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Jakarta resmi ditetapkan menjadi tuan 
rumah balap ABB FIA Formula E pada 4 
Juni 2022. Keputusan ini ditetapkan 
melalui FIA World Motor Sport Council 
di Paris pada Jumat (15/10/2021), 
sekaligus meratifikasi kalender balapan 
musim kedelapan tahun 2021/2022. 
Dalam video yang dibagikan khusus 
untuk penggemar olahraga otomotif di 
Indonesia, Chief Championship Officer 
sekaligus Co-founder Formula E Alberto 
Longo menyampaikan apresiasi yang 
tinggi atas partisipasi Indonesia. Longo 
juga menekankan pentingnya Jakarta 
E-Prix bagi Indonesia dan ABB Formula 
E. Lebih lanjut, dia mengapresiasi 

upaya Presiden Jokowi dalam mengurangi 
ketergantungan Indonesia pada energi 
konvensional, dan beralih pada energi 
ramah lingkungan. "Apalagi dalam 
merealisasikan filosofi tersebut dan untuk 
mengambil manfaat dari tren mobil listrik 
dunia, Presiden Joko Widodo berencana 
menjadikan Indonesia sebagai pusat 
produksi mobil listrik dan baterai mobil," 
kata Longo, dikutip dari siaran pers 
Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (16/10/2021). 
Longo pun memberi ucapan selamat 
kepada Gubernur Anies Baswedan yang 
mengaitkan Formula E dengan program 
Jakarta Langit Biru untuk mewujudkan 
udara yang bersih. Longo mengatakan, 
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Gubernur Anies telah mengirimkan 
pesan bahwa menggeser kendaraan 
pribadi dengan transportasi umum dan 
mempromosikan penggunaan mobil 
listrik merupakan satu dari beberapa 
langkah yang akan ditempuh. "Ini 
adalah upaya lintas generasi, dan 
Formula E akan membantu untuk 
merangkul partisipasi generasi muda 
dan para milenial," sambungnya. 
Memasuki balapan musim kedelapan, 
Formula E akan hadir di kota-kota 
ikonik dunia, termasuk Diriyah (Saudi 
Arabia), Rome, Monaco, Berlin, 
Vancouver, New York, London, dan 
Seoul. Jakarta E-Prix 2022 akan 
menjadi gelaran balap pertama dari 
tiga balapan yang akan dilaksanakan 
secara berurutan. Direktur Utama 

Jakpro Widi Amanasto yang sekaligus 
akan menjadi penyelenggara Formula E 
mengungkapkan bahwa trek jalanan dalam 
kota akan sangat efektif dalam 
mempromosikan Indonesia dan Jakarta.
"Kami ingin masyarakat dunia 
menyaksikan kemajuan Indonesia, 
sehingga mereka tanpa ragu berkunjung 
ke Indonesia, baik sebagai turis maupun 
investor" ujarnya, Sabtu (16/10/2021). 
Kemudian, pada tahun 2022, Indonesia 
juga akan menjadi tuan rumah beberapa 
gelaran balap dunia, termasuk MotoGP. 
"Hal ini tentunya akan memberikan 
kesempatan yang besar untuk 
mempromosikan negeri Indonesia," 
katanya. Untuk memaksimalkan manfaat 
ekonomi, Formula E di Jakarta bukan 
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hanya digelar dalam satu acara, 
melainkan rangkaian acara sepanjang 
beberapa bulan hingga Juni 2022. 
Acara ini tentu akan melibatkan banyak 
stakeholder, termasuk UMKM. "Kami 
berharap, balapan ini akan 
mendatangkan manfaat bagi banyak 
pihak" kata Gunung Kartiko, Ketua OC 
Jakarta E-Prix, yang juga Direktur 
Pengelolaan Aset Jakpro. Dalam akun 
instagramnya, Anies mengumumkan 
Jakarta resmi menjadi tuan rumah 
balap ABB FIA Formula E. Keputusan 
tersebut ditetapkan melalui FIA World 
Motor Sport Council di Paris, pada 15 
Oktober 2021 yang sekaligus 
meratifikasi kalendar balapan musim 
ke-8 tahun 2021/2022. "Berita gembira 
ini diumumkan oleh Alberto Longo, 
Chief Championship Officer sekaligus 
Co-founder Formula E, menyampaikan 

apresiasi yang tinggi atas partisipasi 
Indonesia. Longo juga menekankan 
pentingnya Jakarta E-Prix bagi Indonesia 
dan ABB Formula E," kata Anies. Anies 
meyakini Formula E akan mendatangkan 
manfaat bagi banyak pihak di Jakarta dan 
Indonesia. Hal ini diutarakan Anies melalui 
akun Instagram @aniesbaswedan yang 
terverifikasi, Sabtu (16/10/2021). "Insya 
Allah balapan ini akan mendatangkan 
manfaat bagi banyak pihak di Jakarta dan 
Indonesia," kata Anies. Ia mengajak 
kepada dunia untuk menyaksikan 
kemajuan Indonesia melalui perhelatan 
balap mobil listrik tersebut. Ia berharap 
wisatawan manca negara maupun 
investor tak ragu berkunjung ke 
Indonesia. Anies menyebut hadirnya 
Formula E di Jakarta sejalan dengan 
upaya Presiden Joko Widodo dalam 
mengurangi ketergantungan Indonesia 
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pada energi fosil, dan beralih pada 
energi ramah lingkungan. "Peralihan 
dari kendaraan pribadi dengan 
transportasi umum dan 
mempromosikan penggunaan mobil 
listrik merupakan satu dari beberapa 
langkah yang akan ditempuh. Ini 
adalah upaya lintas generasi, dan 
Formula E akan membantu untuk 
merangkul partisipasi generasi muda 
dan para milenial," ucap Anies. Lebih 
lanjut, Anies mengatakan memasuki 
balapan musim ke-8, Formula E akan 
hadir di kota-kota iconic dunia, 
termasuk Diriyah (Saudi Arabia), 
Rome, Monaco, Berlin, Vancouver, 
New York, London and Seoul. "Jakarta 
E-Prix 2022, akan menjadi gelaran 
balap pertama, dari tiga balapan yang 

akan dilaksanakan secara berurutan," 
katanya. Kepastian akan digelarnya 
Formula E di Jakarta ini tampaknya 
menjadi semacam mood booster bagi 
Anies Baswedan dan mereka yang diberi 
tugas sebagai “panitia Formula E” dengan 
tugas yang sangat berat yakni menyiapkan 
semua infrastuktur dan fasilitas yang 
diperlukan. Jakarta akan menanggung 
kerugian dan Indonesia akan malu besar 
kalau sampai penyelenggaraan yang 
sudah terjadwal ini gagal dilaksanakan 
pada Hari-H nanti. Tanggal 4 Juni 2022, 
kalau dihitung mundur tersisa sekitar 230 
hari lagi. Jika sebulan terakhir bisa 
dikatakan sebagai persiapan tahap akhir, 
maka praktis hanya ada 200-an hari lagi 
“panitia lokal” hajatan Formula E ini harus 
menyiapkan segala sesuatunya. Daaan … 
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karena ajang balap mobil listrik ini 
adalah hajatan berskala internasional, 
seperti World Super Bike (WSBK) yang 
akan digelar di Mandalika bulan 
November 2021 nanti, maka rasanya 
mau tidak mau pemerintah pusat harus 
ikut campur dalam memastikan agar 
event ini bisa berlangsung dengan 
lancar dan sukses. Di sinilah sekali lagi 
kecerdikan pemerintah pusat diuji, 
apakah formula E ini dijalankan, yang 
mana lokasinya saja belum tahu. 
Apakah waktu 200 hari lagi cukup untuk 
membangun semua yang diperlukan. 
Apakah jika dibatalkan pemerintah 
pusat dalam hal ini Indonesia juga kena 
getahnya. Karena ini membawa nama 
Indonesia. Jadi Jokowi harus diuji 
berpikir bagaimana acara ini 

diselenggarakan dengan baik tanpa 
melihat Anies lagi. Ingatan kita juga belum 
kering dengan tindakan pengecut Anies 
Baswedan yang memilih melobi ketujuh 
fraksi PKS, Gerindra, Demokrat, PAN, 
NasDem, PPP-PKB dan Golkar di DPRD 
DKI Jakarta, agar mereka sepakat 
menolak digulirkannya hak interpelasi, 
dengan menggelar jamuan istimewa 
beberapa waktu lalu. Suatu tindakan yang 
tidak bisa dilupakan dan dimaafkan begitu 
saja, karena seharusnya penyelesaian 
akan rencana hak interpelasi itu 
diselesaikan di gedung DPRD DKI Jakarta 
dalam agenda sidang paripurna, bukan di 
sekitar meja makan! Bahkan sekarang ke-
7 fraksi yang menolak interpelasi ini 
malah melaporkan Ketua DPRD DKI 
Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Fraksi 
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PDIP) ke Badan Kehormatan DPRD 
DKI Jakarta. Dengan tuduhan 
maladministrasi. Kita pun masih 
menagih transparansi dari pembayaran 
uang muka ini, apakah benar bahwa 
Pemprov DKI Jakarta harus membayar 
selama lima tahun penuh, jika faktanya 
nanti setelah Anies tidak lagi menjabat 
sebagai Gubernur DKI Jakarta, ajang 
Formula E hanya bisa digelar sekali. 
Sungguh tindakan yang rasanya di luar 
nalar, kalau Formula E hanya digelar 
sekali, tapi disuruh bayar commitment 
fee sampai lima kalI! Sementara itu, 
Commitment dari setiap kota 
penyelenggara berbeda-beda. Ada 
yang gratis, dan ada pula pembayaran 
Commitment fee jauh di bawah nominal 
di Jakarta. Asal tahu saja pemprov DKI 

sekarang sudah tidak ada dana sama 
sekali. Itu juga diungkapkan ketua DPRD 
Jakarta Prasetyo. Pras, demikian 
Prasetyo Edi Marsudi disapa, mewanti-
wanti Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) bakal terkuras habis 
bahkan minus jika sampai acara ini 
terselenggara. "Duit dari mana? 
Pembangunan saja banyak yang enggak 
bisa dibangun, kita sedang defisit 
anggaran," ucap dia di Gedung DPRD 
DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta 
Pusat, Rabu (25/8/21). Pras pesimis 
Pemprov bisa menggaet sponsor 
penyelenggaraan Formula E. 
Perusahaan-perusahaan besar, 
menurutnya, akan berpikir dua kali 
karena situasi ekonomi yang belum pulih. 
"Memang siapa yang punya duit 
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TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057sekarang? Orang enggak punya duit," 
tuturnya. Kita pun masih menanti 
adanya pengusutan soal berbagai 
kejanggalan yang pernah ramai di 
media online dan media sosial berkaitan 
dengan rencana awal menggelar 
Formula E di kawasan Monas itu. 
Pertanggungjawaban karena telah 
menggunduli kawasan Monas dengan 
belum jelasnya nasib hasil penebangan 
pepohonan sampai hari ini … dan 
berapa sebenarnya uang yang 
dibayarkan pemprov DKI kepada pihak 
formula E sampai sekarang masih 
rahasia. Seharusnya ini menjadi bahan 
yang menarik bagi KPK untuk mengejar 
Pemprov DKI Jakarta dan Anies sampai 
ke lubang semut sekalipun! Semenjak 
perhelatan ini pertama kali diumumkan 
oleh Pemkot sudah menunjukkan niat 

yang tidak baik. Banyak permasalahan 
yang timbul yang akhirnya menjadi 
polemik karena belum ada kejelasan yang 
memuaskan semua pihak. Sampai berita 
ini diturunkan masih belum tahu dimana 
akan diselenggarakan acara ini. Padahal 
sisa waktu hanya tinggal sekitar 7,5 bulan 
lagi. Sedangkan untuk mempersiapkan 
perhelatan International minim setahun 
untuk membangun sebuah arena balapan. 
Jauh sekali dengan kondisi Mandalika 
yang sirkuitnya sudah bisa dipakai. 
Mandalika saja butuh 2 tahun mulai 
pembangunan. Itu belum termasuk 
pembebasan lahan dimulai ketika Jokowi  
pertama kali menjadi presiden tahun 2015. 
Jadi bisa dibayangkan dengan formula E 
ini yang hanya tersisa 7,5 bulan saja. 
Apakah cukup membangun arena balap 
berskala International. Meskipun menurut 
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kejanggalan yang pernah ramai di 
media online dan media sosial berkaitan 
dengan rencana awal menggelar 
Formula E di kawasan Monas itu. 
Pertanggungjawaban karena telah 
menggunduli kawasan Monas dengan 
belum jelasnya nasib hasil penebangan 
pepohonan sampai hari ini … dan 
berapa sebenarnya uang yang 
dibayarkan pemprov DKI kepada pihak 
formula E sampai sekarang masih 
rahasia. Seharusnya ini menjadi bahan 
yang menarik bagi KPK untuk mengejar 
Pemprov DKI Jakarta dan Anies sampai 
ke lubang semut sekalipun! Semenjak 
perhelatan ini pertama kali diumumkan 
oleh Pemkot sudah menunjukkan niat 

yang tidak baik. Banyak permasalahan 
yang timbul yang akhirnya menjadi 
polemik karena belum ada kejelasan yang 
memuaskan semua pihak. Sampai berita 
ini diturunkan masih belum tahu dimana 
akan diselenggarakan acara ini. Padahal 
sisa waktu hanya tinggal sekitar 7,5 bulan 
lagi. Sedangkan untuk mempersiapkan 
perhelatan International minim setahun 
untuk membangun sebuah arena balapan. 
Jauh sekali dengan kondisi Mandalika 
yang sirkuitnya sudah bisa dipakai. 
Mandalika saja butuh 2 tahun mulai 
pembangunan. Itu belum termasuk 
pembebasan lahan dimulai ketika Jokowi  
pertama kali menjadi presiden tahun 2015. 
Jadi bisa dibayangkan dengan formula E 
ini yang hanya tersisa 7,5 bulan saja. 
Apakah cukup membangun arena balap 
berskala International. Meskipun menurut 
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rencana arena formula E ini memakai 
jalan umum. Masyarakat masih 
bertanya mengenai kapan tanggal 
pelaksanaan dan dimana letak sirkuit 
yang akan dipakai untuk ajang ini. 
Apakah trek di mulai dari Cawang 
menuju Grogol? Atau dari Ancol ke 
Ragunan? Ini masih penuh misteri. 
Keputusan Pemprov DKI untuk 
mengadakan acara ini hanyalah 
sebuah pencitraan paling mahal yang 
pernah dilakukan oleh seorang 
gubernur yang ingin menjadi presiden. 
Gara gara Anies Indonesia bisa rusak 
namanya di dunia International. Jadi 
kemungkinan akhir kisah ini menurut 
netizen adalah seperti kasus corona. Si 
Anies akan menyerah karena tidak 
menemukan tempat dan juga tidak ada 

 

dana. Akhirnya si Anies ini berkunjung ke 
istana minta ijin agar acara ini diambil alih 
pusat. Terus Jokowi menyetujui bahwa ini 
adalah acara pemerintah pusat bukan 
acara DKI dengan syarat venue dipindah 
ke Sentul atau Mandalika. Jadi secara 
resmi acara ini kepunyaan pemerintah 
pusat. Si Anies tinggal duduk manis di 
rumah melihat di TV Jokowi meresmikan 
acara ini. Oleh sebab itu, pemilik formula E 
Longo sebelumnya memasukkan pujian 
buat Presiden Jokowi. Seakan minta 
jaminan dari orang yang pangkatnya lebih 
tinggi dari Anies. Mungkin Longo juga tahu 
soal sirkuit Mandalika yang memang 
proyeknya pemerintah pusat, dan 
progress-nya terjamin pasti bagus. 
Bagaimana menurut anda? Silahkan di 
tunggu kelanjutan beritanya.

Info SIP

Mengingat peran penting inilah upaya 
merawat ginjal dengan baik harus 
diterapkan. Jika tidak, berbagai penyakit 
ginjal selalu mengintai, satu di antaranya 
ialah penyakit batu ginjal.

1. Dehidrasi

Meski batu ginjal lebih beresiko pada usia 
30 hingga 60 tahun, tak menutup 
kemungkinan anak-anak dan remaja 
mengidap penyakit berbahaya ini. 
Penyakit batu ginjal dapat menyebabkan 
rasa sakit yang luar biasa. Rasa nyeri 
seperti ditusuk pisau pada perut menuju 
saluran kemih.
Gumpalan batu ginjal (bladder calculi) 
merupakan batu yang terbentuk dari 
endapan mineral yang ada di dalam 
kandung kemih. Ukuran batu kandung 
kemih sendiri beragam, tergantung 
seberapa parah penderita batu ginjal.

Dehidrasi merupakan kondisi ketika 
seseorang kekurangan cairan tubuh. 
Dehidrasi disebabkan karena porsi 
konsumsi air putih yang tak tercukupi. Hal 
inilah yang kemudian menjadi penyebab 
penyakit batu ginjal.

Penyebab penyakit batu ginjal salah 
satunya berasal dari kebiasaan atau gaya 
hidup yang salah. Jika tidak diantisipasi 
dengan serius, gaya hidup yang salah ini 
dapat menjadi petaka bagi kesehatan 
ginjal.Untuk itu, berikut merdeka.com 
merangkum penyebab penyakit batu 
ginjal dari gaya hidup yang salah, 
melansir klikdokter dan liputan6.com.

 Ginjal merupakan salah satu organ 
penting yang berperan sebagai penyaring 
kotoran. Urin adalah hasil ekskresi utama 
organ ginjal yang berisi limbah dan racun 
berupa urea, kreatinin, amonia, hingga 
racun dari empedu dan hati.

Penyebab Batu Ginjal dari Gaya Hidup

Gaya Hidup Penyebab Batu Ginjal

Orang-orang yang hidup di iklim 
hangat dan yang banyak berkeringat 
mungkin berisiko lebih tinggi 
mengembangkan batu ginjal. Jika 
pernah memiliki batu ginjal 
sebelumnya, pastikan untuk minum 
sekitar 10 gelas air setiap hari.
2. Makanan Cepat Saji

Selain itu, makanan cepat saji dan 
makanan kalengan juga memiliki 
kandungan sodium yang tinggi. 
Seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya, kadar sodium yang tinggi 
dapat menyebabkan terbentuknya 
batu.

Indeks massa tubuh yang tinggi, 
ukuran pinggang yang besar dan 
kenaikan berat badan telah dikaitkan 
dengan peningkatan risiko batu ginjal. 
Seseorang hampir dua kali lebih 
mungkin terkena batu ginjal jika 
mengalami obesitas. Sebuah resiko 
penyebab penyakit batu ginjal yang 
cukup mengancam.

3. Obesitas

Pada dasarnya, tubuh perlu membuat 
air seni yang cukup untuk mencairkan 
zat-zat yang dapat berubah menjadi 
batu. Ketika air tak banyak 
dikonsumsi, maka air seni tak 
diproduksi dengan maksimal. Gaya 
hidup yang salah ini jika diteruskan 
dapat menjadi masalah serius.

Untuk itu, segera batasi konsumsi 
makanan cepat saji sebagai menu 
makanan Anda sehari-hari.

Konsumsi makanan yang tak sehat 
dapat menjadi penyebab penyakit 
batu ginjal. Makanan olahan 
(processed food), seperti makanan 
cepat saji, makanan kalengan, dan 
makanan dalam kemasan.
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Longo sebelumnya memasukkan pujian 
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tinggi dari Anies. Mungkin Longo juga tahu 
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proyeknya pemerintah pusat, dan 
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 Ginjal merupakan salah satu organ 
penting yang berperan sebagai penyaring 
kotoran. Urin adalah hasil ekskresi utama 
organ ginjal yang berisi limbah dan racun 
berupa urea, kreatinin, amonia, hingga 
racun dari empedu dan hati.

Penyebab Batu Ginjal dari Gaya Hidup

Gaya Hidup Penyebab Batu Ginjal

Orang-orang yang hidup di iklim 
hangat dan yang banyak berkeringat 
mungkin berisiko lebih tinggi 
mengembangkan batu ginjal. Jika 
pernah memiliki batu ginjal 
sebelumnya, pastikan untuk minum 
sekitar 10 gelas air setiap hari.
2. Makanan Cepat Saji

Selain itu, makanan cepat saji dan 
makanan kalengan juga memiliki 
kandungan sodium yang tinggi. 
Seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya, kadar sodium yang tinggi 
dapat menyebabkan terbentuknya 
batu.

Indeks massa tubuh yang tinggi, 
ukuran pinggang yang besar dan 
kenaikan berat badan telah dikaitkan 
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Seseorang hampir dua kali lebih 
mungkin terkena batu ginjal jika 
mengalami obesitas. Sebuah resiko 
penyebab penyakit batu ginjal yang 
cukup mengancam.

3. Obesitas

Pada dasarnya, tubuh perlu membuat 
air seni yang cukup untuk mencairkan 
zat-zat yang dapat berubah menjadi 
batu. Ketika air tak banyak 
dikonsumsi, maka air seni tak 
diproduksi dengan maksimal. Gaya 
hidup yang salah ini jika diteruskan 
dapat menjadi masalah serius.

Untuk itu, segera batasi konsumsi 
makanan cepat saji sebagai menu 
makanan Anda sehari-hari.

Konsumsi makanan yang tak sehat 
dapat menjadi penyebab penyakit 
batu ginjal. Makanan olahan 
(processed food), seperti makanan 
cepat saji, makanan kalengan, dan 
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Hampir sama seperti kemungkinan 
yang terjadi saat mengonsumsi vitamin 
C berlebihan. Asupan vitamin D yang 
berlebih dapat menjadi penyebab 
penyakit batu ginjal.

5. Vitamin D Berlebihan

Jika mengonsumsi vitamin D lebih dari 
jumlah maksimal yang dianjurkan, 
vitamin tersebut akan menumpuk pada 
tubuh dan mengganggu fungsi jantung 

Asupan vitamin D memang sangat 
dibutuhkan untuk membantu tubuh 
menyerap kalsium. Tentu saja agar 
tulang tetap kuat dan sehat, terhindar 
dari osteoporosis. Kebutuhan vitamin D 
pada orang dewasa kebanyakan hanya 
sekitar 600 IU (15 mg) per hari.

Secara umum, penyebab utama dari 
obesitas adalah ketidakseimbangan 
antara asupan dan pengeluaran energi 
yang diukur menggunakan unit kalori 
(Kal) dan kilokalori (kKal).
Di satu pihak, sebagian orang memiliki 
kecenderungan lebih mudah untuk 
mengalami peningkatan berat badan. 
Sebaliknya, sebagian orang lainnya 
merasa lebih mudah untuk mengalami 
penurunan berat badan tanpa upaya 
apapun.

Mengonsumsinya dengan cukup dapat 
membantu mencegah kerusakan tubuh 
dari radikal bebas. Rata-rata orang 
dewasa hanya membutuhkan sekitar 
75–90 mg vitamin C per hari. 
Sementara suplemen vitamin C 
biasanya mengandung lebih dari itu.

Vitamin memang menjadi zat penting 
dalam tubuh, namun jumlahnya harus 
pas sesuai takaran. Mengonsumsi 
vitamin C berlebihan termasuk 
penyebab penyakit batu ginjal. Meski 
sebenarnya orang yang ingin sistem 
kekebalan tubuhnya meningkat, 
konsumsi vitamin C menjadi solusi. 
Perilaku tersebut memang benar, 
karena vitamin C mengandung 
antioksidan.

Jika mengonsumsi vitamin C lebih dari 
jumlah yang dianjurkan, yang akan 
terjadi kemudian adalah mual, diare, 
dan kram perut. Di samping itu, risiko 
terkena penyakit batu ginjal juga akan 
turut meningkat.

4. Vitamin C Berlebihan

Makanan yang asin dan konsumsi garam 
berlebih menjadi salah satu penyebab 
penyakit batu ginjal karena memiliki kadar 
sodium yang tinggi. Peningkatan kadar 
natrium di dalam urine dapat menghambat 
absorpsi kalsium ke dalam tubuh. 
Akibatnya, terjadilah penumpukan kalsium 
di dalam urine. 

8. Makanan Asin

6. Banyak Protein Hewani

7. Olahan Susu

Sebaiknya, jauhkan keripik dan camilan 
asin dari keseharian Anda. Gantilah 
makanan pemicu batu ginjal tersebut 
menjadi kudapan sehat, seperti buah atau 
kacang-kacangan.

Begitu banyak manfaat kesehatan dari 
protein hewani. Meski begitu, kebiasaan 
terlalu banyak mengonsumsinya juga bisa 
menjadi penyebab penyakit batu ginjal. 
Protein hewani ini bisa ditemui pada 
daging merah dan kerang.

dan ginjal. Oleh sebab itu, hindari gaya 
hidup mendapat asupan vitamin D 
sembarangan. Selain itu, hindari juga 
berjemur langsung di bawah teriknya 
matahari dengan sinar ultraviolet terlalu 
sering.

Meskipun produk susu kaya akan vitamin 
dan nutrisi, terlalu banyak susu, yoghurt 
dan keju dapat menyebabkan lebih 
banyak kerusakan daripada kebaikan 
untuk ginjal. Hal ini bisa terjadi karena 
tingginya jumlah fosfor yang terkandung 
dalam makanan ini yang dapat memberi 
tekanan pada ginjal Anda.

9. Penyakit Pencernaan

Penyebab Batu Ginjal dari Gaya Hidup 
yang Salah

Selain dapat menambah keasaman air 
seni, mengonsumsinya juga dapat 
meningkatkan kadar asam urat dan 
kandungan sitrat. Masalah peningkatan 
asam urat inilah yang pada nantinya 
menjadi salah satu risiko batu ginjal.

Penyakit radang usus atau diare kronis 
dapat menyebabkan perubahan dalam 
proses pencernaan. Hingga sangat 
memengaruhi penyerapan kalsium, air, 
dan meningkatkan kadar zat pembentuk 
batu dalam urin. Batu adalah masalah 
ginjal yang paling umum pada orang 
dengan penyakit radang usus. Misalnya 
seperti penyakit Crohn dan kolitis 

Aroma urine yang menyengat ini dipicu 
karena ginjal sudah tidak lagi berfungsi 
dengan normal. Hal inilah yang 
kemudian menyebabkan zat kimia tak 

Jadi dampingi dengan makanan tinggi 
kalsium sebagai solusinya. Tujuannya 
agar oksalat tak mengendap di ginjal 
dan menjadi batu ginjal. Hal ini 
disebabkan karena tubuh berhasil 
memproses oksalat dan mengikatnya 
bersama kalsium di pencernaan.

1.  Aroma Urin Menyengat

Mengonsumsi oksalat yang tinggi bisa 
menjadi salah satu penyebab penyakit 
batu ginjal. Hal ini diperkuat dengan 
beberapa jenis batu ginjal yang terdiri 
dari campuran kalsium dan oksalat.

Seseorang yang menderita penyakit 
batu ginjal mempunyai beberapa gejala, 
seperti sering merasakan mual dan 
muntah. Selain itu, ada beberapa gejala 
yang sering dialami penderita. Berikut 
ini gejala penyakit ginjal yang umum 
terjadi.

Oksalat ini bisa ditemui pada beberapa 
buah dan sayuran. Misalnya saja 
seperti buah bit, belimbing, kacang, dan 
sayur bayam. Meski termasuk sayuran 
hijau, konsumsi bayam tetap harus 
dibatasi.

Gejala Penyakit Batu Ginjal

Penyakit Crohn merupakan peradangan 
yang terjadi biasanya menyebar hingga 
ke dalam jaringan yang terkena dan 
sering mengenai area yang berbeda 
pada saluran pencernaan. Kolitis 
ulseratif merupakan penyakit radang 
usus yang menyebabkan terjadinya 
peradangan kronis dan perlukan pada 
lapisan terdalam usus besar dan 
rektum.
10. Oksalat Tinggi

Jika ingin mengonsumsinya dengan 
porsi lebih banyak, pastikan tetap 
dengan pendamping. Pendamping yang 
cocok dikonsumsi bersama oksalat 
adalah kalsium.

ulserativa.

Gejala awal munculnya penyebab 
penyakit batu ginjal juga ditandai 
dengan aroma urine yang sangat 
menyengat. Apabila seseorang 
mengalami gejala seperti ini pertanda 
bahwa ada masalah dengan ginjal.

mampu disaring dengan baik dan ikut 
keluar bersama urine saat buang air 
kecil.

Gejala batu ginjal berikutnya yaitu 
perubahan yang terjadi pada warna 
urine. Apabila seseorang memiliki 
masalah dengan ginjal maka urine 
cenderung berubah warna menjadi 
lebih keruh dari biasanya. Selain itu, 
kebiasaan buang air kecil juga 
mengalami perubahan, bisa jadi lebih 
sering atau jarang membuang air 
kecil.Beberapa orang yang mengalami 
penyakit ginjal akut akan merasakan 
nyeri pada saat buang air kecil. 
Bahkan urine tak jarang keluar 
beserta bercak darah merah atau 
berbusa.
3. Buang Air Kecil Keluar Darah

Tidak hanya itu, gejala lainnya juga 
dapat menyebabkan urine susah 
dikeluarkan akibat terhambat batu 
ginjal. Oleh karena itu, hal ini dapat 
menimbulkan rasa sakit dan nyeri 
pada waktu buang air kecil.
4. Sering Mual dan Muntah

2. Perubahan Warna Urine

Munculnya rasa nyeri saat buang air 
kecil merupakan salah satu pertanda 
penyakit batu ginjal. Hal ini 
dikarenakan oleh batu ginjal yang 
sudah padat di dalam saluran kemih. 
Sehingga hambatan ini memicu 
adanya rasa nyeri pada saat buang air 
kecil.

Gejala sakit ginjal berikutnya ialah 
sering merasakan mual dan muntah. 
Hal ini dikarenakan limbah kotoran 
pada tubuh tidak berhasil dikeluarkan 
karena terhalang oleh endapan batu 
ginjal.
Sehingga dapat memicu terjadinya 
gangguan pencernaan yang 
mengakibatkan mual atau muntah.

Selain itu, beberapa bagian tubuh juga 
akan merasakan nyeri, seperti perut 
bagian bawah, di bawah tulang rusuk 
dan daerah selangkangan.

Salah satu gejala batu ginjal lainnya 
ialah nyeri punggung yang cukup 
parah. Hal ini disebabkan karena 
adanya batu ginjal yang lebuh besar.

5. Nyeri Punggung
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Hampir sama seperti kemungkinan 
yang terjadi saat mengonsumsi vitamin 
C berlebihan. Asupan vitamin D yang 
berlebih dapat menjadi penyebab 
penyakit batu ginjal.

5. Vitamin D Berlebihan

Jika mengonsumsi vitamin D lebih dari 
jumlah maksimal yang dianjurkan, 
vitamin tersebut akan menumpuk pada 
tubuh dan mengganggu fungsi jantung 

Asupan vitamin D memang sangat 
dibutuhkan untuk membantu tubuh 
menyerap kalsium. Tentu saja agar 
tulang tetap kuat dan sehat, terhindar 
dari osteoporosis. Kebutuhan vitamin D 
pada orang dewasa kebanyakan hanya 
sekitar 600 IU (15 mg) per hari.

Secara umum, penyebab utama dari 
obesitas adalah ketidakseimbangan 
antara asupan dan pengeluaran energi 
yang diukur menggunakan unit kalori 
(Kal) dan kilokalori (kKal).
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4. Vitamin C Berlebihan
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Akibatnya, terjadilah penumpukan kalsium 
di dalam urine. 

8. Makanan Asin

6. Banyak Protein Hewani

7. Olahan Susu

Sebaiknya, jauhkan keripik dan camilan 
asin dari keseharian Anda. Gantilah 
makanan pemicu batu ginjal tersebut 
menjadi kudapan sehat, seperti buah atau 
kacang-kacangan.
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menjadi penyebab penyakit batu ginjal. 
Protein hewani ini bisa ditemui pada 
daging merah dan kerang.

dan ginjal. Oleh sebab itu, hindari gaya 
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9. Penyakit Pencernaan

Penyebab Batu Ginjal dari Gaya Hidup 
yang Salah
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Aroma urine yang menyengat ini dipicu 
karena ginjal sudah tidak lagi berfungsi 
dengan normal. Hal inilah yang 
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Jadi dampingi dengan makanan tinggi 
kalsium sebagai solusinya. Tujuannya 
agar oksalat tak mengendap di ginjal 
dan menjadi batu ginjal. Hal ini 
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memproses oksalat dan mengikatnya 
bersama kalsium di pencernaan.

1.  Aroma Urin Menyengat

Mengonsumsi oksalat yang tinggi bisa 
menjadi salah satu penyebab penyakit 
batu ginjal. Hal ini diperkuat dengan 
beberapa jenis batu ginjal yang terdiri 
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Seseorang yang menderita penyakit 
batu ginjal mempunyai beberapa gejala, 
seperti sering merasakan mual dan 
muntah. Selain itu, ada beberapa gejala 
yang sering dialami penderita. Berikut 
ini gejala penyakit ginjal yang umum 
terjadi.

Oksalat ini bisa ditemui pada beberapa 
buah dan sayuran. Misalnya saja 
seperti buah bit, belimbing, kacang, dan 
sayur bayam. Meski termasuk sayuran 
hijau, konsumsi bayam tetap harus 
dibatasi.

Gejala Penyakit Batu Ginjal

Penyakit Crohn merupakan peradangan 
yang terjadi biasanya menyebar hingga 
ke dalam jaringan yang terkena dan 
sering mengenai area yang berbeda 
pada saluran pencernaan. Kolitis 
ulseratif merupakan penyakit radang 
usus yang menyebabkan terjadinya 
peradangan kronis dan perlukan pada 
lapisan terdalam usus besar dan 
rektum.
10. Oksalat Tinggi

Jika ingin mengonsumsinya dengan 
porsi lebih banyak, pastikan tetap 
dengan pendamping. Pendamping yang 
cocok dikonsumsi bersama oksalat 
adalah kalsium.

ulserativa.

Gejala awal munculnya penyebab 
penyakit batu ginjal juga ditandai 
dengan aroma urine yang sangat 
menyengat. Apabila seseorang 
mengalami gejala seperti ini pertanda 
bahwa ada masalah dengan ginjal.

mampu disaring dengan baik dan ikut 
keluar bersama urine saat buang air 
kecil.

Gejala batu ginjal berikutnya yaitu 
perubahan yang terjadi pada warna 
urine. Apabila seseorang memiliki 
masalah dengan ginjal maka urine 
cenderung berubah warna menjadi 
lebih keruh dari biasanya. Selain itu, 
kebiasaan buang air kecil juga 
mengalami perubahan, bisa jadi lebih 
sering atau jarang membuang air 
kecil.Beberapa orang yang mengalami 
penyakit ginjal akut akan merasakan 
nyeri pada saat buang air kecil. 
Bahkan urine tak jarang keluar 
beserta bercak darah merah atau 
berbusa.
3. Buang Air Kecil Keluar Darah

Tidak hanya itu, gejala lainnya juga 
dapat menyebabkan urine susah 
dikeluarkan akibat terhambat batu 
ginjal. Oleh karena itu, hal ini dapat 
menimbulkan rasa sakit dan nyeri 
pada waktu buang air kecil.
4. Sering Mual dan Muntah

2. Perubahan Warna Urine

Munculnya rasa nyeri saat buang air 
kecil merupakan salah satu pertanda 
penyakit batu ginjal. Hal ini 
dikarenakan oleh batu ginjal yang 
sudah padat di dalam saluran kemih. 
Sehingga hambatan ini memicu 
adanya rasa nyeri pada saat buang air 
kecil.

Gejala sakit ginjal berikutnya ialah 
sering merasakan mual dan muntah. 
Hal ini dikarenakan limbah kotoran 
pada tubuh tidak berhasil dikeluarkan 
karena terhalang oleh endapan batu 
ginjal.
Sehingga dapat memicu terjadinya 
gangguan pencernaan yang 
mengakibatkan mual atau muntah.

Selain itu, beberapa bagian tubuh juga 
akan merasakan nyeri, seperti perut 
bagian bawah, di bawah tulang rusuk 
dan daerah selangkangan.

Salah satu gejala batu ginjal lainnya 
ialah nyeri punggung yang cukup 
parah. Hal ini disebabkan karena 
adanya batu ginjal yang lebuh besar.

5. Nyeri Punggung
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China rupanya menguji rudal hipersonik 
berkemampuan nuklir pada Agustus 
menurut laporan Financial Times. 
Financial 
Times 
mewartakan, 
kemampuan 
Beijing 
meluncurkan 
rudal 
hipersonik 
berkemampua
n nuklir 
tersebut 
mengejutkan 
intelijen AS. 
Financial 
Times 
mengabarkan 
keterkejutan 
intelijen AS 
tersebut pada 
Sabtu 
(16/10/2021) 
dengan 
mengutip lima 
sumber yang 
tidak 
disebutkan 
namanya. 
China 
disebutkan 
meluncurkan 
roket yang 
membawa rudal hipersonik dan terbang 
pada orbit rendah sebagaimana dilansir 
Reuters. Objek tersebut terbang 
berkeliling sebelum akhirnya menuju 
sasarannya, yang meleset sekitar 32 
kilometer. “Tes tersebut menunjukkan 
bahwa China telah membuat kemajuan 
yang mencengangkan dalam hal senjata 
hipersonik dan jauh lebih maju daripada 
yang disadari para pejabat AS,” lapor 
Financial Times. Kementerian 
pertahanan China tidak segera 
menanggapi permintaan komentar 
melalui faks dari Reuters pada Minggu 
(17/10/2021). AS dan Rusia juga 
mengembangkan rudal hipersonik. Dan 
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bulan lalu, Korea Utara mengatakan 
telah melakukan uji coba rudal 
hipersonik yang baru dikembangkan. 

Pada 
parade 
militer 
2019, 
China 
memame
rkan 
berbagai 
persenjat
aan 
canggihn
ya 
termasuk 
rudal 
hipersoni
knya 
yang 
dikenal 
sebagai 
DF-17. Al 
Jazeera 
melapork
an, rudal 
hipersoni
k dapat 
terbang 
dengan 
kecepata
n lebih 
dari lima 
kali 

kecepatan suara. Rudal hipersonik 
terbang pada lintasan rendah di 
atmosfer dan berpotensi mencapai 
target lebih cepat. Rudal hipersonik 
juga dapat bermanuver sehingga 
membuatnya lebih sulit untuk dilacak 
dan dijatuhkan. Kemampuan untuk 
melacak dan menjatuhkan rudal 
hipersonik juga masih dipertanyakan. 
China secara agresif mengembangkan 
teknologi persenjataan hipersonik. 
Beijing melihatnya sebagai hal yang 
penting untuk mempertahankan diri 
dalam teknologi hipersonik dan 
lainnya, menurut laporan Layanan 
Penelitian Kongres AS (CRS).

China Uji Rudal Hipersonik Bertenaga Nuklir
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Hingga saat ini Kementerian Kehakiman 
dan Polisi Nasional Haiti belum 

Sekitar 17 misionaris Amerika Serikat 
dilaporkan diculik oleh anggota geng di 
Haiti. Mereka disebut diculik saat dalam 
perjalanan dari Croix des Bouquets ke 
Titanyen.Para misionaris itu melakukan 
perjalanan dengan kendaraan pada hari 
Sabtu (16/10) ke Titanyen, di utara ibu 
kota Port-au-Prince. Mereka sebelumnya 
mengunjungi sebuah panti asuhan di 
daerah Croix des Bouquets. Mereka 
disebut diculik di sepanjang rute antara 
dua tempat tersebut.Pada Sabtu (16/10) 
malam waktu AS, juru bicara Departemen 
Luar Negeri AS menyatakan telah 
mengetahui laporan tersebut. Mereka 
mengatakan akan menjadikan 
keselamatan warga sebagai prioritas 
utama."Kesejahteraan dan keselamatan 
warga AS di luar negeri adalah salah satu 
prioritas tertinggi Departemen Luar 
Negeri. Kami mengetahui laporan ini dan 
tidak memiliki tambahan apa pun untuk 
ditawarkan saat ini," kata juru bicara 
Departemen Luar Negeri AS, dilansir 
CNN pada Minggu (17/10).

17 Misionaris AS Diculik di Haiti

memberikan komentar.Dilansir New 
York Times pada Sabutu (16/10), 
penculikan misionaris Amerika itu 
terjadi hanya sehari setelah Dewan 
Keamanan PBB memperpanjang 
misinya di Haiti. Banyak warga Haiti 
telah meminta Amerika Serikat untuk 
mengirim pasukan untuk menstabilkan 
situasi, tetapi pemerintahan Biden 
enggan untuk melakukan tindakan.
Haiti dalam pergolakan politik selama 
bertahun-tahun. Penculikan di Haiti 
telah melonjak sepanjang 2021. Angka 
meningkat hampir 300% sejak Juli.
Bagian dari ibukota Haiti, termasuk 
tempat penculikan terjadi, sangat 
berbahaya sehingga banyak penduduk 
meninggalkan wilayah itu. Banyak jalan 
telah diserahkan kepada geng, dan 
hanya sedikit pejalan kaki yang 
berkeliaran bahkan di siang hari.
Menurut data yang dirilis Pusat Analisis 
dan Penelitian Hak Asasi Manusia pada 
awal bulan ini, terdapat 628 kasus 
penculikan sejak Januari. Dari total 
kasus tersebut terdapat 29 di antaranya 
adalah orang asing.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057
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Keputusan tersebut diambil para 
menteri luar negeri ASEAN dalam rapat 
darurat pada Jumat malam, menandai 
langkah yang langka oleh para 
pemimpin blok tersebut, yang 
mengutamakan sikap non intervensi 
terhadap urusan dalam negeri negara 
lain.Pada Sabtu, Kementerian Luar 
Negeri Singapura menyampaikan 
langkah yang mengecualikan kepala 
pemerintahan militer Myanmar, 
Jenderal Senior Min Aung Hlaing ini 
merupakan keputusan sulit tapi penting 

Negara-negara Asia Tenggara tidak 
akan mengundang perwakilan militer, 
namun akan mengundang perwakilan 
non politik dari Myanmar ke KTT 
ASEAN bulan ini. Tidak diundangnya 
pemimpin militer merupakan bentuk 
penghinaan terhadap pemimpin militer 
yang memimpin kudeta menyingkirkan 
pemerintah sipil pada Februari lalu.

KTT ASEAN Tak Undang Junta Militer Myanmar

untuk tetap menjaga kredibilitas 
ASEAN.Pernyataan tersebut 
menekankan progres tanggung dari 
implementasi rencana lima poin yang 
disepakati para pemimpin ASEAN 
pada April lalu untuk mengakhiri 
kekacauan di Myanmar menyusul 
kudeta.

“Karena adanya progres yang 
tanggung termasuk perhatian terkait 
komitmen Myanmar, khususnya dalam 
membangun dialog konstruktif di 
antara pihak-pihak terkait, beberapa 
Negara Anggota ASEAN 
merekomendasikan bahwa ASEAN 
memberi ruang kepada Myanmar 

Pemimpin ASEAN saat ini yaitu Brunei 
menyampaikan, tokoh non politik dari 
Myanmar akan diundang dalam KTT 
26-28 Oktober mendatang, setelah 
dicapai ketidaksepakatan terkait 
menghadirkan perwakilan politik.

Indonesia kedatangan 2,5 juta dosis 
vaksin Pfizer dalam bentuk jadi. Vaksin 
tersebut langsung didistribusikan ke tiga 
provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa 
Tengah, dan Yogyakarta.
"Hari ini sebanyak 2.585.700 dosis 
vaksin jadi tiba di Tanah Air. Sehingga 
total kedatangan vaksin baik dalam 
bentuk baku dan jadi dari berbagai 
merek adalah 285.076.400," ungkap 
Menteri Komunikasi dan Informatika, 
Johnny G Plate, Minggu (17/10).

"Segala upaya dilakukan pemerintah 
untuk menjaga stok vaksin. Lancarnya 
kedatangan vaksin, membuat upaya 
percepatan dan perluasan program 
vaksinasi jadi lebih optimal," katanya.
Politikus NasDem ini mengungkapkan, 
saat ini jumlah masyarakat yang sudah 
disuntik vaksin dosis pertama mencapai 
51,3 persen atau 107 juta orang dan 
vaksin dosis kedua 30 persen atau 62 

Menurutnya, pembelian vaksin Pfizer ini 
merupakan salah satu bentuk komitmen 
pemerintah dalam mengamankan 
ketersediaan dan juga pemerataan 
vaksin dalam negeri. Selain melalui 
pembelian, vaksin juga diperoleh 
melalui bantuan atau hibah baik 
bilateral maupun multilateral.

Indonesia Terima 2,5 Juta Vaksin Pfizer 

"Ini seiring langkah pemerintah 
meningkatkan capaian vaksinasi di daerah-
daerah. Bersamaan dengan itu, 
pemerintah tak lupa mengingatkan kepada 
masyarakat untuk tetap menjaga protokol 
kesehatan," ujarnya.
Selain jaminan ketersediaan stok vaksin, 
lanjutnya, upaya percepatan juga 
dilakukan dengan memberikan edukasi 
kepada masyarakat, khususnya terkait 
berita-berita tidak benar alias hoaks yang 
banyak beredar.Johnny menyebut, di 
beberapa daerah, hoaks berperan 
memperlambat vaksinasi. Masyarakat 
dibuat takut dan khawatir terhadap efek 
vaksinasi yang dilebih-lebihkan dan 
dibesar-besarkan."Sekali lagi pemerintah 
menegaskan bahwa seluruh vaksin Covid-
19 yang digunakan ini aman dan 
berkhasiat, sudah mendapatkan izin Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Badan 
POM)," tegas Johnny. 

juta orang. Johnny berharap, vaksinasi 
bisa terus ditingkatkan dan diperluas 
cakupannya.Untuk itu, pemerintah 
berupaya mendistribusikan vaksin ke 
seluruh daerah secepat mungkin. 
Termasuk dengan langsung 
mendistribusikan vaksin ke daerah begitu 
tiba di Tanah Air.
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bisa terus ditingkatkan dan diperluas 
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Brunei tidak menyebutkan Min Aung 
Hlaing atau menyebut siapa yang akan 
diundang.Brunei juga menyampaikan 
beberapa negara anggota menerima 
permintaan dari Pemerintah Persatuan 
Nasional Myanmar (NUG) yang 
dibentuk penentang pemerintahan 
militer, untuk menghadiri KTT.Menteri 
Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi 
menyampaikan di Twitter, Indonesia 
mengusulkan Myanmar “seharusnya 
tidak diwakili di tingkat politik” di KTT 
tersebut sampai negara itu 
memperbaiki “demokrasinya melalui 
proses yang inklusif”.Juru bicara 
pemerintahan militer Myanmar, Zaw Min 
Tun menyinggung “intervensi asing” 
karena tidak diundangnya Min Aung 
Hlaing dalam KTT tersebut. Dia 

untuk memperbaiki urusan internalnya 
dan kembali ke normal,” jelas Brunei 
dalam sebuah pernyataan, dilansir Al 
Jazeera, Minggu (17/10).

menyampaikan kepada BBC Burma, 
Amerika Serikat dan perwakilan Uni 
Eropa menekan para pemimpin ASEAN 
untuk tidak mengundang pemimpin militer 
Myanmar ke KTT tersebut.

Sebuah pernyataan resmi dari militer 
Myanmar pada Minggu pagi mengatakan 
keputusan ASEAN ini melanggar prinsip 
konsensus terpusat yang telah berlaku 
sejak lama.“Myanmar sangat kecewa dan 
sangat keberatan terkait hasil Rapat 
Darurat Menteri Luar Negeri karena 
diskusi dan keputusan terkait masalah 
perwakilan Myanmar dilakukan tanpa 
konsensus dan melanggar tujuan 
ASEAN, Piagam ASEAN dan prinsip-
prinsipnya,” jelasnya.

“Perwakilan asing juga bisa tampak di 
sini,” ujarnya.“Sebelumnya, kita ketahui 
bahwa beberapa utusan dari beberapa 
negara bertemu urusan luar negeri AS 
dan mendapat tekanan dari UE (Uni 
Eropa),” lanjutnya.

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

"Jadi Mustafa Kemal Attaturk ini adalah 
seorang tokoh yang kalau dilihat dari 
fatwa MUI adalah orang yang 

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas 
menanggapi soal nama Mustafa Kemal 
Attaturk yang akan dijadikan nama jalan 
di Jakarta. Menurutnya, sosok tersebut 
adalah tokoh yang sudah mengacak-
acak ajaran 
Islam dan 
melakukan 
hal 
bertentanga
n dengan 
sunnah.
"Hal itu dia 
lakukan 
adalah 
karena dia 
ingin 
menjadikan 
Turki 
menjadi 
negara 
maju 
dengan 
cara 
menjauhkan 
rakyat Turki 
dari ajaran 
agama Islam 
dan melarang 
agama Islam 
dibawa-bawa ke 
dalam kehidupan 
publik," katanya 
dalam 
keterangan 
tertulis diterima, 
Minggu 
(17/10).Dia 
melanjutkan, 
Mustafa Kemal 
Attaturk adalah 
seorang tokoh 
yang sangat 
sekuler yang tidak percaya ajaran 
agamanya akan bisa menjadi solusi dan 
akan bisa membawa Turki menjadi 
negara maju.

MUI Dan Wacana Nama Jalan Attaturk

pemikirannya sesat dan menyesatkan," 
ujarnya.Anwar merasa, jika pemerintah 
indonesia akan tetap menghormatinya 
dengan mengabadikan namanya 
menjadi nama salah satu jalan di 

Jakarta, 
maka hal 
demikian 
jelas 
akan 
sangat 
menyakit
i hati 
Islam 
karena 
bagaima
na 
mungkin 
sebuah 
negara 
yang 
bernama 
Indonesi
a yang 
berdasar
kan 
Pancasil

a dimana sila 
pertamanya adalah 
ketuhanan yang 
maha esa."Sebab 
pemerintahnya akan 
menghormati 
seorang tokoh yang 
sangat sekuler dan 
melecehkan agama 
Islam yang menjadi 
agama dari 
mayoritas rakyat di 
negeri ini," kritiknya.
"Itu jelas merupakan 
sebuah tindakan 
yang tidak baik dan 

tidak arif serta jelas akan menyakiti 
dan mengundang keresahan di 
kalangan umat Islam yang itu jelas 
tidak kita harapkan," tutup 
Anwar.Sebelumnya, Pemerintah 
berencana mengubah nama salah satu 
jalan di kawasan Menteng, Jakarta 
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Apa Kata Bintang Anda

Pusat menjadi jalan Mustafa Kemal 
Ataturk. Mustafa Kemal Ataturk 
merupakan tokoh Turki.

"Jadi memang ada keinginan dari kita, 
dari pemerintah Turki agar ada nama 
dari kita yang ada di Turki dan juga 
nama tokoh dari Turki. Jadi sama-
sama," katanya, Minggu (17/10).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad 
Riza Patria mengatakan, rencana 
tersebut merupakan keinginan dari 
pemerintah Indonesia dan Turki.

Dia menyebut, Indonesia telah bekerja 
sama dengan Turki. Penggunaan nama 

"Insya Allah ini bagian dari kerja sama 
antara Indonesia dan juga pemerintah 
Turki," ujarnya.Politikus Gerindra ini 
enggan mengungkapkan di mana lokasi 
persis jalan yang akan menggunakan 
nama Mustafa Kemal Ataturk.

tokoh Turki sebagai nama jalan di 
Indonesia bagian dari kelanjutan kerja 
sama kedua negara.

"Nanti akan disampaikan," tutup Riza.
Mustafa Kemal Ataturk adalah Presiden 
pertama Turki. Dia merupakan seorang 
perwira militer yang berideologi 
sekularisme.

Keuangan:   Lunasi kredit.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara: Terus terang.

Asmara: Plinplan.

Kesehatan Anda memang sudah 
membaik Anda harus tahu kapasitas diri. 
Hiduplah lebih santai dan jalankan 
rencana yang membuat Anda lebih 
bahagia. Salah satunya, rencana 
membuka usaha bersama teman-teman 
lama.

 Tak enak rasanya menitipkan buah hati 
kepada saudara selama Anda bekerja. 
Coba lebih berani untuk 
mendiskusikannya dengan pasangan

Proyek yang dirintis beberapa bulan lalu 
apakah hasilnya akan menguntungkan 
atau merugikan?. Good luck ! 
Keuangan: Morat-marit.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Keuangan: Cari diskon.

Anda terlibat dengan urusan teman. Lain 
kali, sebaiknya tak perlu repot-repot 
berkorban Waktu yang bisa dipakai untuk 
bercengkerama bersama keluarga malah 
terbuang percuma, kan?.
Pekerjaan:  Butuh istirahat. 

 Hari-hari Anda yang sedang sibuk 
karena dipenuhi tugas yang tak kunjung 
henti. Akibatnya, Anda mudah lemas dan 
selalu kuyu ketika sampai di kantor

Asmara: Mau berubah.

Keuangan: Aman.

Asmara:  Bertemu jodoh.
Keuangan:  Pikir ulang. 

Taurus(20April-20mei)

Tak banyak orang yang sepeka Anda. 
Maka, tak heran Anda merasa ada 
gelagat pasangan yang berubah 

Asmara: Makin kompak.

Keuangan: Irit.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Asmara: Salah sangka.

Jangan sampai orang lain yang 
mendapatkan promosi, padahal Anda 
yang berusaha. Tetapi anda juga tidak 
perlu terlalu arogan.

fokuslah terhadap tugas, sebab hal ini 
jauh lebih baik daripada terganggu oleh 
omongan miring di lingkungan kerja
Keuangan: Ada tambahan.

Asmara: Kasmaran.

Keuangan: Rezeki lebih.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Pindah ke lain hati.

Hubungan asmara kian menghangat 
dengan Si Dia. Hubungan percintaan 
akan bergerak ke level selanjutnya

belakangan ini meskipun semua 
tampak baik-baik saja di permukaan. 
Selesaikan masalah dengan tahan 
emosi. 

Keuangan: Agak pelit.

Beberapa barang memang dipenuhi 
kenangan. Ini pula yang membuat 
Anda enggan membuang barang-
barang yang sebenarnya tak diperlukan 
lagi.Segera  lakukan check up  dan 
perbaiki pola hidup.  

Asmara: Penasaran.

Keuangan: Cicil target.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt) 
Jangan pedulikan rekan kerja yang 
selalu mempermasalahkan kesalahan 
kecil Anda. Anggaplah hanya sebagai 
kritik yang membangun.

Belajarlah dari kesalahan mau 
mendengarkan kritik orang lain, bisa 
membuat Anda lebih maju di kemudian 
hari. 
Keuangan: Sedang tidak banyak 
pemasukan, alias masih biasa-biasa 
saja
 

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Asmara: Ingin dimanja.
Keuangan: Cukup.

Anda sedang tak ingin bertemu terlalu 
banyak orang karena malas berbasa-
basi. Anda berpikir, lebih baik menjaga 
jarak daripada membuat hubungan 
rusak, kan.Anda justru sedang 
memerlukan sahabat-sahabat yang 
bisa dipercaya dan maklum terhadap 
kata-kata ketus Anda. 

Asmara: Berpikir positif.
Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
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Coba lebih berani untuk 
mendiskusikannya dengan pasangan

Proyek yang dirintis beberapa bulan lalu 
apakah hasilnya akan menguntungkan 
atau merugikan?. Good luck ! 
Keuangan: Morat-marit.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Keuangan: Cari diskon.

Anda terlibat dengan urusan teman. Lain 
kali, sebaiknya tak perlu repot-repot 
berkorban Waktu yang bisa dipakai untuk 
bercengkerama bersama keluarga malah 
terbuang percuma, kan?.
Pekerjaan:  Butuh istirahat. 

 Hari-hari Anda yang sedang sibuk 
karena dipenuhi tugas yang tak kunjung 
henti. Akibatnya, Anda mudah lemas dan 
selalu kuyu ketika sampai di kantor

Asmara: Mau berubah.

Keuangan: Aman.

Asmara:  Bertemu jodoh.
Keuangan:  Pikir ulang. 

Taurus(20April-20mei)

Tak banyak orang yang sepeka Anda. 
Maka, tak heran Anda merasa ada 
gelagat pasangan yang berubah 

Asmara: Makin kompak.

Keuangan: Irit.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Asmara: Salah sangka.

Jangan sampai orang lain yang 
mendapatkan promosi, padahal Anda 
yang berusaha. Tetapi anda juga tidak 
perlu terlalu arogan.

fokuslah terhadap tugas, sebab hal ini 
jauh lebih baik daripada terganggu oleh 
omongan miring di lingkungan kerja
Keuangan: Ada tambahan.

Asmara: Kasmaran.

Keuangan: Rezeki lebih.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Pindah ke lain hati.

Hubungan asmara kian menghangat 
dengan Si Dia. Hubungan percintaan 
akan bergerak ke level selanjutnya

belakangan ini meskipun semua 
tampak baik-baik saja di permukaan. 
Selesaikan masalah dengan tahan 
emosi. 

Keuangan: Agak pelit.

Beberapa barang memang dipenuhi 
kenangan. Ini pula yang membuat 
Anda enggan membuang barang-
barang yang sebenarnya tak diperlukan 
lagi.Segera  lakukan check up  dan 
perbaiki pola hidup.  

Asmara: Penasaran.

Keuangan: Cicil target.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt) 
Jangan pedulikan rekan kerja yang 
selalu mempermasalahkan kesalahan 
kecil Anda. Anggaplah hanya sebagai 
kritik yang membangun.

Belajarlah dari kesalahan mau 
mendengarkan kritik orang lain, bisa 
membuat Anda lebih maju di kemudian 
hari. 
Keuangan: Sedang tidak banyak 
pemasukan, alias masih biasa-biasa 
saja
 

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Asmara: Ingin dimanja.
Keuangan: Cukup.

Anda sedang tak ingin bertemu terlalu 
banyak orang karena malas berbasa-
basi. Anda berpikir, lebih baik menjaga 
jarak daripada membuat hubungan 
rusak, kan.Anda justru sedang 
memerlukan sahabat-sahabat yang 
bisa dipercaya dan maklum terhadap 
kata-kata ketus Anda. 

Asmara: Berpikir positif.
Scorpio (24 Okt - 21 Nov)



30 29www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

Internasional

iklan JKInternasional

Dicari

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

Tanah Air

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Tanah Air

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Tanah Air

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

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
mengamankan uang senilai Rp 270 
juta dan Rp 1,5 miliar dalam rangkaian 
operasi tangkap tangan (OTT) 
terhadap Bupati Musi Banyuasin Dodi 
Reza Alex Noerdin, Jumat 
(15/10/2021). "Dari kegiatan ini, tim 
KPK selain mengamankan uang 
sejumlah Rp 270 juta, juga turut 
diamankan uang yang ada pada MRD 
(Mursyid), ajudan bupati, sejumlah 
uang sebesar Rp 1,5 miliar," kata 
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata 
dalam konferensi pers, Sabtu 
(16/10/2021). 
Alex menyampaikan, KPK menemukan 
uang Rp 270 juta yang terbungkus 
kantung plastik saat menangkap 
Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin 
Herman Mayori di sebuah tempat 
ibadah di Musi Banyuasin. Uang 
tersebut diduga berasal dari Direktur 
PT Selaras Simpati Nusantara 
Suhandy yang akan diserahkan ke 
Dodi melalui Herman dan Kepala 
Bidang SDA Dinas PUPR Eddi Umari. 
"Rp 270 juta terkait dengan proyek 
yang dimenangkan SUH (Suhandy), 
bagian dari sekitar 15 persen dari 
keseluruhan commitment fee nanti 
yang akan diberikan," kata Alex. 
Sementara itu, uang Rp 1,5 miliar 

 "Sebagai realiasi pemberian commitment 
fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 
proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR 
tersebut, diduga SUH telah menyerahkan 
sebagian uang tersebut kepada DRA 
melalui HM dan EU," kata Alex.

Selain Dodi, KPK menetapkan Suhandy, 
Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin 
Herman Mayori, dan Kabid Sumber Daya 
Air Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi 
Umari sebagai tersangka. Dodi diduga 
dijanjikan uang sebesar Rp 2,6 miliar oleh 
Suhandy agar perusahaan milik Suhandy 
memenangkan empat proyek infrastruktur 
di Dinas PUP Musi Banyuasin.

“Ketika kita minta ajudannya mengambil 
tas itu, setelah dibuka, itu tadi isinya Rp 
1,5 miliar," kata dia. Alex mengatakan, 
KPK akan mendalami peruntukan serta 
asal-usul uang Rp 1,5 miliar tersebut. 
Tender KPK menetapkan Dodi sebagai 
tersangka kasus dugaan suap terkait 
proyek infrastruktur Kabupten Musi 
Banyuasin. 

ditemukan KPK dari ajudan Dodi yang 
ditangkap di Jakarta. "Uang yang Rp 1,5 
miliar itu kita amankan melalui ajudannya, 
ajudan dari bupati Muba, yang 
bersangkutan ada di Jakarta dan ketika 
kita lihat di kendaraan yang dibawa ke 
KPK itu ternyata ditemukan tas," ujar 
Alex. 

OTT Bupati Musi Banyuasin

Sebelumnya, pengamat politik dari 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), Wasisto Raharjo Jati, 
mengatakan faktor kesukuan formasi 

Dia mengatakan, Sandiaga juga salah 
satu tokoh yang mempunyai elektabilitas 
tinggi. Hal ini juga menjadi nilai tambah 
untuk berpasangan dengan Airlangga.
Saat ditanya peluang keduanya 
berpasangan mengingat Gerindra sudah 
menyuarakan Prabowo sebagai capres, 
Prayitno menegaskan, keputusan itu 
ada di tangan Sandi."Tergantung Sandi 
(mau keluar dari Gerindra atau tidak). 
Gerindra juga belum ada keputusan 
resmi capres 2024, hanya kader yang 
ingin Prabowo tetap maju, tapi Prabowo 
belum merespons siap maju atau tidak," 
katanya.Terkait status Sandiaga Uno 
yang berasal dari etnis luar Jawa, 
tepatnya keturunan Bugis, Gorontalo, 
Sulawesi Selatan, Prayitno mengakui, 
komposisi geografis Jawa dan non-Jawa 
masih populer dalam langgam politik 
Indonesia. Hal itu menjadi bagian 
representasi politik tanah air yang tak 
pernah hilang.Meski dalam praktiknya, 
Jawa dan non-Jawa dalam beberapa 
pilpres tidak relevan. Misalnya periode 
kedua SBY dan Jokowi di mana 
wakilnya juga berasal dari suku Jawa.

Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno 
dinilai memiliki peluang untuk 
berpasangan dengan Ketua Umum 
Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam 
kontestasi Pemilu 2024. Alasannya, 
Sandi adalah salah satu sosok favorit 
dalam pilpres."Sandi berpeluang 
berpasangan dengan Airlangga. Soal 
capres dan cawapresnya siapa, 
biasanya soal negosiasi politik," kata 
Direktur Eksekutif Parameter Politik 
Indonesia, Adi Prayitno, Sabtu (16/10).

"Jawa non-Jawa itu juga bagian strategi 
politik untuk meraih dukungan dari zona 
berbeda. Tapi kalau calonnya kuat, 
komposisi Jawa dan non-Jawa tidak 
penting lagi macam SBY dan Jokowi 
periode kedua," tuturnya.
Analisis LIPI

"Saya pikir Erick dan Sandiaga akan 
menjadi cawapres ideal bagi Airlangga 
dan Prabowo jika kita merunut pada 
pola Jawa dan non-Jawa," kata dia.
Tapi, faktor Jawa dan non-Jawa bukan 
satu-satunya indikator dalam memilih 
pasangan capres dan cawapres. Faktor 
identitas menjadi penting juga untuk 
dipertimbangkan."Melihat 
kecenderungan sekarang karena 
adanya faktor identitas bisa jadi faktor 
agama diikutkan dalam nominasi 
capres dan cawapres itu," terang dia.

ideal untuk menjadi pemimpin di 
Indonesia."Karena hal itu juga 
menunjukkan keseimbangan dan 
stabilitas relasi antara Jawa sebagai 
mayoritas dan non-Jawa sebagai 
minoritas," kata Wasisto saat dihubungi 
merdeka.com, Jumat 15 Oktober 2021.
Wasisto mengatakan, Airlangga dinilai 
cukup untuk mewakili suara dari 
kalangan Jawa. Sementara Erick Thohir 
dan Sandiaga Uno dari luar Jawa.

- alamat email aktif
- nomor induk kependuduk (NIK)
- nomor Kartu Keluarga (KK)

1. Unduh dan pasang aplikasi JKN 
Mobile di ponsel

9. Masukkan alamat email dan ketuk 
'Simpan’

13. Setelah pembayaran berhasil, 
Anda berarti telah resmi terdaftar 
sebagai peserta BPJS Kesehatan

2. Buka aplikasi dan ketuk 'Daftar’

10. BPJS Kesehatan akan 
mengirimkan kode verifikasi melalui 
email

Demikian cara daftar BPJS Kesehatan 
online. Semoga membantu.

4. Baca ketentuan pendaftaran, ketuk 
'Setuju’

11. BPJS Kesehatan juga akan 
memberikan virtual account untuk 
pembayaran premi

14. Kartu BPJS Kesehatan akan 
tersedia secara virtual di aplikasi

3. Pilih menu 'Pendaftaran Peserta 
Baru’

5. Masukkan NIK

7. Isi semua data yang diperlukan dan 
ketuk 'Selanjutnya’
8. Pilih fasilitas kesehatan (faskes) 
yang diinginkan

Pendaftaran BPJS Kesehatan secara 
daring dapat dilakukan melalui aplikasi 
JKN Mobile. Berikut langkahnya.

Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara 
Online

6. Masukkan kode captcha

12. Lakukan pembayaran

Lantas, bagaimana cara daftar BPJS 
Kesehatan online?

Berikut penjelasan cara daftar BPJS 
Kesehatan online.

Berikut data yang diperlukan:
- nomor handphone

Setelah terdaftar, nantinya peserta akan 
diwajibkan untuk membayarkan premi 
bulanan berdasarkan kelas yang dipilih. 
Beda kelas, beda pula iuran yang harus 
dibayarkan.Sementara kelompok 
masyarakat tidak mampu yang masuk 
dalam kategori tertentu akan 
mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Kemajuan teknologi membuat layanan 
BPJS Kesehatan jadi lebih mudah. 
Sejumlah layanan dapat diakses secara 
daring, salah satunya saat Anda ingin 
mendaftarkan diri sebagai peserta.

Syarat Daftar BPJS Kesehatan
Untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan 
secara daring, Anda sebaiknya 
mempersiapkan beberapa hal yang 
akan diperlukan dalam pengisian data 
kelak. 

Aturan dalam Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosiak 
menyatakan bahwa kepersertaan BPJS 
Kesehatan bersifat wajib. Artinya, setiap 
masyarakat Indonesia wajib terdaftar 
sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Cara daftar BPJS Kesehatan sendiri 
terbilang mudah. Didukung dengan 
perkembangan teknologi, kini 
mendaftarkan diri ke dalam 
kepesertaan BPJS Kesehatan bisa 
dilakukan secara daring.

BPJS Kesehatan sendiri merupakan 
lembaga yang ditunjuk pemerintah 
untuk menyelenggarakan jaminan 
kesehatan nasional bagi seluruh 
masyarakat. Kehadiran BPJS 
Kesehatan berupaya dalam menjamin 
kesehatan masyarakat.Masyarakat bisa 
memanfaatkan berbagai layanan 
kesehatan melalui sebuah kartu. Hal ini 
tentu mempermudah masyarakat yang 
perlu mengakses layanan kesehatan, 
sebagai salah satu kebutuhan dasar.

Cara Daftar BPJS Secara Online

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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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

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
mengamankan uang senilai Rp 270 
juta dan Rp 1,5 miliar dalam rangkaian 
operasi tangkap tangan (OTT) 
terhadap Bupati Musi Banyuasin Dodi 
Reza Alex Noerdin, Jumat 
(15/10/2021). "Dari kegiatan ini, tim 
KPK selain mengamankan uang 
sejumlah Rp 270 juta, juga turut 
diamankan uang yang ada pada MRD 
(Mursyid), ajudan bupati, sejumlah 
uang sebesar Rp 1,5 miliar," kata 
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata 
dalam konferensi pers, Sabtu 
(16/10/2021). 
Alex menyampaikan, KPK menemukan 
uang Rp 270 juta yang terbungkus 
kantung plastik saat menangkap 
Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin 
Herman Mayori di sebuah tempat 
ibadah di Musi Banyuasin. Uang 
tersebut diduga berasal dari Direktur 
PT Selaras Simpati Nusantara 
Suhandy yang akan diserahkan ke 
Dodi melalui Herman dan Kepala 
Bidang SDA Dinas PUPR Eddi Umari. 
"Rp 270 juta terkait dengan proyek 
yang dimenangkan SUH (Suhandy), 
bagian dari sekitar 15 persen dari 
keseluruhan commitment fee nanti 
yang akan diberikan," kata Alex. 
Sementara itu, uang Rp 1,5 miliar 

 "Sebagai realiasi pemberian commitment 
fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 
proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR 
tersebut, diduga SUH telah menyerahkan 
sebagian uang tersebut kepada DRA 
melalui HM dan EU," kata Alex.

Selain Dodi, KPK menetapkan Suhandy, 
Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin 
Herman Mayori, dan Kabid Sumber Daya 
Air Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi 
Umari sebagai tersangka. Dodi diduga 
dijanjikan uang sebesar Rp 2,6 miliar oleh 
Suhandy agar perusahaan milik Suhandy 
memenangkan empat proyek infrastruktur 
di Dinas PUP Musi Banyuasin.

“Ketika kita minta ajudannya mengambil 
tas itu, setelah dibuka, itu tadi isinya Rp 
1,5 miliar," kata dia. Alex mengatakan, 
KPK akan mendalami peruntukan serta 
asal-usul uang Rp 1,5 miliar tersebut. 
Tender KPK menetapkan Dodi sebagai 
tersangka kasus dugaan suap terkait 
proyek infrastruktur Kabupten Musi 
Banyuasin. 

ditemukan KPK dari ajudan Dodi yang 
ditangkap di Jakarta. "Uang yang Rp 1,5 
miliar itu kita amankan melalui ajudannya, 
ajudan dari bupati Muba, yang 
bersangkutan ada di Jakarta dan ketika 
kita lihat di kendaraan yang dibawa ke 
KPK itu ternyata ditemukan tas," ujar 
Alex. 

OTT Bupati Musi Banyuasin

Sebelumnya, pengamat politik dari 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), Wasisto Raharjo Jati, 
mengatakan faktor kesukuan formasi 

Dia mengatakan, Sandiaga juga salah 
satu tokoh yang mempunyai elektabilitas 
tinggi. Hal ini juga menjadi nilai tambah 
untuk berpasangan dengan Airlangga.
Saat ditanya peluang keduanya 
berpasangan mengingat Gerindra sudah 
menyuarakan Prabowo sebagai capres, 
Prayitno menegaskan, keputusan itu 
ada di tangan Sandi."Tergantung Sandi 
(mau keluar dari Gerindra atau tidak). 
Gerindra juga belum ada keputusan 
resmi capres 2024, hanya kader yang 
ingin Prabowo tetap maju, tapi Prabowo 
belum merespons siap maju atau tidak," 
katanya.Terkait status Sandiaga Uno 
yang berasal dari etnis luar Jawa, 
tepatnya keturunan Bugis, Gorontalo, 
Sulawesi Selatan, Prayitno mengakui, 
komposisi geografis Jawa dan non-Jawa 
masih populer dalam langgam politik 
Indonesia. Hal itu menjadi bagian 
representasi politik tanah air yang tak 
pernah hilang.Meski dalam praktiknya, 
Jawa dan non-Jawa dalam beberapa 
pilpres tidak relevan. Misalnya periode 
kedua SBY dan Jokowi di mana 
wakilnya juga berasal dari suku Jawa.

Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno 
dinilai memiliki peluang untuk 
berpasangan dengan Ketua Umum 
Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam 
kontestasi Pemilu 2024. Alasannya, 
Sandi adalah salah satu sosok favorit 
dalam pilpres."Sandi berpeluang 
berpasangan dengan Airlangga. Soal 
capres dan cawapresnya siapa, 
biasanya soal negosiasi politik," kata 
Direktur Eksekutif Parameter Politik 
Indonesia, Adi Prayitno, Sabtu (16/10).

"Jawa non-Jawa itu juga bagian strategi 
politik untuk meraih dukungan dari zona 
berbeda. Tapi kalau calonnya kuat, 
komposisi Jawa dan non-Jawa tidak 
penting lagi macam SBY dan Jokowi 
periode kedua," tuturnya.
Analisis LIPI

"Saya pikir Erick dan Sandiaga akan 
menjadi cawapres ideal bagi Airlangga 
dan Prabowo jika kita merunut pada 
pola Jawa dan non-Jawa," kata dia.
Tapi, faktor Jawa dan non-Jawa bukan 
satu-satunya indikator dalam memilih 
pasangan capres dan cawapres. Faktor 
identitas menjadi penting juga untuk 
dipertimbangkan."Melihat 
kecenderungan sekarang karena 
adanya faktor identitas bisa jadi faktor 
agama diikutkan dalam nominasi 
capres dan cawapres itu," terang dia.

ideal untuk menjadi pemimpin di 
Indonesia."Karena hal itu juga 
menunjukkan keseimbangan dan 
stabilitas relasi antara Jawa sebagai 
mayoritas dan non-Jawa sebagai 
minoritas," kata Wasisto saat dihubungi 
merdeka.com, Jumat 15 Oktober 2021.
Wasisto mengatakan, Airlangga dinilai 
cukup untuk mewakili suara dari 
kalangan Jawa. Sementara Erick Thohir 
dan Sandiaga Uno dari luar Jawa.

- alamat email aktif
- nomor induk kependuduk (NIK)
- nomor Kartu Keluarga (KK)

1. Unduh dan pasang aplikasi JKN 
Mobile di ponsel

9. Masukkan alamat email dan ketuk 
'Simpan’

13. Setelah pembayaran berhasil, 
Anda berarti telah resmi terdaftar 
sebagai peserta BPJS Kesehatan

2. Buka aplikasi dan ketuk 'Daftar’

10. BPJS Kesehatan akan 
mengirimkan kode verifikasi melalui 
email

Demikian cara daftar BPJS Kesehatan 
online. Semoga membantu.

4. Baca ketentuan pendaftaran, ketuk 
'Setuju’

11. BPJS Kesehatan juga akan 
memberikan virtual account untuk 
pembayaran premi

14. Kartu BPJS Kesehatan akan 
tersedia secara virtual di aplikasi

3. Pilih menu 'Pendaftaran Peserta 
Baru’

5. Masukkan NIK

7. Isi semua data yang diperlukan dan 
ketuk 'Selanjutnya’
8. Pilih fasilitas kesehatan (faskes) 
yang diinginkan

Pendaftaran BPJS Kesehatan secara 
daring dapat dilakukan melalui aplikasi 
JKN Mobile. Berikut langkahnya.

Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara 
Online

6. Masukkan kode captcha

12. Lakukan pembayaran

Lantas, bagaimana cara daftar BPJS 
Kesehatan online?

Berikut penjelasan cara daftar BPJS 
Kesehatan online.

Berikut data yang diperlukan:
- nomor handphone

Setelah terdaftar, nantinya peserta akan 
diwajibkan untuk membayarkan premi 
bulanan berdasarkan kelas yang dipilih. 
Beda kelas, beda pula iuran yang harus 
dibayarkan.Sementara kelompok 
masyarakat tidak mampu yang masuk 
dalam kategori tertentu akan 
mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Kemajuan teknologi membuat layanan 
BPJS Kesehatan jadi lebih mudah. 
Sejumlah layanan dapat diakses secara 
daring, salah satunya saat Anda ingin 
mendaftarkan diri sebagai peserta.

Syarat Daftar BPJS Kesehatan
Untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan 
secara daring, Anda sebaiknya 
mempersiapkan beberapa hal yang 
akan diperlukan dalam pengisian data 
kelak. 

Aturan dalam Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosiak 
menyatakan bahwa kepersertaan BPJS 
Kesehatan bersifat wajib. Artinya, setiap 
masyarakat Indonesia wajib terdaftar 
sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Cara daftar BPJS Kesehatan sendiri 
terbilang mudah. Didukung dengan 
perkembangan teknologi, kini 
mendaftarkan diri ke dalam 
kepesertaan BPJS Kesehatan bisa 
dilakukan secara daring.

BPJS Kesehatan sendiri merupakan 
lembaga yang ditunjuk pemerintah 
untuk menyelenggarakan jaminan 
kesehatan nasional bagi seluruh 
masyarakat. Kehadiran BPJS 
Kesehatan berupaya dalam menjamin 
kesehatan masyarakat.Masyarakat bisa 
memanfaatkan berbagai layanan 
kesehatan melalui sebuah kartu. Hal ini 
tentu mempermudah masyarakat yang 
perlu mengakses layanan kesehatan, 
sebagai salah satu kebutuhan dasar.

Cara Daftar BPJS Secara Online

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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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

Hiring fulltime cashier, 
good pay 
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
267 - 357 - 9198

Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno 
dinilai memiliki peluang untuk 
berpasangan dengan Ketua Umum 
Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam 
kontestasi Pemilu 2024. Alasannya, 
Sandi adalah salah satu sosok favorit 
dalam pilpres."Sandi berpeluang 
berpasangan dengan Airlangga. Soal 
capres dan cawapresnya siapa, 
biasanya soal negosiasi politik," kata 
Direktur Eksekutif Parameter Politik 
Indonesia, Adi Prayitno, Sabtu (16/10).
Dia mengatakan, Sandiaga juga salah 
satu tokoh yang mempunyai elektabilitas 
tinggi. Hal ini juga menjadi nilai tambah 
untuk berpasangan dengan Airlangga.
Saat ditanya peluang keduanya 
berpasangan mengingat Gerindra sudah 
menyuarakan Prabowo sebagai capres, 
Prayitno menegaskan, keputusan itu 
ada di tangan Sandi."Tergantung Sandi 
(mau keluar dari Gerindra atau tidak). 
Gerindra juga belum ada keputusan 
resmi capres 2024, hanya kader yang 
ingin Prabowo tetap maju, tapi Prabowo 
belum merespons siap maju atau tidak," 
katanya.Terkait status Sandiaga Uno 
yang berasal dari etnis luar Jawa, 
tepatnya keturunan Bugis, Gorontalo, 
Sulawesi Selatan, Prayitno mengakui, 
komposisi geografis Jawa dan non-Jawa 

"Saya pikir Erick dan Sandiaga akan 
menjadi cawapres ideal bagi Airlangga 
dan Prabowo jika kita merunut pada pola 
Jawa dan non-Jawa," kata dia.

ideal untuk menjadi pemimpin di 
Indonesia."Karena hal itu juga 
menunjukkan keseimbangan dan 
stabilitas relasi antara Jawa sebagai 
mayoritas dan non-Jawa sebagai 
minoritas," kata Wasisto saat dihubungi 
merdeka.com, Jumat 15 Oktober 2021.
Wasisto mengatakan, Airlangga dinilai 
cukup untuk mewakili suara dari kalangan 
Jawa. Sementara Erick Thohir dan 
Sandiaga Uno dari luar Jawa.

Tapi, faktor Jawa dan non-Jawa bukan 
satu-satunya indikator dalam memilih 
pasangan capres dan cawapres. Faktor 
identitas menjadi penting juga untuk 
dipertimbangkan."Melihat kecenderungan 
sekarang karena adanya faktor identitas 
bisa jadi faktor agama diikutkan dalam 
nominasi capres dan cawapres itu," 
terang dia.

Peluang Sandiaga Jadi Cawapres Airlangga
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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

Hiring fulltime cashier, 
good pay 
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
267 - 357 - 9198

Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno 
dinilai memiliki peluang untuk 
berpasangan dengan Ketua Umum 
Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam 
kontestasi Pemilu 2024. Alasannya, 
Sandi adalah salah satu sosok favorit 
dalam pilpres."Sandi berpeluang 
berpasangan dengan Airlangga. Soal 
capres dan cawapresnya siapa, 
biasanya soal negosiasi politik," kata 
Direktur Eksekutif Parameter Politik 
Indonesia, Adi Prayitno, Sabtu (16/10).
Dia mengatakan, Sandiaga juga salah 
satu tokoh yang mempunyai elektabilitas 
tinggi. Hal ini juga menjadi nilai tambah 
untuk berpasangan dengan Airlangga.
Saat ditanya peluang keduanya 
berpasangan mengingat Gerindra sudah 
menyuarakan Prabowo sebagai capres, 
Prayitno menegaskan, keputusan itu 
ada di tangan Sandi."Tergantung Sandi 
(mau keluar dari Gerindra atau tidak). 
Gerindra juga belum ada keputusan 
resmi capres 2024, hanya kader yang 
ingin Prabowo tetap maju, tapi Prabowo 
belum merespons siap maju atau tidak," 
katanya.Terkait status Sandiaga Uno 
yang berasal dari etnis luar Jawa, 
tepatnya keturunan Bugis, Gorontalo, 
Sulawesi Selatan, Prayitno mengakui, 
komposisi geografis Jawa dan non-Jawa 

"Saya pikir Erick dan Sandiaga akan 
menjadi cawapres ideal bagi Airlangga 
dan Prabowo jika kita merunut pada pola 
Jawa dan non-Jawa," kata dia.

ideal untuk menjadi pemimpin di 
Indonesia."Karena hal itu juga 
menunjukkan keseimbangan dan 
stabilitas relasi antara Jawa sebagai 
mayoritas dan non-Jawa sebagai 
minoritas," kata Wasisto saat dihubungi 
merdeka.com, Jumat 15 Oktober 2021.
Wasisto mengatakan, Airlangga dinilai 
cukup untuk mewakili suara dari kalangan 
Jawa. Sementara Erick Thohir dan 
Sandiaga Uno dari luar Jawa.

Tapi, faktor Jawa dan non-Jawa bukan 
satu-satunya indikator dalam memilih 
pasangan capres dan cawapres. Faktor 
identitas menjadi penting juga untuk 
dipertimbangkan."Melihat kecenderungan 
sekarang karena adanya faktor identitas 
bisa jadi faktor agama diikutkan dalam 
nominasi capres dan cawapres itu," 
terang dia.

Peluang Sandiaga Jadi Cawapres Airlangga


