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Sebuah kabar baik di masa pandemi ini 
yang patut kita sebarluaskan. Akhirnya, 
Indonesia resmi masuk dalam kalender 
Motogp 2022. Dorna dan MotoGP baru 
saja merilis kalender sementara 
MotoGP 2022. Walaupun sifatnya 
masih sementara alias provisional 
calendar. Dalam rilis yang diterima, 
MotoGP 2022 akan berlangsung 
sebanyak 21 seri yang akan 
berlangsung mulai Maret hingga 
November. Seperti yang sudah-sudah, 
race pertama digelar di Sirkuit Qatar 
pada 6 Maret, sementara balapan 
terakhir dihelat di Valencia pada 6 
November 2022. Ada dua tuan rumah 

baru di MotoGP 2022. Yang pertama 
adalah Sirkuit KymiRing di Finlandia, 
sementara yang kedua tentu saja Sirkuit 
Mandalika di Indonesia. Sebelum balapan 
pada 20 Maret tersebut, rider-rider 
MotoGP akan lebih dulu menjajal sirkuit 
jalanan Mandalika pada sesi latihan 
pramusim. Indonesia menjadi salah satu 
dari dua lokasi latihan pramusim MotoGP, 
di mana eventnya akan digelar pada 
Februari. Sama seperti tahun ini, MotoGP 
2022 juga akan dimulai dari Qatar pada 6-
8 Maret mendatang. Kemudian, pada 18 
hingga 20 Maret, MotoGP akan menuju 
Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok, 
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Indonesia, untuk kali pertama. Setelah 
libur selama satu pekan, balapan 
MotoGP 2022 akan digelar di Argentina 
pada 3 April. Kemudian, MotoGP akan 
menuju Amerika Serikat. Selanjutnya, 
MotoGP akan memulai tur ke Eropa 
dengan melakukan perjalanan dari 
Sirkuit Portimao, Portugal, pada 24 April 
2022. Kemudian, MotoGP akan bertolak 
ke Spanyol untuk melanjutkan balapan 
di Sirkuit Jerez pada 29 April hingga 1 
Mei 2022. Kemudian, tur Eropa berlanjut 
ke MotoGP Prancis, Italia, Catalunya, 
Jerman, dan Belanda yang berlangsung 
pada Mei dan Juni 2022. Lalu, pada 8 
hingga 10 Juli, MotoGP akan digelar 
untuk kali pertama sejak 1982 di 
Finlandia. Kemudian, MotoGP akan 
memasuki libur paruh musim selama 

tiga pekan. Setelah libur, putaran kedua 
MotoGP akan digelar di Silverstone, 
Inggris, pada 5 hingga 8 Agustus 2022. 
Selanjutnya, balapan akan beralih ke 
Austria pada 21 Agustus. Kemudian, 
MotoGP secara reguler akan melakukan 
perjalanan ke San Marino, Aragon, 
Jepang, Thailand, Australia, Malaysia, dan 
ditutup pada MotoGP Valencia pada 6 
November 2022. 
Berikut jadwal MotoGP 2022

3 April: Termas de Rio Hondo / MotoGP 
Argentina

20 Maret: Manadalika Street Circuit / 
MotoGP Indonesia

6 Maret: Losail Circuit / MotoGP Qatar

24 April: Portimao / MotoGP Portugal

10 April: Circuit of the Americas / MotoGP 
Amerika Serikat
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Ada-Ada Saja

4 September: Misano / MotoGP San 
Marino

25 September: Motegi / MotoGP Jepang

6 November: Valencia / MotoGP 
Valencia

26 Juni: Assen / MotoGP Belanda

16 Oktober: Phillip Island / MotoGP 
Australia

7 Agustus: Silverstone / MotoGP Inggris

15 Mei: Le Mans / MotoGP Prancis

23 Oktober: Sepang / MotoGP Malaysia

19 Juni: Sachsenring / MotoGP Jerman

Selama bertahun-tahun, orang 
Indonesia harus numpang nonton 
motogp di Malaysia. Ada banyak orang 
Indonesia yang beli tiket pulang pergi di 

10 Juli: KymiRing / MotoGP Finlandia

18 September: MotorLand Aragon / 
MotoGP Aragon

1 Mei: Jerez / MotoGP Spanyol

29 Mei: Mugello / MotoGP Italia

21 Agustus: Red Bull Ring / MotoGP 
Austria

5 Juni: Catalunya / MotoGP Catalunya

2 Oktober: Buriram / MotoGP Thailand

hari yang sama ke Malaysia. Bahkan 
Airasia punya paket khusus nonton 
motogp. Jadi keluar dari bandara akan 
langsung diantar bus ke pintu masuk 
sirkuit Sepang. Setelah pertandingan 
selesai, pun akan ada bus yang 
menunggu para penumpang dan 
langsung diantar ke bandara lagi. Nah 
dengan adanya Motogp di Mandalika, ini 
jelas akan membuat banyak orang-orang 
yang selama ini secara rutin terbang ke 
Malaysia hanya untuk nonton balapan, 
sekarang mereka bisa menikmatinya di 
negara sendiri. Dengan adanya sponsor 
utama dari pertamina Sirkuit Mandalika 
resmi berganti nama menjadi Pertamina 
Mandalika International Street Circuit. 
Pergantian nama Sirkuit Mandalika itu 
terjadi berkat kerja sama antara Indonesia 
Tourism Development Corporation (ITDC) 
dan PT Pertamina. Adapun peresmian 
nama Pertama Mandalika Internasional 
Street Circuit berlangsung di Kementerian 
BUMN, Jakarta, Kamis (7/10/2021). 
Melansir Antara, sirkuit yang terletak di 
Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa 
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Tenggara Barat (NTB), itu akan menjadi 
lokasi tes pramusim MotoGP. "Tahun 
depan yang sudah pasti sirkuit ini akan 
menjadi lokasi tes pramusim atau pre-
season test yang biasanya digelar di 
Sepang, Malaysia," kata Direktur Utama 
ITDC, Abdulbar M. Mansoer. ITDC telah 
menyelesaikan pembangunan lintasan 
utama atau main track sehingga jika 
diadakan ajang balapan, sirkuit ini 
sudah bisa digunakan. ITDC saat ini 
juga sedang mengejar pembangunan 
fasilitas pendukung yang terdiri dari 
race control building, paddock, dan pit 
stop. Sirkuit Mandalika dibangun 
tentunya dengan standard internasional 
sesuai ketentuan MotoGP. Nantinya 
sirkuit itu akan memiliki 17 tikungan 
dengan panjang 4,31 km. Kapasitas 

penontonnya mencapai 195.700 orang 
yang terbagi di tribune berdiri, duduk, dan 
VIP. Untuk area paddock yang merupakan 
area kerja masing-masing tim, akan 
disediakan hingga 40 garasi/tempat. 
Sebagai infrastruktur penunjang, akan 
dibangun jalan yang menghubungkan 
Bandara Internasional Lombok dengan 
Sirkuit Mandalika. Panjang runway 
bandara pun ditambah agar bisa dilintasi 
pesawat-pesawat besar dari para tim 
MotoGP. Adapun untuk landasan 
helikopter telah selesai dibangun. "Jadi 
sekarang kami berkonsentrasi untuk 
menyelesaikan fasilitas pendukung dan 
insya Allah pada akhir Oktober 2021 akan 
rampung," kata Abdulbar. "Hal ini 
dikarenakan pada 12-14 November sudah 
akan dimulai oleh ajang balapan Idemitsu 
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Asia Talent Cup," tuturnya. Ajang 
Idemitsu Asia Talent Cup yang juga 
dikelola oleh Dorna Group merupakan 
ajang balapan bagi pembalap berbakat 
berusia muda. Indonesia memiliki 
empat wakil yang akan ikut serta pada 
balapan tersebut. Idemitsu Asia Talent 
Cup ini menjadi event pembuka 
sebelum World Superbike 2021 yang 
rencananya berlangsung pada 19-21 
November. Wakil Menteri BUMN Pahala 
N Mansury berharap Pertamina 

Mandalika International Street Circuit 
yang akan menggelar beberapa ajang 
internasional bisa mendorong pariwisata 
di lokasi tersebut. Selain menjadi tuan 
rumah penyelenggaraan balap motor 
World Superbike (WSBK) dan MotoGP, 
Pahala berharap ada ajang internasional 
lain yang dapat digelar di Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. 
Meskipun sirkuit Mandalika sendiri belum 
rampung sepenuhnya. Tapi Dorna Sport 
sudah bisa memberikan penilaian atas 
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kekaguman mereka pada sirkuit di 
Lombok itu. Tak tanggung-tanggung, 
penilaian itu langsung disampaikan 
oleh Safety Advisor Dorna Sports, saat 
kunjungannya ke Indonesia. “Saya pikir 
ini bisa menjadi salah satu sirkuit 
terbaik karena lokasinya yang 
fantastis,” kata Loris Capirossi. “Saya 
yakin ini benar-benar aman,” 
sambungnya lagi. Carlos Ezpeleta, 
Managing Directors Dorna Sport, juga 
menyampaikan hal yang senada. 
“Mereka sudah memiliki segalanya 
dengan pasti, kami yakin bahwa 
Mandalika akan dapat mengikuti 
semua batasan homologasi, jadi kami 
senang,”kata Carlos. CEO Dorna 
Sports, Carmelo Ezpeletta, pada Maret 
2019 mengaku sudah tidak sabar 

menantikan balapan MotoGP kembali ke 
Indonesia. "Sudah bertahun-tahun lalu, 
sejak 1997-1998, di Jakarta (Sirkuit 
Sentul), kami punya misi 
menyelenggarakan MotoGP di Indonesia. 
Seperti Anda tahu, Indonesia adalah salah 
satu negara dengan pengguna motor 
terbesar di dunia," kata Carmelo. "Saya 
sudah mengunjungi dan melihat tempat 
balapan (Sirkuit Mandalika). Balapan (di 
Indonesia) akan sangat spesial. Bagi 
Dorna, ini adalah langkah besar untuk 
masa depan MotoGP," ujar Carmelo. 
Dengan demikian, sepertinya mimpi 
Indonesia sebagai tuan rumah motoGP 
2021, akan lebih dekat lagi menjadi 
kenyataan. Federation Internationale de 
Motocyclisme (FIM) dan Dorna WorldSBK 
Organization (DWO) telah memastikan 
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TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057Indonesia sebagai tuan rumah 
penyelenggara balap motor World 
Superbike (WSBK) perdana November 
2021. Jadwal yang semula 
direncanakan tanggal 12-14 November 
diundur menjadi tanggal 19-21 
November 2021 karena pertimbangan 
pengiriman logistik dan juga agar tidak 
bersamaan dengan final MotoGP di 
Valencia, Spanyol. Kendati dari negara 
kita belum muncul nama pembalap 
yang berlaga di MotoGP tapi talenta-
talenta muda Indonesia cukup 
diperhitungkan di FIM Moto3 Junior 
World Championship. Sebuah ajang 
yang rata-rata diisi pembalap muda dan 
melahirkan pembalap di ajang yang 
lebih bergensi yaitu Moto2 dan MotoGP. 
Dari Indonesia salah satunya ada Mario 

Surya Aji dari Astra Honda Racing Team 
(AHRT), pembalap muda asal Magetan, 
Jawa Timur yang baru berusia 17 tahun. 
Dan masih banyak lagi telenta-telenta 
muda yang lainnya. Seperti Dimas Ekky di 
ajang Cev Moto2, kemudian ada Galang 
Hendra kejuaraan World Supersport 
(WSSP). Sirkuit Mandalika sendiri 
memiliki keunikan tersendiri, selain di tepi 
pantai yang indah juga jalan kawasan 
khusus tersebut akan menjadi sirkuit jalan 
raya pertama di dunia yang menggelar 
perhelatan MotoGP. Bahkan karena 
keindahannya beberapa pembalap dunia 
mengatakan jika datang ke Sirkuit 
Mandalika mereka bingung mau balapan 
atau liburan? Nah, ini artinya menandakan 
bahwa kawasan tersebut sangat menarik 
wisatawan untuk datang, baik dalam 
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perhelatan MotoGP. Bahkan karena 
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mengatakan jika datang ke Sirkuit 
Mandalika mereka bingung mau balapan 
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negeri maupun mancanegara. Sirkuit 
Mandalika adalah salah satu project 
ambisius Presiden Jokowi untuk 
menaikkan level Indonesia sejajar 
dengan negara-negara lainnya di dunia 
dan terkhusus memperkenalkan 
kawasan Mandalika, Lombok dan 
Indonesia pada umumnya. Dengan 
demikian ini adalah salah satu wujud 
persembahan untuk anak negeri, 
diharapkan di masa yang akan datang 
muncul juga para pembalap Indonesia 
yang berlaga di ajang MotoGP. Di sini 
kembali kita melihat Presiden Jokowi 
seperti sedang mempersiapkan pondasi 
dasar bangsa ini di masa yang akan 
datang. Tak ubahnya project-project 
lainnya seperti jalan tol, kereta api, 
bendungan, embung, pelabuhan, 

bandara, dan lain sebagainya. Sifat 
membangunnya bukan untuk ambisi 
pribadi tapi untuk generasi. Semua 
perkembangan positif ini patut kita syukuri 
dan sambut dengan optimis. Karena 
merupakan tabungan untuk menunjang 
pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 
2022. Selain untuk pariwisata, juga untuk 
menambah keyakinan para investor 
terhadap kemampuan Indonesia untuk 
bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat 
pandemi Corona tahun ini. Bulan Maret 
sebentar lagi. Sekitar 5 bulan lagi. Sudah 
kebayang ga bagaimana meriah dan 
hebohnya Motogp Mandalika nanti? 
padahal kita masih belum selesai 
merayakan megahnya PON Papua. Ya, 
Itulah Jokowi. Sangat terencana. 
Panggungnya tertata rapi sampai 2024 

nanti. Karena setelah gelaran motogp, 
Indonesia akan menjadi tuan rumah 
Presidensi G20. Mungkin ini juga yang 
membuat Motogp Indonesia digelar awal 
tahun. Karena akhir tahun, kita akan 
sibuk untuk menerima pemipin negara-
negara maju di dunia beserta stafnya 
untuk melakukan pertemua dan rapat di 
Indonesia. Jika tahun 2018 lalu saat 
annual meeting IMF dan bank Dunia, 
Jokowi menyampaikan pidato dan 
menyinggung soal Game of Throne, 
maka menarik menunggu tahun depan 
Presiden akan berpidato dengan tema 
apa? Ya apapun itu, ini adalah panggung 
besar yang berturut-turut akan menjadi 
milik Jokowi sepenuhnya. Dan oposisi, 
tak akan punya ruang untuk menyerang 
Jokowi. Ya gimana? Publik akan selalu 
bersorak dengan panggung besar dan 
megah itu. Yang pasti Indonesia sudah 
siap menjadi tuan rumah MotoGP 2021. 
Usaha yang benar dan tidak merugikan 
rakyat itu pasti akan lancar jalannya. 
Dilansir kompas.com, MotoGP Indonesia 
sudah sangat dinantikan tidak hanya oleh 
para penggemar melainkan juga para 
pebalap. Pebalap Repsol Honda, Marc 

Marquez, pernah mengaku tidak sabar 
ingin mencoba balapan di Sirkut 
Mandalika, karena Indonesia adalah 
negara paling fanatik terhadap MotoGP. 
Para pembalap MotoGP dan penonton 
nantinya akan dimanjakan dengan 
keindahan pantai dan bukit yang 
mengelilingi Sirkuit Mandalika 
sepanjang balapan. Antusiasme publik 
terhadap MotoGP Indonesia sudah 
terlihat ketika 10.000 tiket pre-booking 
telah habis dipesan pada Agustus 2020. 
Semoga 20 Maret 2022 nanti Motogp 
Mandalika dapat berjalan sukses dan 
pemerintah dapat memberikan akses 
penuh tanpa batasan jumlah penonton. 
Mengingat kasus virusnya sudah hampir 
tidak ada, sementara vaksinasi sudah 
lebih dari 100 juta orang dan yang 
kemungkinan kebal atau pernah 
terpapar sudah lebih dari 150 juta 
orang. Akhir kata, selamat kepada 
Presiden Jokowi yang selalu 
mendapatkan panggung megah, atau 
menciptakannya sendiri. Yang pasti, 
semua ini sangat terencana dan hasil 
jerih payah banyak pihak. Tidak tiba-
tiba, atau tanpa sengaja. Bravo Jokowi.
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dan terkhusus memperkenalkan 
kawasan Mandalika, Lombok dan 
Indonesia pada umumnya. Dengan 
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kembali kita melihat Presiden Jokowi 
seperti sedang mempersiapkan pondasi 
dasar bangsa ini di masa yang akan 
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menambah keyakinan para investor 
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sebentar lagi. Sekitar 5 bulan lagi. Sudah 
kebayang ga bagaimana meriah dan 
hebohnya Motogp Mandalika nanti? 
padahal kita masih belum selesai 
merayakan megahnya PON Papua. Ya, 
Itulah Jokowi. Sangat terencana. 
Panggungnya tertata rapi sampai 2024 

nanti. Karena setelah gelaran motogp, 
Indonesia akan menjadi tuan rumah 
Presidensi G20. Mungkin ini juga yang 
membuat Motogp Indonesia digelar awal 
tahun. Karena akhir tahun, kita akan 
sibuk untuk menerima pemipin negara-
negara maju di dunia beserta stafnya 
untuk melakukan pertemua dan rapat di 
Indonesia. Jika tahun 2018 lalu saat 
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Jokowi menyampaikan pidato dan 
menyinggung soal Game of Throne, 
maka menarik menunggu tahun depan 
Presiden akan berpidato dengan tema 
apa? Ya apapun itu, ini adalah panggung 
besar yang berturut-turut akan menjadi 
milik Jokowi sepenuhnya. Dan oposisi, 
tak akan punya ruang untuk menyerang 
Jokowi. Ya gimana? Publik akan selalu 
bersorak dengan panggung besar dan 
megah itu. Yang pasti Indonesia sudah 
siap menjadi tuan rumah MotoGP 2021. 
Usaha yang benar dan tidak merugikan 
rakyat itu pasti akan lancar jalannya. 
Dilansir kompas.com, MotoGP Indonesia 
sudah sangat dinantikan tidak hanya oleh 
para penggemar melainkan juga para 
pebalap. Pebalap Repsol Honda, Marc 

Marquez, pernah mengaku tidak sabar 
ingin mencoba balapan di Sirkut 
Mandalika, karena Indonesia adalah 
negara paling fanatik terhadap MotoGP. 
Para pembalap MotoGP dan penonton 
nantinya akan dimanjakan dengan 
keindahan pantai dan bukit yang 
mengelilingi Sirkuit Mandalika 
sepanjang balapan. Antusiasme publik 
terhadap MotoGP Indonesia sudah 
terlihat ketika 10.000 tiket pre-booking 
telah habis dipesan pada Agustus 2020. 
Semoga 20 Maret 2022 nanti Motogp 
Mandalika dapat berjalan sukses dan 
pemerintah dapat memberikan akses 
penuh tanpa batasan jumlah penonton. 
Mengingat kasus virusnya sudah hampir 
tidak ada, sementara vaksinasi sudah 
lebih dari 100 juta orang dan yang 
kemungkinan kebal atau pernah 
terpapar sudah lebih dari 150 juta 
orang. Akhir kata, selamat kepada 
Presiden Jokowi yang selalu 
mendapatkan panggung megah, atau 
menciptakannya sendiri. Yang pasti, 
semua ini sangat terencana dan hasil 
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Berikut ini adalah manfaat kopi pahit dari 
segi kesehatan.

Manfaat kopi pahit ternyata sangat 
banyak dan lebih menakjubkan dari 
yang kita bayangkan. Minum kopi pahit 
bukan berarti minum tanpa gula, namun 
bisa juga berarti minum kopi dengan 
gula yang sedikit.Karena ada banyak 
cara orang minum kopi, mulai dari 
dicampur susu, latte, atau gula. Yang 
kita bahas saat ini adalah manfaat dari 
kopi pahit yang cenderung diminum 
orang dengan sedikit sekali gula atau 
bahkan tanpa gula sekali pun.

Kopi hitam ternyata juga baik untuk 
mencegah penyakit jantung. Jantung 
merupakan salah satu organ yang 
berfungsi untuk mengalirkan darah 
keseluruh tubuh. Sehingga setiap organ 
tubuh mendapat bagian untuk dapat 
melaksanakan tugasnya secara baik.

Mengurangi Kerusakan Fungsi 
Kognitif pada Lansia
Wanita dan pria yang sering minum kopi 
pahit tanpa gula juga bisa memiliki saraf 
motorik dan sensorik yang sangat 
bagus. Penurunan fungsi saraf biasanya 
terjadi pada orang tua dan bisa 
menurunkan kemampuan aktivitas orang 
tua. Namun konsumsi kopi hitam secara 
teratur telah terbukti mengurangi semua 
jenis resiko penuaan yang berhubungan 
dengan saraf.
Bahkan hal ini telah dibuktikan oleh 
seorang ahli nutrisi dan diet yang 
bernama Joan Salge Blake dan 
penelitian tersebut pernah ditulis dalam 
American Journal of Epidemiology (edisi 
tahun 2002).

Manfaat kopi pahit

Mencegah penyakit jantung

sambungan dari minggu lalu

Manfaat Kopi Hitam, Pahit Dan Hijau

Mendukung Kesehatan Tulang

Manfaat kopi pahit tanpa gula 
memang salah satu minuman yang 
sangat bagus dalam mengurangi 
potensi kenaikan kadar gula dalam 
darah. Kopi juga berfungsi untuk 
melancarkan proses metabolisme 
sehingga membuat produksi hormon 
insulin bisa dilakukan sesuai 
kebutuhan tubuh.

Kopi memang bahan yang sangat baik 
untuk membantu proses pembakaran 
lemak dalam tubuh dan bisa 
meningkatkan produktifitas. Kafein 
juga bisa mengirimkan efek stimulan 
pada saraf pusat sehingga bisa 
meningkatkan proses oksidasi lemak 
dan melancarkan proses 
metabolisme.

Selain memberikan efek yang 

Mengurangi Potensi Diabetes

Kalsium yang terkandung dalam kopi 
bisa meningkatkan kesehatan tulang 
dan mencegah semua jenis keluhan 
pada tulang baik untuk wanita dan pria

Orang yang bisa mengonsumsi kopi 
hitam secara rutin bisa meningkatkan 
produksi insulin dan menyeimbangkan 
hormon yang mengatur produksi 
insulin.

Kekurangan kalsium menjadi salah 
satu hal yang paling sering 
menyebabkan penyakit tulang. 
Penyakit ini lebih sering terjadi pada 
orang tua terutama wanita yang sudah 
mengalami menopause. Hal ini 
disebabkan karena masa kalsium 
dalam tubuh tidak bisa diserap oleh 
tulang dengan baik.

Meningkatkan Produktifitas

Manfaat kopi untuk kulit wajah
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Wajah yang berminyak akan rentan 
dengan jerawat. Selain itu, wajah 
berminyak terlihat lebih kusam dan 
menyebabkan banyak kotoran mudah 
menempel pada wajah. Masker kopi 
dapat mengatasi wajah berminyak ini 
sehingga wajah lebih lembap apabila 
dilakukan maskeran secara rutin. Inilah 
manfaat kopi untuk wajah berminyak.
Mengatasi wajah kusam

Mengatasi dan menyamarkan bekas 
jerawat

Melembutkan dan menghaluskan kulit
Kopi dapat digunakan sebagai scrub 
sehingga membuat kulit lebih halus. Tak 
semua wajah memiliki tekstur kulit yang 
halus sehingga kita dapat menggunakan 
kopi sebagai solusi terbaiknya.

Kopi memiliki kandungan antioksidan 
yang cukup tinggi sehingga bisa 
digunakan untuk melindungi kulit dari 
radikal bebas. Selain itu kopi dapat 
mengangkat kulit mati di wajah sehingga 
wajah akan terlihat lebih cerah jika 
masker digunakan secara teratur. 
Masker kopi juga akan membuat wajah 
menjadi lebih segar.

Jerawat adalah masalah utama bagi 
para wanita. Selain mengganggu 
penampilan, terkadang jerawat 
menimbulkan rasa sakit. Oleh karena 
itu, jerawat sangat dihindari oleh semua 
orang. Ketika jerawat muncul, sebagian 
besar orang akan memecahkan jerawat 
tersebut karena ingin segera 
menghilangkannya. Tapi hal ini justru 
akan meninggalkan bekas noda pada 
wajah. Bahkan jika kita tidak 
menggunakan cara yang tepat, noda 
tersebut tidak akan hilang. Oleh karena 
itu, penggunaan masker kopi dapat 

menakjubkan untuk kesehatan. Manfaat 
kopi juga bisa dirasakan oleh wanita 
yang ingin memiliki kulit wajah yang 
indah. Ya, kopi memiliki manfaat yang 
luar biasa untuk kulit wajah. Apa saja?
Mengecilkan pori-pori wajah
Tekstur wajah yang tidak halus biasanya 
disebabkan karena pori-pori terlalu 
besar. Apabila kita rutin menggunakan 
kopi sebagai masker maka lambat laun 
pori-pori di wajah kita akan semakin 
mengecil dan wajah akan halus.
Mengatasi wajah berminyak

Minum kopi atau teh jahe lebih efektif 
dalam mengatasi masalah nyeri otot. 
Tambahkan beberapa potong jahe atau 
kayu manis ke dalam kopi atau teh dan 
rasakan nikmatnya. Flavonoid dan 
saponin dalam jahe merupakan senyawa 
yang memiliki banyak manfaat bagi 
kesehatan. Kedua senyawa itu berperan 
sebagai agen anti-inflamasi, antijamur, 
anti-kanker, hingga menguatkan sistem 
imun tubuh.

Manfaat kopi jahe

Komedo biasanya muncul di sekitar 
hidung. Apabila komedo tidak segera 
dihilangkan, maka akan berubah menjadi 
komedo hitam dan pada akhirnya akan 
susah untuk dihilangkan. Masker kopi 
dapat mencegah adanya komedo bahkan 
masker kopi dapat menghilangkan 
komedo pada hidung. Cukup dengan 
meletakkan masker kopi pada bagian 
hidung akan membuat komedo terangkat 
dan hidung menjadi bersih.

Minum jahe tanpa campuran apapun juga 
dapat menghangatkan tubuh pada musim 
dingin dan sebagai obat flu, masuk angin, 
mengurangi pertumbuhan kanker hingga 
asma dan lain-lain sebagainya.
Jahe mengandung beberapa senyawa 
gingerol, shogaol, flavonoid, saponin, 
zingerone dan senyawa lainnya yang 
bermanfaat untuk kesehatan dan 
pencegahan penyakit.

Manfaat kopi jahe ternyata tidak sekadar 
memberikan rasa hangat di tubuh. 
Melainkan lebih dari itu. Dengan 
menambahkan jahe atau kayu manis 
pada kopi akan memberikan manfaat 
yang luar biasa ketimbang kopi dan gula.

Perlu dicatat bahwa jangan rebus jahe 
dengan suhu mendidih yang mendekati 
100 derajat celcius sebab bila lebih, maka 
senyawa yang berguna dalam jahe 
menjadi tidak bermanfaat atau menjadi 

Menghilangkan komedo

menghilangkan bekas jerawat tanpa efek 
samping.

Ada begitu banyak senyawa yang 
berguna dalam jahe dan kayu manis, dan 
bahkan sangat dianjurkan untuk di minum 
setelah latihan fisik berat untuk 
meredakan keluhan sakit otot dan 
kelelahan.

mengatasi perut kembung
memperlancar peredaran darah

meredakan demam dan batuk

sia-sia untuk kesehatan tubuh Anda.

mengobati migrain

obat mabuk di perjalanan
anti alergi
mengobati morning sickness
menangkal radikal bebas
mengatasi peradangan

Tidak ada yang menyangka bahwa 
ternyata manfaat kopi bisa dirasakan 
secara berbeda berdasarkan pria dan 
wanita. Dengan kata lain, manfaat kopi 
bagi pria dan wanita berbeda.
Kali ini kita akan membahasnya secara 
rinci. Berikut ini adalah manfaat kopi 
hitam bagi pria dan wanita.

Manfaat kopi hitam bagi pria dan 
wanita

Manfaat kopi hitam bagi pria

obat arthritis

Lebih lengkap lagi manfaat Kopi jahe 
adalah sebagai berikut:

sumber antioksidan

melindungi dari penyakit asam urat

mengurangi risiko diabetes

meningkatkan memori

membantu menurunkan berat badan

Manfaat kopi hitam akan lebih terasa 
bagi pria jika dikonsumsi dengan benar 
dan takaran yang sesuai. Ingat, jangan 
sampai berlebihan. Ada banyak 
pendapat mengenai takaran yang benar 
dalam sehari orang harus minum kopi 
hitam. Namun yang paling masuk akal 
adalah 2 cangkir per hari.

meningkatkan kinerja selama olahraga

Manfaat kopi hitam bagi wanita

Dengan begitu, Anda akan 
mendapatkan manfaat kopi hitam 
seperti di bawah ini.

bermanfaat untuk hati
meningkatkan kecerdasan
membersihkan perut

meningkatkan kesehatan kardiovaskular

mengurangi stres dan depresi
membuat bahagia
mengurangi risiko kanker

Ada pun manfaat bagi wanita dari 
meminum kopi dengan takaran yang 

Sementara itu, manfaat kopi hitam 
bagi wanita juga berbeda. 

Diduga, asam klorogenat ini memiliki 
banyak manfaat terhadap kesehatan. 
Mulai dari obat obesitas, diabetes, 
hipertensi, Alzheimer, bahkan sampai 
infeksi bakteri.
Berikut ini adalah manfaat kopi 
hijau:
Menurunkan berat badan
Menurut sebuah penelitian yang 
diterbitkan pada bulan Maret 2006 di 
BMC Complementary and Alternative 
Medicine, suplemen harian ekstrak biji 
kopi hijau dapat mengurangi lemak 
tubuh dan berat badan, serta 
komposisi lemak di hati pada tikus. 
Pada penelitian tersebut terlihat kafein 
dan asam klorogenat sebagai 

membantu menurunkan berat badan

menghindari stres dan rasa depresi

Namun perlu diingat bahwa untuk 
wanita sebaiknya tidak terlalu banyak 
mengonsumsi kopi hitam. Pasalnya 
kopi dapat menimbulkan efek 
kecanduan, sehingga membuat orang 
yang mengonsumsi kopi selalu ingin 
mengonsumsinya lagi dan lagi. 
Padahal apabila konsumsi kopi 
melebihi jatah normal, maka bagi 
wanita kopi dapat menimbulkan 
kerusakan dan menimbulkan 
gangguan kesehatan. Bahkan 
konsumsi yang terlalu banyak dapat 
mengurangi kesuburan bagi wanita 
dan apabila dilanjutkan dapat 
menjadikan wanita mandul. Selain 
beberapa bahaya tersebut, kopi juga 
dapat menimbulkan gangguan lain 
seperti insomnia, gugup tremor, mual, 
jantung berdebar dan rasa 
kegelisahan.

menjaga kesehatan hati

menangkal kanker kulit

esuai adalah sebagai berikut.

sumber antioksidan

Manfaat kopi hijau
Kopi hijau adalah biji kopi dari buah 
coffee yang belum dipanggang. 
Karena proses pemanggangan biji 
kopi dapat mengurangi jumlah asam 
klorogenat, biji kopi hijau memiliki 
tingkat asam klorogenat yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan kopi biasa 
(biji kopi panggang).

mengatasi risiko diabetes tipe II
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Wajah yang berminyak akan rentan 
dengan jerawat. Selain itu, wajah 
berminyak terlihat lebih kusam dan 
menyebabkan banyak kotoran mudah 
menempel pada wajah. Masker kopi 
dapat mengatasi wajah berminyak ini 
sehingga wajah lebih lembap apabila 
dilakukan maskeran secara rutin. Inilah 
manfaat kopi untuk wajah berminyak.
Mengatasi wajah kusam

Mengatasi dan menyamarkan bekas 
jerawat

Melembutkan dan menghaluskan kulit
Kopi dapat digunakan sebagai scrub 
sehingga membuat kulit lebih halus. Tak 
semua wajah memiliki tekstur kulit yang 
halus sehingga kita dapat menggunakan 
kopi sebagai solusi terbaiknya.

Kopi memiliki kandungan antioksidan 
yang cukup tinggi sehingga bisa 
digunakan untuk melindungi kulit dari 
radikal bebas. Selain itu kopi dapat 
mengangkat kulit mati di wajah sehingga 
wajah akan terlihat lebih cerah jika 
masker digunakan secara teratur. 
Masker kopi juga akan membuat wajah 
menjadi lebih segar.

Jerawat adalah masalah utama bagi 
para wanita. Selain mengganggu 
penampilan, terkadang jerawat 
menimbulkan rasa sakit. Oleh karena 
itu, jerawat sangat dihindari oleh semua 
orang. Ketika jerawat muncul, sebagian 
besar orang akan memecahkan jerawat 
tersebut karena ingin segera 
menghilangkannya. Tapi hal ini justru 
akan meninggalkan bekas noda pada 
wajah. Bahkan jika kita tidak 
menggunakan cara yang tepat, noda 
tersebut tidak akan hilang. Oleh karena 
itu, penggunaan masker kopi dapat 

menakjubkan untuk kesehatan. Manfaat 
kopi juga bisa dirasakan oleh wanita 
yang ingin memiliki kulit wajah yang 
indah. Ya, kopi memiliki manfaat yang 
luar biasa untuk kulit wajah. Apa saja?
Mengecilkan pori-pori wajah
Tekstur wajah yang tidak halus biasanya 
disebabkan karena pori-pori terlalu 
besar. Apabila kita rutin menggunakan 
kopi sebagai masker maka lambat laun 
pori-pori di wajah kita akan semakin 
mengecil dan wajah akan halus.
Mengatasi wajah berminyak

Minum kopi atau teh jahe lebih efektif 
dalam mengatasi masalah nyeri otot. 
Tambahkan beberapa potong jahe atau 
kayu manis ke dalam kopi atau teh dan 
rasakan nikmatnya. Flavonoid dan 
saponin dalam jahe merupakan senyawa 
yang memiliki banyak manfaat bagi 
kesehatan. Kedua senyawa itu berperan 
sebagai agen anti-inflamasi, antijamur, 
anti-kanker, hingga menguatkan sistem 
imun tubuh.

Manfaat kopi jahe

Komedo biasanya muncul di sekitar 
hidung. Apabila komedo tidak segera 
dihilangkan, maka akan berubah menjadi 
komedo hitam dan pada akhirnya akan 
susah untuk dihilangkan. Masker kopi 
dapat mencegah adanya komedo bahkan 
masker kopi dapat menghilangkan 
komedo pada hidung. Cukup dengan 
meletakkan masker kopi pada bagian 
hidung akan membuat komedo terangkat 
dan hidung menjadi bersih.

Minum jahe tanpa campuran apapun juga 
dapat menghangatkan tubuh pada musim 
dingin dan sebagai obat flu, masuk angin, 
mengurangi pertumbuhan kanker hingga 
asma dan lain-lain sebagainya.
Jahe mengandung beberapa senyawa 
gingerol, shogaol, flavonoid, saponin, 
zingerone dan senyawa lainnya yang 
bermanfaat untuk kesehatan dan 
pencegahan penyakit.

Manfaat kopi jahe ternyata tidak sekadar 
memberikan rasa hangat di tubuh. 
Melainkan lebih dari itu. Dengan 
menambahkan jahe atau kayu manis 
pada kopi akan memberikan manfaat 
yang luar biasa ketimbang kopi dan gula.

Perlu dicatat bahwa jangan rebus jahe 
dengan suhu mendidih yang mendekati 
100 derajat celcius sebab bila lebih, maka 
senyawa yang berguna dalam jahe 
menjadi tidak bermanfaat atau menjadi 

Menghilangkan komedo

menghilangkan bekas jerawat tanpa efek 
samping.

Ada begitu banyak senyawa yang 
berguna dalam jahe dan kayu manis, dan 
bahkan sangat dianjurkan untuk di minum 
setelah latihan fisik berat untuk 
meredakan keluhan sakit otot dan 
kelelahan.

mengatasi perut kembung
memperlancar peredaran darah

meredakan demam dan batuk

sia-sia untuk kesehatan tubuh Anda.

mengobati migrain

obat mabuk di perjalanan
anti alergi
mengobati morning sickness
menangkal radikal bebas
mengatasi peradangan

Tidak ada yang menyangka bahwa 
ternyata manfaat kopi bisa dirasakan 
secara berbeda berdasarkan pria dan 
wanita. Dengan kata lain, manfaat kopi 
bagi pria dan wanita berbeda.
Kali ini kita akan membahasnya secara 
rinci. Berikut ini adalah manfaat kopi 
hitam bagi pria dan wanita.

Manfaat kopi hitam bagi pria dan 
wanita

Manfaat kopi hitam bagi pria

obat arthritis

Lebih lengkap lagi manfaat Kopi jahe 
adalah sebagai berikut:

sumber antioksidan

melindungi dari penyakit asam urat

mengurangi risiko diabetes

meningkatkan memori

membantu menurunkan berat badan

Manfaat kopi hitam akan lebih terasa 
bagi pria jika dikonsumsi dengan benar 
dan takaran yang sesuai. Ingat, jangan 
sampai berlebihan. Ada banyak 
pendapat mengenai takaran yang benar 
dalam sehari orang harus minum kopi 
hitam. Namun yang paling masuk akal 
adalah 2 cangkir per hari.

meningkatkan kinerja selama olahraga

Manfaat kopi hitam bagi wanita

Dengan begitu, Anda akan 
mendapatkan manfaat kopi hitam 
seperti di bawah ini.

bermanfaat untuk hati
meningkatkan kecerdasan
membersihkan perut

meningkatkan kesehatan kardiovaskular

mengurangi stres dan depresi
membuat bahagia
mengurangi risiko kanker

Ada pun manfaat bagi wanita dari 
meminum kopi dengan takaran yang 

Sementara itu, manfaat kopi hitam 
bagi wanita juga berbeda. 

Diduga, asam klorogenat ini memiliki 
banyak manfaat terhadap kesehatan. 
Mulai dari obat obesitas, diabetes, 
hipertensi, Alzheimer, bahkan sampai 
infeksi bakteri.
Berikut ini adalah manfaat kopi 
hijau:
Menurunkan berat badan
Menurut sebuah penelitian yang 
diterbitkan pada bulan Maret 2006 di 
BMC Complementary and Alternative 
Medicine, suplemen harian ekstrak biji 
kopi hijau dapat mengurangi lemak 
tubuh dan berat badan, serta 
komposisi lemak di hati pada tikus. 
Pada penelitian tersebut terlihat kafein 
dan asam klorogenat sebagai 

membantu menurunkan berat badan

menghindari stres dan rasa depresi

Namun perlu diingat bahwa untuk 
wanita sebaiknya tidak terlalu banyak 
mengonsumsi kopi hitam. Pasalnya 
kopi dapat menimbulkan efek 
kecanduan, sehingga membuat orang 
yang mengonsumsi kopi selalu ingin 
mengonsumsinya lagi dan lagi. 
Padahal apabila konsumsi kopi 
melebihi jatah normal, maka bagi 
wanita kopi dapat menimbulkan 
kerusakan dan menimbulkan 
gangguan kesehatan. Bahkan 
konsumsi yang terlalu banyak dapat 
mengurangi kesuburan bagi wanita 
dan apabila dilanjutkan dapat 
menjadikan wanita mandul. Selain 
beberapa bahaya tersebut, kopi juga 
dapat menimbulkan gangguan lain 
seperti insomnia, gugup tremor, mual, 
jantung berdebar dan rasa 
kegelisahan.

menjaga kesehatan hati

menangkal kanker kulit

esuai adalah sebagai berikut.

sumber antioksidan

Manfaat kopi hijau
Kopi hijau adalah biji kopi dari buah 
coffee yang belum dipanggang. 
Karena proses pemanggangan biji 
kopi dapat mengurangi jumlah asam 
klorogenat, biji kopi hijau memiliki 
tingkat asam klorogenat yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan kopi biasa 
(biji kopi panggang).

mengatasi risiko diabetes tipe II
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Selain fungsinya untuk menurunkan 
berat badan, asam klorogenat pada 
kopi hijau juga dapat mengurangi 
tekanan darah. Menurut sebuah 
penelitian yang diterbitkan pada tahun 
2006 di Clinical and Experimental 
Hypertension menunjukkan bahwa 
pasien yang mengonsumsi 140 mg 
ekstrak biji kopi per hari menunjukkan 
penurunan tekanan darah. Selama ini, 
belum ada efek samping yang 
dilaporkan oleh pasien, sehingga 
minuman ini dapat kita sebut sebagai 
cara yang aman untuk membantu 
mengurangi tekanan darah tinggi.
Meningkatkan mood dan kinerja 
kognitif
Kafein yang ada dalam kopi hijau 
memiliki efek yang positif pada suasana 
hati dan juga pada aktivitas otak Anda. 

senyawa utama untuk menurunkan 
berat badan. Asam klorogenat yang 
terdapat pada biji kopi yang belum 
dipanggang dapat dicerna dan diserap 
oleh manusia sama seperti yang 
terdapat pada ekstraknya.
Menurunkan darah tinggi

Biji kopi ini mengandung beberapa zat 
antioksidan, yang dapat mengurangi efek 
radikal bebas yang dapat merusak sel 
dalam tubuh. Fungsi pencegahan ini 
membuat Anda lebih sehat dengan 
mengurangi jumlah kerusakan sel-sel 
tubuh Anda. 
Menurut penelitian yang diterbitkan pada 
bulan Juli 2004 dalam Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 
antioksidan asam klorogenat dalam biji 
kopi hijau dapat mencegah 
perkembangan empat jenis sel kanker, 
sehingga dapat membantu mencegah 
beberapa jenis kanker. 

Merupakan antioksidan

Menurut penelitian yang dipublikasikan 
pada bulan Februari 2008 di Nutrition 
Bulletin, beberapa studi telah 
mengonfirmasi bahwa kafein dapat 
meningkatkan reaksi waktu, 
kewaspadaan, memori, fokus, ketahanan 
tubuh, dan berbagai faktor lain dari kinerja 
kognitif. Peneliti menemukan bahwa 
asupan optimal kopi hijau adalah antara 
38-400 mg per hari atau menjadi sekitar ? 
cangkir untuk empat cangkir kopi seduh.

Presiden China Xi Jinping pada Sabtu 
(9/10/2021) menyatakan, penyatuan 
kembali dengan Taiwan secara damai 
akan dan bisa diwujudkan. Pernyataan Xi 
Jinping dilontarkan beberapa hari setelah 
pesawat tempur China membuat rekor 
inkursi ke 
zona 
pertahanan 
udara 
Taiwan, 
pulau yang 
diperintah 
secara 
demokratis. 
Taiwan tidak 
pernah 
secara 
resmi 
mendeklara
sikan 
kemerdekaa
n, dan hidup 
di bawah 
ancaman 
invasi terus-
menerus 
oleh China, 
yang 
memandang pulau itu sebagai wilayahnya 
dan berjanji suatu hari akan merebutnya, 
dengan paksa jika perlu. "Mewujudkan 
reunifikasi nasional dengan cara damai 
paling baik melayani kepentingan bangsa 
secara keseluruhan, termasuk saudara-
saudara kita di Taiwan," kata Xi dalam 
pidato peringatan 110 tahun revolusi yang 
mengakhiri ribuan tahun pemerintahan 
kekaisaran dan mengarah pada 
berdirinya Republik China. "Kemerdekaan 
Taiwan adalah hambatan terbesar bagi 
penyatuan kembali tanah air dan bahaya 
tersembunyi yang serius," Xi 
memperingatkan, dikutip dari AFP. 
Sebuah potret besar Sun Yat-sen, doktor 
berpendidikan Barat yang memimpin 
revolusi 1911 yang menggulingkan 
kekaisaran Qing, menjulang di atas 
panggung saat Xi berbicara.Sun 
mendirikan Republik China, yang masih 

China Akan Rebut Taiwan Dengan Damai
menjadi nama resmi Taiwan, lokasi 
Nasionalis yang kalah melarikan diri 
setelah pasukan Komunis Mao Zedong 
memenangi perang saudara pada 1949 
dan mendirikan Republik Rakyat China. 
"Reunifikasi lengkap negara kita akan 

dan dapat 
direalisasika
n," lanjut Xi. 
Dia juga 
memperinga
tkan campur 
tangan 
asing di 
Taiwan, 
setelah 
seorang 
pejabat 
Pentagon 
mengonfirm
asi pasukan 
operasi 
khusus AS 
diam-diam 
melatih 
pasukan 
Taiwan 
selama 
berbulan-

bulan. "Masalah Taiwan murni urusan 
internal China dan tidak memungkinkan 
adanya campur tangan eksternal," kata 
Xi. Beijing meningkatkan tekanan pada 
Taipei sejak terpiluhnya Presiden Tsai 
Ing-wen 2016, yang memandang pulau 
itu sebagai "sudah merdeka". Menteri 
Pertahanan Taiwan pada Rabu 
(6/10/2021) mengatakan, ketegangan 
militer dengan China berada pada level 
tertinggi dalam 40 tahun setelah rekor 
sekitar 150 pesawat tempur China 
melakukan inkursi ke zona pertahanan 
udara Taiwan dalam beberapa hari 
terakhir. Peringatan Xi muncul setelah 
Inggris pekan lalu mengirim kapal 
perang melalui Selat Taiwan, 
menantang klaim Beijing atas Laut 
China Selatan, dan delegasi Perancis 
mengunjungi Taiwan meskipun ada 
peringatan dari China.
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Selain fungsinya untuk menurunkan 
berat badan, asam klorogenat pada 
kopi hijau juga dapat mengurangi 
tekanan darah. Menurut sebuah 
penelitian yang diterbitkan pada tahun 
2006 di Clinical and Experimental 
Hypertension menunjukkan bahwa 
pasien yang mengonsumsi 140 mg 
ekstrak biji kopi per hari menunjukkan 
penurunan tekanan darah. Selama ini, 
belum ada efek samping yang 
dilaporkan oleh pasien, sehingga 
minuman ini dapat kita sebut sebagai 
cara yang aman untuk membantu 
mengurangi tekanan darah tinggi.
Meningkatkan mood dan kinerja 
kognitif
Kafein yang ada dalam kopi hijau 
memiliki efek yang positif pada suasana 
hati dan juga pada aktivitas otak Anda. 

senyawa utama untuk menurunkan 
berat badan. Asam klorogenat yang 
terdapat pada biji kopi yang belum 
dipanggang dapat dicerna dan diserap 
oleh manusia sama seperti yang 
terdapat pada ekstraknya.
Menurunkan darah tinggi

Biji kopi ini mengandung beberapa zat 
antioksidan, yang dapat mengurangi efek 
radikal bebas yang dapat merusak sel 
dalam tubuh. Fungsi pencegahan ini 
membuat Anda lebih sehat dengan 
mengurangi jumlah kerusakan sel-sel 
tubuh Anda. 
Menurut penelitian yang diterbitkan pada 
bulan Juli 2004 dalam Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 
antioksidan asam klorogenat dalam biji 
kopi hijau dapat mencegah 
perkembangan empat jenis sel kanker, 
sehingga dapat membantu mencegah 
beberapa jenis kanker. 

Merupakan antioksidan

Menurut penelitian yang dipublikasikan 
pada bulan Februari 2008 di Nutrition 
Bulletin, beberapa studi telah 
mengonfirmasi bahwa kafein dapat 
meningkatkan reaksi waktu, 
kewaspadaan, memori, fokus, ketahanan 
tubuh, dan berbagai faktor lain dari kinerja 
kognitif. Peneliti menemukan bahwa 
asupan optimal kopi hijau adalah antara 
38-400 mg per hari atau menjadi sekitar ? 
cangkir untuk empat cangkir kopi seduh.

Presiden China Xi Jinping pada Sabtu 
(9/10/2021) menyatakan, penyatuan 
kembali dengan Taiwan secara damai 
akan dan bisa diwujudkan. Pernyataan Xi 
Jinping dilontarkan beberapa hari setelah 
pesawat tempur China membuat rekor 
inkursi ke 
zona 
pertahanan 
udara 
Taiwan, 
pulau yang 
diperintah 
secara 
demokratis. 
Taiwan tidak 
pernah 
secara 
resmi 
mendeklara
sikan 
kemerdekaa
n, dan hidup 
di bawah 
ancaman 
invasi terus-
menerus 
oleh China, 
yang 
memandang pulau itu sebagai wilayahnya 
dan berjanji suatu hari akan merebutnya, 
dengan paksa jika perlu. "Mewujudkan 
reunifikasi nasional dengan cara damai 
paling baik melayani kepentingan bangsa 
secara keseluruhan, termasuk saudara-
saudara kita di Taiwan," kata Xi dalam 
pidato peringatan 110 tahun revolusi yang 
mengakhiri ribuan tahun pemerintahan 
kekaisaran dan mengarah pada 
berdirinya Republik China. "Kemerdekaan 
Taiwan adalah hambatan terbesar bagi 
penyatuan kembali tanah air dan bahaya 
tersembunyi yang serius," Xi 
memperingatkan, dikutip dari AFP. 
Sebuah potret besar Sun Yat-sen, doktor 
berpendidikan Barat yang memimpin 
revolusi 1911 yang menggulingkan 
kekaisaran Qing, menjulang di atas 
panggung saat Xi berbicara.Sun 
mendirikan Republik China, yang masih 

China Akan Rebut Taiwan Dengan Damai
menjadi nama resmi Taiwan, lokasi 
Nasionalis yang kalah melarikan diri 
setelah pasukan Komunis Mao Zedong 
memenangi perang saudara pada 1949 
dan mendirikan Republik Rakyat China. 
"Reunifikasi lengkap negara kita akan 

dan dapat 
direalisasika
n," lanjut Xi. 
Dia juga 
memperinga
tkan campur 
tangan 
asing di 
Taiwan, 
setelah 
seorang 
pejabat 
Pentagon 
mengonfirm
asi pasukan 
operasi 
khusus AS 
diam-diam 
melatih 
pasukan 
Taiwan 
selama 
berbulan-

bulan. "Masalah Taiwan murni urusan 
internal China dan tidak memungkinkan 
adanya campur tangan eksternal," kata 
Xi. Beijing meningkatkan tekanan pada 
Taipei sejak terpiluhnya Presiden Tsai 
Ing-wen 2016, yang memandang pulau 
itu sebagai "sudah merdeka". Menteri 
Pertahanan Taiwan pada Rabu 
(6/10/2021) mengatakan, ketegangan 
militer dengan China berada pada level 
tertinggi dalam 40 tahun setelah rekor 
sekitar 150 pesawat tempur China 
melakukan inkursi ke zona pertahanan 
udara Taiwan dalam beberapa hari 
terakhir. Peringatan Xi muncul setelah 
Inggris pekan lalu mengirim kapal 
perang melalui Selat Taiwan, 
menantang klaim Beijing atas Laut 
China Selatan, dan delegasi Perancis 
mengunjungi Taiwan meskipun ada 
peringatan dari China.
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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

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi (Menko 
Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Jodi 
Mahardi mengklaim Luhut tidak berniat 
untuk mencalonkan diri sebagai presiden 
di Pilpres 2024. Pernyataan itu 
merespons deklarasi Relawan Sahabat 
Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Jodi mengatakan, Luhut akan fokus pada 
tugas-tugas yang diberikan presiden 
Joko Widodo ketimbang memikirkan 
nyapres di 2024.

"Kemaren aja pas PPKM baru awal awal 
di-bully kan. Nah begitu sukses juga 
orang-orang diam saja," ucapnya.
Jodi juga mengungkapkan, tak semua 

Jodi mengatakan Luhut tidak ada kaitan 
dengan Relawan Sahabat LBP. Jodi 
menyebut, Luhut tidak pernah bertemu 
atau berkomunikasi dengan para relawan 
itu."Enggak ada niat untuk nyapres," kata 
Jodi kepada CNNIndonesia.com lewat 
sambungan telepon, Minggu (10/10).

Ia mencontohkan, pada penanganan 
pandemi Covid-19, Luhut fokus 
menunaikan tugas sebagai Koordinator 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.
Luhut, kata Jodi, bahkan tidak ambil 
pusing ketika kerja-kerjanya dirisak oleh 
masyarakat. Sebab, pada akhirnya Luhut 
membuktikan hasil kerjanya dengan 
melandainya kasus positif di Jawa Bali.

Jubir : Luhut Gak Niat Nyapres

orang dapat menerima sikap Luhut 
yang blak-blakan. Menurutnya, Luhut 
orang yang tak memikir popularitas 
melainkan fokus kerja."Pak Luhut 
enggak cari popularitas orangnya kan, 
tipe yang kerja aja. Jadi engga ada 
niat nyapres," ungkapnya.

Sebelumnya, Relawan SahabatLBP 
menggelar deklarasi mendukung 
Luhut untuk maju sebagai presiden 
dalam Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru 
Bicara Sahabat LBP, Sarjan 
Andesbaya. Awalnya Sarjan 
menyinggung banyak tokoh yang 
mulai mempersiapkan diri meski 
Pemilu masih 3 tahun lagi.
"Pemilihan Presiden Republik 
Indonesia 2024 masih 3 tahun lagi. 
Namun sejumlah tokoh politik calon 
presiden telah memulai sosialisasi 
jauh-jauh hari, baik lewat media sosial 
(medsos) seperti yang lakukan tim 
medsos Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo atau Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan serta 
Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil," 
kata Sarjan, dalam keterangannya, 
Minggu (10/10).

"Dan ngukur diri juga lah beliau. Beliau 
kan enggak semua orang bisa nerima 
gayanya pak Luhut yang blak blakan. 
Straight forward," imbuhnya.
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Email ke :admin@sipbuletin.com

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057
Lagi-lagi viral di media sosial, video 
rekaman pengemudi mobil tak bisa lewat 
karena jalannya ditutup oleh tetangga 
yang parkir mobil di pinggir jalan. Video 
tersebut diunggah oleh akun 
@dashcamindonesia, Sabtu (9/10/2021). 
Dalam rekaman itu memperlihatkan mobil 
Mitsubishi Xpander dan dua mobil lainnya 
yang parkir di pinggir jalan hingga 
membuat pengemudi lainnya tak bisa 
lewat. “Kejadian mau pulang, tapi orang 
punya mobil enggak punya garasi alhasil 
makan jalan. 4 mobil di belakang saya 
mau lewat sana alhasil harus mundur,” 
tulis keterangan video tersebut. Bagi 

Punya Garasi Atau Siap Bayar Denda

pemilik mobil, ada baiknya 
memperhatikan lokasi parkir 
kendaraannya, jangan sampai 
mengganggu dan menyusahkan 
pengendara lain yang ingin melintas. 
Training Director Jakarta Defensive 
Driving Consulting (JDDC) Jusri 
Pulubuhu mengatakan, ada 
konsekuensi kalau mau beli mobil maka 
harus punya garasi. Atau setidaknya 
menyewa lahan parkir. “Kita lihat 
banyak orang yang parkir di jalan-jalan 
kecil, di perkampungan yang 
seharusnya mereka belum pantas 
punya mobil karena tidak punya garasi. 
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Apa Kata Bintang Anda
Jangan pernah mengambil badan jalan, 
apalagi yang jalannya sempit,” kata 
dia.” ucap Jusri saat dihubungi 
Kompas.com belum lama ini. Secara 
umum, aturan mengenai perparkiran 
sudah tertuang dalam Pasal 275 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(UU LLAJ), yang berbunyi: “Setiap 
orang yang melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan gangguan pada fungsi 
Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas 
Pejalan Kaki, dan alat pengaman 
Pengguna Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
paling banyak Rp 250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah),” Selain 
UU LLAJ, diatur juga oleh Pasal 38 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2006 tentang Jalan (PP Jalan), yang 
berbunyi: “Setiap orang dilarang 
memanfaatkan ruang manfaat jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 
yang mengakibatkan terganggunya 
fungsi jalan.” Menurut PP Jalan, yang 
dimaksud dengan “terganggunya fungsi 
jalan” adalah berkurangnya kapasitas 
jalan dan kecepatan lalu lintas antara 
lain menumpuk barang/benda/material 
di bahu jalan, berjualan di badan jalan, 
parkir, dan berhenti untuk keperluan 
lain selain kendaraan dalam keadaan 

“Setiap orang yang melakukan perbuatan 
yang mengakibatkan gangguan pada 
fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, 
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas 
Pejalan Kaki, dan alat pengaman 
Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah)."

darurat.Khusus di Jakarta, aturan tentang 
perparkiran juga tertuang dalam Pasal 
140 Peraturan Daerah Provinsi DKI 
Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Perparkiran (Perda DKI Jakarta 5/2012), 
yang berbunyi: (1) Setiap orang atau 
badan usaha pemilik kendaraan bermotor 
wajib memiliki atau menguasai garasi. (2) 
Setiap orang atau badan usaha pemilik 
kendaraan bermotor dilarang menyimpan 
kendaraan bermotor di ruang milik jalan. 
(3) Setiap orang atau badan usaha yang 
akan membeli kendaraan bermotor wajib 
memiliki atau menguasai garasi untuk 
menyimpan kendaraannya yang 
dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan 
garasi dari kelurahan setempat. (4) Surat 
bukti kepemilikan garasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat 
penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor. (5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kepemilikan kendaraan 
bermotor diatur dengan peraturan 
gubernur.Sedangkan untuk sanksinya, 
sudah ditentukan juga dalam UU LLAJ, 
tepatnya Pasal 275 ayat (1), yang 
berbunyi: 

Aries March 21 - April 19

Pisces February 19 - March 20

Kamu mungkin akan membawa hasil 
yang luar biasa sesuai dengan 
keinginanmu.Situasi akan 
mengarahkanmu pada suatu aktivitas 
yang lebih terorganisir dan terjadwal.

Sekarang semua masalah yang terjadi 
padamu mulai mereda satu-persatu.Kamu 
akan menemukan waktu yang tepat untuk 
bersama dengan teman-teman yang 
membutuhkan bantuan dan dukungan 
kamu.

kamu siap dengan strategi barumu untuk 
mencapai tujuanmu.

Aquarius January 20 - February 18 
Diprediksi bahwa harimu besok akan 
dipenuhi dengan aura yang positif dan 
luar biasa.Cobalah untuk menjaga dirimu 
agar tetap berpegang erat pada 
pendirianmu, kebijaksanaan batin dan 
instingmu akan membuat dirimu bangga.

Melalui proses ini kamu akan belajar 
beberapa hal yang menunjukmu kejalan 
kebenaran, dan kamu akan segera 
mencapai masa depan yang lebih baik.

Fokuslah pada penyelesaian masalah-
masalah yang membuatmu cemas, 
cobalah untuk bertanggung jawab 
menahan dirimu sendiri.

Besok adalah hari yang penuh dengan 
kejutan menyenangkan bagimu.

Gemini May 21 - June 20

Taurus April 20 - May 20 

Setelah menghilangkan sumber 
kecemasan dalam hidup, kamu akan 
merasa lebih mampu mengambil langkah-
langkah konstruktif untuk memperbaiki 
keadaanmu sekarang.

Besok kamu merasa sulit untuk 
berkomunikasi dengan orang-orang di 
sekitarmu.

Cancer June 21 - July 22

Perkembangan baru akan membuat kamu 
sangat bahagia besok.

Jadi pastikan dirimu menghindari debat 

Kamu mungkin juga akan mengadopsi 
strategi kemenangan yang baru, dan 
nampaknya kamu akan segera mencapai 
keberhasilan.

Besok kamu benar-benar ingin 
mengubah keadaanmu menjadi lebih 
baik, kamu harus terus berusaha 
melakukan semuanya dengan baik 
walaupun ini sulit. 

Capricorn December 22 - January 19

Sagittarius November 22 - December 
21

Hati-hati jangan sampai kamu 
kehilangan kendali dalam mengatasi 
suatu permasalahan esok hari. 

Hal-hal berkembang dengan sangat 
cepat kamu mungkin akan memberikan 
respon yang tidak biasa pada harimu 
besok.

 Libra September 23 - October 22
Kamu merasa harimu sangat padat dan 
kamu seperti tak punya waktu istirahat 
seharian.
Luangkan waktumu, kamu butuh waktu 
untuk bersantai dan mendapatkan 
kembali kekuatan kamu.
Scorpio October 23 - November 21
Cobalah untuk memberi orang lain 
kesempatan, dan mungkin kamu akan 
mendapat banyak kejutan yang 
menyenangkan yang akan 
meningkatkan suasana hatimu.

Kamu merasa jadi seseorang yang 
sedikit pendiam, jadi pemikiran tentang 
konfrontasi ini membuat kamu gugup

Luangkan waktumu dan cobalah untuk 
memperbaiki dirimu dengan introspeksi 
diri.Besok adalah waktu yang sempurna 
menyadari segala kesalahan yang 
sudah dilakukan.

Cobalah untuk mempertahankan sikap 
diplomatik dan tetap tenang dalam 
menghadapi semua masalah yang 
mungkin terjadi padamu.

yang cenderung memicu pertentangan 
dan ketegangan diantara kamu dengan 
orang disekitarmu.

Ambillah solusi dan pertimbangkan 
terlebih dahulu dengan hati-hati dan 
jangan tergesa-gesa dalam 
pengambilan keputusan, sehingga 
kamu tidak keluar jalur.

Leo July 23 - August 22

Virgo August 23 - September 22
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keadaanmu sekarang.

Besok kamu merasa sulit untuk 
berkomunikasi dengan orang-orang di 
sekitarmu.

Cancer June 21 - July 22

Perkembangan baru akan membuat kamu 
sangat bahagia besok.

Jadi pastikan dirimu menghindari debat 

Kamu mungkin juga akan mengadopsi 
strategi kemenangan yang baru, dan 
nampaknya kamu akan segera mencapai 
keberhasilan.

Besok kamu benar-benar ingin 
mengubah keadaanmu menjadi lebih 
baik, kamu harus terus berusaha 
melakukan semuanya dengan baik 
walaupun ini sulit. 

Capricorn December 22 - January 19

Sagittarius November 22 - December 
21

Hati-hati jangan sampai kamu 
kehilangan kendali dalam mengatasi 
suatu permasalahan esok hari. 

Hal-hal berkembang dengan sangat 
cepat kamu mungkin akan memberikan 
respon yang tidak biasa pada harimu 
besok.

 Libra September 23 - October 22
Kamu merasa harimu sangat padat dan 
kamu seperti tak punya waktu istirahat 
seharian.
Luangkan waktumu, kamu butuh waktu 
untuk bersantai dan mendapatkan 
kembali kekuatan kamu.
Scorpio October 23 - November 21
Cobalah untuk memberi orang lain 
kesempatan, dan mungkin kamu akan 
mendapat banyak kejutan yang 
menyenangkan yang akan 
meningkatkan suasana hatimu.

Kamu merasa jadi seseorang yang 
sedikit pendiam, jadi pemikiran tentang 
konfrontasi ini membuat kamu gugup

Luangkan waktumu dan cobalah untuk 
memperbaiki dirimu dengan introspeksi 
diri.Besok adalah waktu yang sempurna 
menyadari segala kesalahan yang 
sudah dilakukan.

Cobalah untuk mempertahankan sikap 
diplomatik dan tetap tenang dalam 
menghadapi semua masalah yang 
mungkin terjadi padamu.

yang cenderung memicu pertentangan 
dan ketegangan diantara kamu dengan 
orang disekitarmu.

Ambillah solusi dan pertimbangkan 
terlebih dahulu dengan hati-hati dan 
jangan tergesa-gesa dalam 
pengambilan keputusan, sehingga 
kamu tidak keluar jalur.

Leo July 23 - August 22

Virgo August 23 - September 22
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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

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

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

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

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Iwan Fals kembali berkicau di Twitter 
yang memancing riuh netizen.

“Gibran-Bobby maju 2024 rame tuh...," 
tulis Iwan Fals sembari menambahkan 
emoticon bercanda.Iwan memang tidak 
menuliskan secara detail maksud 
kalimat tersebut. Namun, sejumlah 
netizen terpancing untuk mengomentari 
unggahan sang musisi senior 
itu.Pasalnya, tahun yang disebutkan 
Iwan terkait dengan agenda besar 
Pemilihan Presiden (Pilpres) di 
Indonesia. Sejumlah netizen pun 
menimpali cuitan Iwan Fals tersebut 
dengan candaan pula."Bang Iwan nih 
suka mancing-mancing kalo bikin Twit. 

Musisi senior itu menuliskan dua nama 
Wali Kota yang belum lama ini dilantik, 
yaitu Wali Kota Solo, 
Gibran Rakabuming 
dan Wali Kota 
Medan, Bobby 
Nasution.Keduanya 
merupakan bagian 
dari keluarga 
Presiden Joko 
Widodo (Jokowi). 
Gibran adalah putra 
pertama Jokowi, 
sedangkan Bobby 
merupakan menantu 
sang presiden.

Iwan Fals : Gibran - Bobby  Maju 2024 Rame
Banyak yang kejang-kejang tuh," 
komentar salah satu pengguna 
Twitter.Ada pula yang mengomentarinya 
dengan menuliskan nama cucu Jokowi, 

putra Gibran, Jan 
Ethes."Gimana kalau 
Jan Ethes," tulis 
warganet 
lainnya.Netizen lain 
mencandai cuitan Iwan 
Fals dengan menyebut 
Prabowo dan 
Anies."Lawannya 
Prabowo-Anies bang," 
tulis salah satu netizen 
sembari 
menambahkan 
emoticon 

tertawa."Maju jalan grak! Baris berbaris ya 
om?," timpal pengguna Twitter 
lainnya.Iwan Fals memang beberapa kali 
berkicau tentang dinamika politik di 
Indonesia. Ia juga pernah mengusulkan 
nama pasangan capres dan cawapres 
untuk Pilpres 2024 mendatang yang 
mengundang komentar netizen."Mungkin 
ada bagusnya kalau Bu Mega dan Pak JK 
maju di 2024, biasanya umur2 segitu kan 
ambisi pribadinya sudah gak ada, kecuali 
bagaimana mensejahterakan bangsa dan 
yang muda-muda itu...barangkali...," tulis 
@iwanfals beberapa waktu lalu.

Surat terbuka yang ditulis Inspektur 
Kodam (Irdam) XIII/Merdeka Sulawesi 
Utara Brigjen Junior Tumilaar yang 
ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo berbuntut panjang. Usai 
mengirimkan surat tersebut, Brigjen 
Junior dicopot dari jabatannya. Ia kini 
ditempatkan sebagai staf Khusus Kepala 
Staf Angakatan Darat (KSAD). Seperti 
diketahui, Brigjen Junior mengirimkan 
surat ke Kapolri perihal surat panggilan 
Polri kepada Bintara Pembina Desa 
(Bintara) dan penangkapan rakyat miskin 
buta huruf oleh anggota Kepolisian Resor 
Kota Manado. Surat itu dibuat Brigjen 
Junior pada 15 September 20021 dan 
kemudian viral di media sosial. Terkait 
dengan pencopotan jabatan dirinya dari 
Irdam XIII/Merdeka Sulawesi Utara, 
Brigjen Junior pun angkat bicara. Kata 
Brigjen Junior, ia mengaku sudah 
mengetahui resiko yang akan ia terima 
saat dirinya membuat surat tersebut.   
Bukan itu saja, ia dengan tegas mengaku 
tak menyesal meski harus dicopot dari 
jabatannya. Junior menilai, tindakannya 
itu adalah sesuatu yang benar. "Untuk 

Surat Terbuka Berbuntut Pemecatan Brigjen Junior

apa menyesal kalau untuk hal yang 
benar, untuk kebaikan orang lain. 
Apalagi untuk kebenaran negara ini. 
Untuk apa kita takut, untuk apa kita 
hidup. bermanfaatlah bagi orang lain, 
untuk negara, untuk rakyat. Harus itu. 
jangan cuma ngomong doang," kata 
Brigjen Junior dikutip dari Kompas TV, 
Sabtu (9/10/2021). "Tapi demi negara 
ini, boleh saja kan saya melakukan 
sesuatu yang lebih besar dan saya 
yakini jadi bahan masukkan. Kalau kita 
namanya bertempur, berperang ada 
sesautu yang dikorbankan." ucap 
Junior menambahkan.Tentunya bukan 
tanpa alasan Brigjen Junior menulis 
surat terbuka yang ditujukan kepada 
Kapolri. Sebab, kata Brigjen Junior, 
apabila pihak kepolisian ingin 
memanggil Babinsa harus 
berkoordinasi dengan komandan 
satuannya, bukan berdasarkan 
laporan. Dirinya juga menyangkal 
bahwa apa yang dilakukan semata-
mata untuk terkenal sehingga 
mendapat jabatan yang lebih tinggi di 
TNI. "Bukan berarti Babinsa tidak 
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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

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

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

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

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Iwan Fals kembali berkicau di Twitter 
yang memancing riuh netizen.

“Gibran-Bobby maju 2024 rame tuh...," 
tulis Iwan Fals sembari menambahkan 
emoticon bercanda.Iwan memang tidak 
menuliskan secara detail maksud 
kalimat tersebut. Namun, sejumlah 
netizen terpancing untuk mengomentari 
unggahan sang musisi senior 
itu.Pasalnya, tahun yang disebutkan 
Iwan terkait dengan agenda besar 
Pemilihan Presiden (Pilpres) di 
Indonesia. Sejumlah netizen pun 
menimpali cuitan Iwan Fals tersebut 
dengan candaan pula."Bang Iwan nih 
suka mancing-mancing kalo bikin Twit. 

Musisi senior itu menuliskan dua nama 
Wali Kota yang belum lama ini dilantik, 
yaitu Wali Kota Solo, 
Gibran Rakabuming 
dan Wali Kota 
Medan, Bobby 
Nasution.Keduanya 
merupakan bagian 
dari keluarga 
Presiden Joko 
Widodo (Jokowi). 
Gibran adalah putra 
pertama Jokowi, 
sedangkan Bobby 
merupakan menantu 
sang presiden.

Iwan Fals : Gibran - Bobby  Maju 2024 Rame
Banyak yang kejang-kejang tuh," 
komentar salah satu pengguna 
Twitter.Ada pula yang mengomentarinya 
dengan menuliskan nama cucu Jokowi, 

putra Gibran, Jan 
Ethes."Gimana kalau 
Jan Ethes," tulis 
warganet 
lainnya.Netizen lain 
mencandai cuitan Iwan 
Fals dengan menyebut 
Prabowo dan 
Anies."Lawannya 
Prabowo-Anies bang," 
tulis salah satu netizen 
sembari 
menambahkan 
emoticon 

tertawa."Maju jalan grak! Baris berbaris ya 
om?," timpal pengguna Twitter 
lainnya.Iwan Fals memang beberapa kali 
berkicau tentang dinamika politik di 
Indonesia. Ia juga pernah mengusulkan 
nama pasangan capres dan cawapres 
untuk Pilpres 2024 mendatang yang 
mengundang komentar netizen."Mungkin 
ada bagusnya kalau Bu Mega dan Pak JK 
maju di 2024, biasanya umur2 segitu kan 
ambisi pribadinya sudah gak ada, kecuali 
bagaimana mensejahterakan bangsa dan 
yang muda-muda itu...barangkali...," tulis 
@iwanfals beberapa waktu lalu.

Surat terbuka yang ditulis Inspektur 
Kodam (Irdam) XIII/Merdeka Sulawesi 
Utara Brigjen Junior Tumilaar yang 
ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo berbuntut panjang. Usai 
mengirimkan surat tersebut, Brigjen 
Junior dicopot dari jabatannya. Ia kini 
ditempatkan sebagai staf Khusus Kepala 
Staf Angakatan Darat (KSAD). Seperti 
diketahui, Brigjen Junior mengirimkan 
surat ke Kapolri perihal surat panggilan 
Polri kepada Bintara Pembina Desa 
(Bintara) dan penangkapan rakyat miskin 
buta huruf oleh anggota Kepolisian Resor 
Kota Manado. Surat itu dibuat Brigjen 
Junior pada 15 September 20021 dan 
kemudian viral di media sosial. Terkait 
dengan pencopotan jabatan dirinya dari 
Irdam XIII/Merdeka Sulawesi Utara, 
Brigjen Junior pun angkat bicara. Kata 
Brigjen Junior, ia mengaku sudah 
mengetahui resiko yang akan ia terima 
saat dirinya membuat surat tersebut.   
Bukan itu saja, ia dengan tegas mengaku 
tak menyesal meski harus dicopot dari 
jabatannya. Junior menilai, tindakannya 
itu adalah sesuatu yang benar. "Untuk 

Surat Terbuka Berbuntut Pemecatan Brigjen Junior

apa menyesal kalau untuk hal yang 
benar, untuk kebaikan orang lain. 
Apalagi untuk kebenaran negara ini. 
Untuk apa kita takut, untuk apa kita 
hidup. bermanfaatlah bagi orang lain, 
untuk negara, untuk rakyat. Harus itu. 
jangan cuma ngomong doang," kata 
Brigjen Junior dikutip dari Kompas TV, 
Sabtu (9/10/2021). "Tapi demi negara 
ini, boleh saja kan saya melakukan 
sesuatu yang lebih besar dan saya 
yakini jadi bahan masukkan. Kalau kita 
namanya bertempur, berperang ada 
sesautu yang dikorbankan." ucap 
Junior menambahkan.Tentunya bukan 
tanpa alasan Brigjen Junior menulis 
surat terbuka yang ditujukan kepada 
Kapolri. Sebab, kata Brigjen Junior, 
apabila pihak kepolisian ingin 
memanggil Babinsa harus 
berkoordinasi dengan komandan 
satuannya, bukan berdasarkan 
laporan. Dirinya juga menyangkal 
bahwa apa yang dilakukan semata-
mata untuk terkenal sehingga 
mendapat jabatan yang lebih tinggi di 
TNI. "Bukan berarti Babinsa tidak 
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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

boleh dipanggil, boleh, tapi kan tata 
caranya beri tahu, koordinasikan 
dengan komandan satuan. Ini tidak 
dilakukan, ini (malah) dilakukan 
berdasarkan laporan," ujarnya. 
"Menurut saya ini pelecehan, lama-lama 
jadi gangguan dan ancaman," lanjutnya. 
Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi 
Militer (Puspom) AD Letjen TNI Chandra 
W Suktjo mengatakan, pihaknya telah 
menerbitkan surat perintah yang 
membebastugaskan Brigjen Junior 
Tumilaar sebagai Irdam XIII Merdeka. 
Surat tersebut juga memerintahkan 
agar Junior ditempatkan sebagai staf 
Khusus Kepala Staf Angkatan Darat 
(KSAD). "Kepala Staf Angkatan Darat 
pada 8 Oktober 2021 telah 

mengeluarkan Surat Perintah 
Pembebasan dari Tugas dan Tanggung 
Jawab jabatan Brigjen TNI Junior Tumilaar 
sebagai Inspektur Kodam XIII Merdeka," 
ujar Chandra dalam keterangan 
tertulisnya, Sabtu (9/10/2021). "Untuk 
kemudian ditempatkan sebagai Staf 
Khusus KSAD," lanjutnya. Perintah bebas 
tugas tersebut dilakukan untuk 
melanjutkan proses hukum lebih lanjut 
kepada Junior. Pasalnya, berdasarkan 
hasil klarifikasi terhadap Brigjen TNI JT di 
Markas Puspom AD, Jakarta, pada tanggal 
22, 23 dan 24 September 2021, serta hasil 
pemeriksaan para saksi yang terkait 
dengan pernyataan Junior, maka telah 
didapatkan fakta-fakta dan perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan olehnya.
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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

boleh dipanggil, boleh, tapi kan tata 
caranya beri tahu, koordinasikan 
dengan komandan satuan. Ini tidak 
dilakukan, ini (malah) dilakukan 
berdasarkan laporan," ujarnya. 
"Menurut saya ini pelecehan, lama-lama 
jadi gangguan dan ancaman," lanjutnya. 
Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi 
Militer (Puspom) AD Letjen TNI Chandra 
W Suktjo mengatakan, pihaknya telah 
menerbitkan surat perintah yang 
membebastugaskan Brigjen Junior 
Tumilaar sebagai Irdam XIII Merdeka. 
Surat tersebut juga memerintahkan 
agar Junior ditempatkan sebagai staf 
Khusus Kepala Staf Angkatan Darat 
(KSAD). "Kepala Staf Angkatan Darat 
pada 8 Oktober 2021 telah 

mengeluarkan Surat Perintah 
Pembebasan dari Tugas dan Tanggung 
Jawab jabatan Brigjen TNI Junior Tumilaar 
sebagai Inspektur Kodam XIII Merdeka," 
ujar Chandra dalam keterangan 
tertulisnya, Sabtu (9/10/2021). "Untuk 
kemudian ditempatkan sebagai Staf 
Khusus KSAD," lanjutnya. Perintah bebas 
tugas tersebut dilakukan untuk 
melanjutkan proses hukum lebih lanjut 
kepada Junior. Pasalnya, berdasarkan 
hasil klarifikasi terhadap Brigjen TNI JT di 
Markas Puspom AD, Jakarta, pada tanggal 
22, 23 dan 24 September 2021, serta hasil 
pemeriksaan para saksi yang terkait 
dengan pernyataan Junior, maka telah 
didapatkan fakta-fakta dan perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan olehnya.


