum kubu 
Moeldoko, Rusdiansyah memalsukan 
tanda tangan kader Demokrat untuk 
melakukan gugatan terhadap Ketua 
Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 
Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan 
itu, kata Herzaky, sudah dilaporkan ke 
polisi sejak 18 April 2021 dan diharapkan 
diproses.

"Bukannya saat ini timnya KSP Moeldoko 
sudah tercerai berai, Max Sopacua 
mundur teratur, Cornel Simbolon mundur, 
Muhammad Nazaruddin diduga sebagai 
salah satu investor keluar dari koalisi," 
kata Herzaky saat konferensi pers di 
Jakarta, Minggu (3/10).

Bahkan KSP Moeldoko sudah tidak 
percayai lagi tim Marzuki Alie dan 
gunakan orang terdekatnya di KSP 
inisial ES," kata Herzaky.

Menurut Herzaky, Nazaruddin sudah 
digantikan mantan kader Demokrat 
bernama Muhammad Azhari.
Selain itu, Moeldoko disebut sudah 
tidak mempercayai tim Marzuki Alie 
dan memilih menggunakan orang 
dekatnya di Kantor Staf Kepresidenan 
dengan inisial ES.

Herzaky juga mengungkap, Moeldoko 
pernah marah besar kepada kuasa 
hukum kubunya, Rusdiansyah karena 
membocorkan sebuah pertemuan 
rahasia di kawasan Ampera Jakarta 
Selatan. Pertemuan itu digelar untuk 
rapat dengan orang yang dipercaya 
bisa mengatur hukum.
"Informasi yang kami dapat KSP 
Moeldoko marah besar mengetahui 
hal ini," kata Herzaky.
Selain itu, ketika penunjukan kuasa 
hukum untuk melakukan gugatan di 
Mahkamah Agung, ada beda 
pandangan antar elite di kubu 
Moeldoko. Jhoni Allen dan Nazaruddin 
mengusulkan menunjuk Yosef 
Badeoda sebagai kuasa hukum. 
Marzuki Alie mengusulkan 
Rusdiansyah. Namun Moeldoko 
menghendaki Yusril Ihza Mahendra. 
Nama terakhir yang ditunjuk sebagai 
pengacara.

Max Sopacua Bantah Mundur Dari Kubu Moeldoko

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Rupanya, Anda memang senang 
memamerkan detail kehidupan pribadi, 
ya? Anda kerap mengunggah foto 
pribadi hingga berkeluh kesah di 
media sosial.Rupanya, usia yang 
menua bukan jaminan seseorang bisa 
lebih dewasa.
Keuangan: Terlalu boros.

Keuangan: Banyak rezeki.

Keuangan: “ Uang lupa”.

Tak usah khawatir urusan uang Ada 
kesempatan bagus bila Anda ingin 
mencari peluang di perusahaan lain.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara: Masih sendiri.

Asmara: Tak ada rasa.

Aries (21 Mar - 19 Apr)
Anda memang jago melaksanakan 
target jangka pendek. Tapi, akuilah 
Anda membutuhkan bantuan orang 
lain untuk memetakan target jangka 
panjang. Pilihlah orang yang bisa 
mendisiplinkan Anda dalam mencapai 
target. 

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Keuangan: Ditraktir.

Asmara: Ditaksir.
Keuangan: Naik gaji.

Asmara: Mati gaya.

 Ah, inilah indahnya menjadi pegawai 
lepasan. Anda bebas mengatur waktu 

Asmara: Naik daun.

Jangan terlalu percaya kabar burung 
sebelum Anda melihat dan 
merasakannya sendiri. Anda bisa saja 
terkejut melihat bahwa tim baru ini 
justru sangat inovatif. Sayangnya, 
mereka terbentur masalah biaya. Kini, 
Anda bertugas mengembalikan 
semangat mereka.

Bila Anda masih lajang, jodoh akan 
menghampiri lebih cepat bila Anda 
mengubah penampilan. Jika Anda 
sedang menjalin hubungan, Si Dia 
akan takluk oleh pesona Anda meski 
sedang marah. 

Taurus(20April-20mei)

Keluarga tentu saja menyayangi Anda 
sepenuh hati. Maka, 

Keuangan: Hampir menipis.
Asmara: Ingin pisah tapi tak berani.

Asmara: Awas godaan!
Libra(23 Sep- 23 Okt) 
Anda sudah terlalu berlebihan dalam 
memuaskan nafsu belanja. Padahal 
tanggal gajian masih lama dan ada 
tagihan yang belum dibayar. Jangan 
terlalu banyak berharap kepada 
pasangan. Saat ini, ia sedang mumet 
gara-gara urusan pekerjaan. Lebih baik 
bantu ia meringankan beban.
Keuangan: Lupa daratan.
Asmara: Pijatan mesra.

Keuangan: Butuh solusi.

hingga memilih pekerjaan Jangan 
membuatnya menunggu terlalu lama, ya!

Asmara: Masih bimbang.

Status percintaan yang tak jelas membuat 
Anda gerah.Lagi pula, ini tahun 2021, 
masa Anda masih mau dipermainkan 
buaya darat? Meskipun umur masih 
muda, lebih baik cari yang pasti-pasti saja

Keuangan: Berlimpah.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan: Tunda cicilan.
Asmara: Diskusi asyik.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Ada orang yang tampak senang melihat 
Anda kesulitan. 

Mimpi buruk kerap mendatangi Anda. 
Tidur pun tak nyenyak dan Anda sering 
waswas. Perbaiki tingkah di kehidupan 
nyata.
 Pasalnya, sikap blakblakan menimbulkan 
luka di hati seseorang. Akibatnya, ia pun 
enggan berbicara panjang lebar dengan 
Anda. Di sisi lain, mengurus anak dan 
usaha memang tak mudah. Tapi, jangan 
menyerah, ya.

Asmara: Senang sendiri.
Keuangan: Segera cair.

Lucunya, ia tampak pengertian dan ingin 
membantu. Jangan mudah percaya dan 
hanya bagi isi hati kepada Si Dia. Ada 
solusi menarik yang akan dia ajukan. 
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Apa Kata Bintang Anda
"Pihak AHY membuat opini pecah tim 
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murahan," kata Max saat dikonfirmasi 
merdeka.com, Minggu (3/10).

"Saya adalah salah satu inisiator KLB di 
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membuat berita Hoaks. Tujuannya 
karena sudah kepepet jadi muncul berita 
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Badan Komunikasi Strategis Partai 
Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat 
Herzaky Mahendra Putra mengungkap, 
elite kubu Moeldoko mulai terpecah. 
Herzaky mengatakan, sejumlah tokoh 
kubu Moeldoko mundur satu persatu. 
Bahkan Nazaruddin yang sejak awal jadi 
investor utama mulai mundur.

Perseteruan antara Partai Demokrat 
Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 
dengan Moeldoko kembali memanas. 
Kini kubu AHY menyebut sejumlah tokoh 
kubu Moeldoko mundur satu persatu. 
Salah satunya Max Sopacua, inisiator 
Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Max membantah kabar adanya pecah 
kongsi dengan mundurnya satu persatu 
tokoh di belakang Moeldoko dan 
menyebut kalau itu adalah hoaks.

Merespon kabar tersebut Max Sopacua 
membantah dan menyebut apa yang 
dinyatakan kubu AHY hanyalah sebuah 
opini serangan balik untuk memecah 
belah Partai Demokrat Moeldoko.

Menurut dia, Nazaruddin keluar lantaran 
marah usai salah satu kuasa hukum kubu 
Moeldoko, Rusdiansyah memalsukan 
tanda tangan kader Demokrat untuk 
melakukan gugatan terhadap Ketua 
Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 
Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan 
itu, kata Herzaky, sudah dilaporkan ke 
polisi sejak 18 April 2021 dan diharapkan 
diproses.

"Bukannya saat ini timnya KSP Moeldoko 
sudah tercerai berai, Max Sopacua 
mundur teratur, Cornel Simbolon mundur, 
Muhammad Nazaruddin diduga sebagai 
salah satu investor keluar dari koalisi," 
kata Herzaky saat konferensi pers di 
Jakarta, Minggu (3/10).

Bahkan KSP Moeldoko sudah tidak 
percayai lagi tim Marzuki Alie dan 
gunakan orang terdekatnya di KSP 
inisial ES," kata Herzaky.

Menurut Herzaky, Nazaruddin sudah 
digantikan mantan kader Demokrat 
bernama Muhammad Azhari.
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dan memilih menggunakan orang 
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Herzaky juga mengungkap, Moeldoko 
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hukum kubunya, Rusdiansyah karena 
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Dicari

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

Tanah Air

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Tanah Air

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Tanah Air

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri 
bersama Tim Jibom Brimob Polda Jawa 
Barat, menemukan bahan peledak 
sebanyak 35 kilogram, di kaki Gunung 
Ceremai, Desa Bantar Agung, 
Sindangwangi, Majalengka, Jawa 
Barat, Jumat (1/10/2021).Penemuan 
bahan peledak TATP sebanyak 35 
kilogram itu berdasarkan keterangan 
dari napiter Imam Mulyana.
Tim Densus, Jibom Brimob Polda 
Jabar, INAFIS Polres Majalengka, 
Reskrim Polres Majalengka, dan tim 
Lapas Sentul yang mengawal napiter 
Imam Mulyana, melakukan pencarian 
dan menemukan bahan peledak 
sebanyak 35 kilogram, di ketinggian 
1450 MDPL.Penemuan 35 kilogram 
bahan peledak itu terdiri dari, toples 
persegi empat warna putih dengan 
tutup biru, berisi 10 kg murni TATP, 
kemudian botol plastik ukuran 250 ml 
terangkai secara seri berikut gotri atau 
pelor bulat besi, empat wadah berisi 
TATP murni, dan botol air mineral berisi 
TATP setengah botol.Selanjutnya, tim 
Jibom Brimob Polda Jabar melakukan 
disposal terhadap sebagian besar 
bahan peledak itu di lokasi aman. 
Sementara, sisa TATP diamankan 
untuk barang bukti sekitar 3/4 botol air 
mineral ukuran 1,5 liter, disimpan oleh 

Densus 88 Temukan 35 Kg Peledak di Gunung Ceremai

Sementara itu, hingga saat ini, Kepala 
Bagian Bantuan Operasi Detasemen 
Khusus 88 Antiteror Polri Kombes Pol 
Aswin Siregar belum merespons saat 
Beritasatu.com mengonfirmasi penemuan 
bahan peledak tersebut.

Pencarian dan penemuan bahan peledak 
berupa TATP sebanyak 35 kilogram itu 
merupakan kegiatan pencegahan 
sebelum adanya tindakan terorisme yang 
mengakibatkan banyaknya korban jiwa.

tim Jibom Satbrimobda Jabar untuk 
dilakukan penelitian.Diketahui, kegiatan 
pencarian dan penemuan bahan peledak 
TATP sebanyak 35 kilogram itu adalah 
hasil deradikalisasi dan pembinaan 
berkelanjutan oleh Tim Idensos Densus 
88 AT Polri atas pengakuan dari napiter 
Imam Mulyana yang saat ini sudah 
berikrar mengakui kedaulatan NKRI dan 
setia kepada Pancasila.Imam ditangkap 
ketika hendak melakukan aksi teror di 
sekitar Bandara Cakrabuana Kota 
Cirebon, Senin (18/9/2017) lalu. Aksi itu 
rencananya dibuat untuk membuat 
kegaduhan jelang kedatangan Presiden 
Joko Widodo, dalam rangka menghadiri 
penutupan kegiatan Festival Keraton 
Nusantara (FKN) ke IX Tahun 2017, di 
Taman Gua Sunyaragi, Jalan Brigjend 
Dharsono, Kota Cirebon. Saat ini, Imam 
ditahan di Lapas Sentul, Jawa Barat.

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 PabrikBelum ada konfirmasi dari Yusril Ihza 
Mahendra mengenai berbagai tudingan 

Selain "menyerang" Moeldoko, dalam 
konferensi persnya di Jakarta, Minggu 
(3/10/2021), DPP Partai Demokrat (PD) 
diketuai Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) juga menyerang Yusril Ihza 
Mahendra, advokat yang membela kubu 
Moeldoko."Kami katakan bahwa kami 
tidak terkejut kalau dalam mencapai 
ambisinya, KSP Moeldoko berkoalisi 
dengan Yusril. Kedua orang ini sama-
sama ambisiusnya. Egomania. Mereka 
akan melakukan apa saja untuk 
mencapai ambisinya," kata Kepala 
Badan Komunikasi Strategis 
DPP/Koordinator Juru Bicara, Herzaky 
Mahendra Putra, dalam konferensi pers 
yang ditayangkan secara daring lewat 
Youtube, Minggu (3/10/2021).

Kubu AHY Juga Serang Yusril Selain Moeldoko

yang disampaikan.
Beberapa hal yang disampaikan 
adalah sebagai berikut. Kata Herzaky, 
pihaknya sudah mendapatkan 
informasi koalisi Moeldoko-Yusril sejak 
tiga bulan lalu.

"Ketika kader Demokrat katakan 
bahwa kok aneh, Pak Yusril sekarang 
menggugat AD ART, yang tahun lalu 
telah dijadikan dasar, untuk 
mengusung anaknya menjadi Calon 
Bupati di Belitung Timur; lalu apa 
respons Pak Yusril? Dia katakan, Pak 
SBY tidak akan bisa maju Nyapres 
2004, kalau tanpa dukungan PBB. 
Sungguh pembodohan publik. Sangat 
tidak intelek. Perlu diragukan 
intelektualitasnya," urai Herzaky.

Pihaknya juga memperhatikan 
instabilitas emosi Yusril.
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Barat, Jumat (1/10/2021).Penemuan 
bahan peledak TATP sebanyak 35 
kilogram itu berdasarkan keterangan 
dari napiter Imam Mulyana.
Tim Densus, Jibom Brimob Polda 
Jabar, INAFIS Polres Majalengka, 
Reskrim Polres Majalengka, dan tim 
Lapas Sentul yang mengawal napiter 
Imam Mulyana, melakukan pencarian 
dan menemukan bahan peledak 
sebanyak 35 kilogram, di ketinggian 
1450 MDPL.Penemuan 35 kilogram 
bahan peledak itu terdiri dari, toples 
persegi empat warna putih dengan 
tutup biru, berisi 10 kg murni TATP, 
kemudian botol plastik ukuran 250 ml 
terangkai secara seri berikut gotri atau 
pelor bulat besi, empat wadah berisi 
TATP murni, dan botol air mineral berisi 
TATP setengah botol.Selanjutnya, tim 
Jibom Brimob Polda Jabar melakukan 
disposal terhadap sebagian besar 
bahan peledak itu di lokasi aman. 
Sementara, sisa TATP diamankan 
untuk barang bukti sekitar 3/4 botol air 
mineral ukuran 1,5 liter, disimpan oleh 

Densus 88 Temukan 35 Kg Peledak di Gunung Ceremai

Sementara itu, hingga saat ini, Kepala 
Bagian Bantuan Operasi Detasemen 
Khusus 88 Antiteror Polri Kombes Pol 
Aswin Siregar belum merespons saat 
Beritasatu.com mengonfirmasi penemuan 
bahan peledak tersebut.

Pencarian dan penemuan bahan peledak 
berupa TATP sebanyak 35 kilogram itu 
merupakan kegiatan pencegahan 
sebelum adanya tindakan terorisme yang 
mengakibatkan banyaknya korban jiwa.

tim Jibom Satbrimobda Jabar untuk 
dilakukan penelitian.Diketahui, kegiatan 
pencarian dan penemuan bahan peledak 
TATP sebanyak 35 kilogram itu adalah 
hasil deradikalisasi dan pembinaan 
berkelanjutan oleh Tim Idensos Densus 
88 AT Polri atas pengakuan dari napiter 
Imam Mulyana yang saat ini sudah 
berikrar mengakui kedaulatan NKRI dan 
setia kepada Pancasila.Imam ditangkap 
ketika hendak melakukan aksi teror di 
sekitar Bandara Cakrabuana Kota 
Cirebon, Senin (18/9/2017) lalu. Aksi itu 
rencananya dibuat untuk membuat 
kegaduhan jelang kedatangan Presiden 
Joko Widodo, dalam rangka menghadiri 
penutupan kegiatan Festival Keraton 
Nusantara (FKN) ke IX Tahun 2017, di 
Taman Gua Sunyaragi, Jalan Brigjend 
Dharsono, Kota Cirebon. Saat ini, Imam 
ditahan di Lapas Sentul, Jawa Barat.

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 PabrikBelum ada konfirmasi dari Yusril Ihza 
Mahendra mengenai berbagai tudingan 

Selain "menyerang" Moeldoko, dalam 
konferensi persnya di Jakarta, Minggu 
(3/10/2021), DPP Partai Demokrat (PD) 
diketuai Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) juga menyerang Yusril Ihza 
Mahendra, advokat yang membela kubu 
Moeldoko."Kami katakan bahwa kami 
tidak terkejut kalau dalam mencapai 
ambisinya, KSP Moeldoko berkoalisi 
dengan Yusril. Kedua orang ini sama-
sama ambisiusnya. Egomania. Mereka 
akan melakukan apa saja untuk 
mencapai ambisinya," kata Kepala 
Badan Komunikasi Strategis 
DPP/Koordinator Juru Bicara, Herzaky 
Mahendra Putra, dalam konferensi pers 
yang ditayangkan secara daring lewat 
Youtube, Minggu (3/10/2021).

Kubu AHY Juga Serang Yusril Selain Moeldoko

yang disampaikan.
Beberapa hal yang disampaikan 
adalah sebagai berikut. Kata Herzaky, 
pihaknya sudah mendapatkan 
informasi koalisi Moeldoko-Yusril sejak 
tiga bulan lalu.

"Ketika kader Demokrat katakan 
bahwa kok aneh, Pak Yusril sekarang 
menggugat AD ART, yang tahun lalu 
telah dijadikan dasar, untuk 
mengusung anaknya menjadi Calon 
Bupati di Belitung Timur; lalu apa 
respons Pak Yusril? Dia katakan, Pak 
SBY tidak akan bisa maju Nyapres 
2004, kalau tanpa dukungan PBB. 
Sungguh pembodohan publik. Sangat 
tidak intelek. Perlu diragukan 
intelektualitasnya," urai Herzaky.

Pihaknya juga memperhatikan 
instabilitas emosi Yusril.
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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

Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

31www.sipbuletin.com

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

p1

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 orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

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.           

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 "Tanpa PBB, Pak SBY dengan 

dukungan Demokrat tetap bisa maju 
Nyapres. Karena baik dilihat dari 
perolehan suara maupun kursi, sudah 
memenuhi syarat untuk Nyapres. Tapi 
bukan itu persoalannya. Kami 
mempersoalkan intelektualitas dan 
respons Yusril. Kurang cerdas dan 
terlalu emosional.""Bahwa seminggu 
sebelum putusan dari Kemenkumham, 
ada pertemuan antara Tim DPP Partai 
Demokrat dengan Tim Yusril. Saat itu 
penawarannya, benar Rp 100 miliar. 
Ada buktinya. Ada tulisan tangannya. 
Kami tentu saja menolak halus karena 
melampaui batas kepantasan, seolah-
olah hukum bisa diperjualbelikan. 
Bayangkan, kami yang berada di pihak 
yang benar saja dimintai tarif Rp 100 
miliar," bebernya.

"Awalnya, Tim KSP Moeldoko mengatur 
pertemuan rahasia di kawasan Ampera, di 
Jakarta Selatan, dengan orang yang 
dipercaya bisa mengatur-atur hukum. Tapi 
rencana rahasia ini bubar karena 
Rusdiansyah diduga membocorkan 
pertemuan ini kepada pihak lain. KSP 
Moeldoko marah besar mengetahui hal 
ini," katanya.

"Sekarang, kami tidak bisa 
membayangkan, berapa KSP Moeldoko 
harus membayar Yusril pada posisi KSP 
Moeldoko yang salah dan kalah."
Dia juga membeberkan, Tim Moeldoko 
terbelah tiga. Johny Allen dan Nazarudin 
menghendaki Yosef Badeoda sebagai 
pengacaranya. Marzuki Ali menghendaki 
Rusdiansyah. Tetapi Moeldoko 
menghendaki dan akhirnya memutuskan 
Yusril sebagai Pengacaranya.
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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

Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

31www.sipbuletin.com

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 orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

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.           

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 "Tanpa PBB, Pak SBY dengan 

dukungan Demokrat tetap bisa maju 
Nyapres. Karena baik dilihat dari 
perolehan suara maupun kursi, sudah 
memenuhi syarat untuk Nyapres. Tapi 
bukan itu persoalannya. Kami 
mempersoalkan intelektualitas dan 
respons Yusril. Kurang cerdas dan 
terlalu emosional.""Bahwa seminggu 
sebelum putusan dari Kemenkumham, 
ada pertemuan antara Tim DPP Partai 
Demokrat dengan Tim Yusril. Saat itu 
penawarannya, benar Rp 100 miliar. 
Ada buktinya. Ada tulisan tangannya. 
Kami tentu saja menolak halus karena 
melampaui batas kepantasan, seolah-
olah hukum bisa diperjualbelikan. 
Bayangkan, kami yang berada di pihak 
yang benar saja dimintai tarif Rp 100 
miliar," bebernya.

"Awalnya, Tim KSP Moeldoko mengatur 
pertemuan rahasia di kawasan Ampera, di 
Jakarta Selatan, dengan orang yang 
dipercaya bisa mengatur-atur hukum. Tapi 
rencana rahasia ini bubar karena 
Rusdiansyah diduga membocorkan 
pertemuan ini kepada pihak lain. KSP 
Moeldoko marah besar mengetahui hal 
ini," katanya.

"Sekarang, kami tidak bisa 
membayangkan, berapa KSP Moeldoko 
harus membayar Yusril pada posisi KSP 
Moeldoko yang salah dan kalah."
Dia juga membeberkan, Tim Moeldoko 
terbelah tiga. Johny Allen dan Nazarudin 
menghendaki Yosef Badeoda sebagai 
pengacaranya. Marzuki Ali menghendaki 
Rusdiansyah. Tetapi Moeldoko 
menghendaki dan akhirnya memutuskan 
Yusril sebagai Pengacaranya.


