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Bukan cuman krisis Energi Amerika 
juga mengalami krisis pasokan barang. 
Krisis pasokan global kini tengah 
melanda Amerika Serikat. Krisis dipicu 
oleh pengiriman barang yang tertunda 
serta lonjakan harga beberapa 
komoditas. Krisis ini diperkirakan akan 
terjadi hingga 2022. Amerika Serikat 
(AS) tengah menghadapi masalah 
kemacetan pasokan barang serius 
yang mencekik pelabuhan, jalan raya 
dan kereta api. Kalau dibiarkan, Orang 
Amerika bakal membayar harga barang 

lebih mahal pada musim Libur Natal. 
Makanya jaringan logistik dan ritel seperti 
Wal-Mart, FedEx, Home Depot dan Target 
diminta untuk bekerja ekstra 24 jam dalam 
seminggu. Akibat krisis pasokan barang 
ini banyak rak rak di supermarket yang 
kosong. Dan juga banyak toko toko atau 
bengkel yang kehabisan stock. Atas 
kejadian ini masyarakat langsung 
menyalahkan presidennya. Sehingga 
presiden Joe Biden mendapat julukan 
baru "Presiden Rak Kosong/The empty 
shelves President" yang harus dia hadapi 
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dan mengatasinya selama era 
pemerintahannya. Presiden Joe Biden 
pun menantang para pemimpin bisnis 
dan serikat pekerja untuk berbuat lebih 
banyak demi mengurai simpanan 
pengiriman. Seorang pejabat senior 
administrasi mengatakan Pelabuhan Los 
Angeles akan beroperasi 24/7 sebagai 
langkah untuk membantu meringankan 
gangguan pengiriman di sana dan di 
Pelabuhan Long Beach. Selama Biden 
menjabat presiden AS, tingkat inflasi di 
masyarakat tetap tinggi. Tapi yang lebih 
memperburuk situasi adalah terjadinya 
krisis gangguan rantai pasokan barang 
konsumsi, banyak supermarket yang 
rak-raknya pada kosong. Dilaporkan 
bahwa situasi ini kemungkinan akan 
berlanjut hingga "Black Friday", festival 
belanja terbesar di AS pada 26 
November, dan bahkan mempengaruhi 
musim belanja Natal di bulan Desember. 
Sekretaris pers Gedung Putih bahkan 
secara terbuka menyatakan bahwa 
inflasi memiliki pengaruh kecil di AS 
karena tidak ada lagi yang bisa dibeli di 
rak-rak supermarket. Pandangan dan 
komentar aneh ini oleh pengamat luar 
dikhawatirkan pemerintah AS dengan 

kemampuan tata kelola yang begitu 
rendah tidak mungkin menghadapi krisis 
rantai pasokan ini. Media AS umumnya 
memprediksi bahwa krisis rantai pasokan 
AS saat ini akan berlanjut hingga 2022 
atau bahkan 2023. Dalam menghadapi 
tuduhan rakyat atas krisis ini, beberapa 
politisi yang sok pintar telah mencoba 
menyalahkan dan memfitnah China. 
Kejadian ini persis di Indonesia. Kalau 
ada yang salah semua salah Jokowi dan 
China. Mereka mengklaim bahwa akar 
penyebab krisis rantai pasokan 
masyarakat Barat ini, disebabkan karena 
China telah mencapai pengentasan 
kemiskinan secara besar-besaran, dan 
1,4 miliar standar hidup rakyat China 
telah sangat meningkat, konsumsi 
makanan dan energi telah meningkat 
pesat, sehingga mengambil porsi bagian 
dari pasokan asli ke Barat. Aneh kan 
cara berpikir orang Amerika ini. Persis 
kadrun di Indonesia yang selalu 
menyalahkan orang tanpa tahu bahwa 
dirinya sendiri yang tidak bisa apa apa. 
Dan bahkan teori konspirasi ini telah 
dikumandangkan terus menerus. Yang 
lebih parahnya lagi tuduhan keji atau 
fitnah yang menuduh pemerintah China 

ikut campur dalam kegiatan produksi 
perusahaan dan mengurangi ekspor ke 
AS. Tujuannya adalah untuk mengontrol 
rantai pasokan global, menyeret 
ekonomi AS dan menjadi hegemon 
dunia baru. Tingkat absurditas 
penyataan tuduhan tidak berdasarkan 
data yang sulit diterima nalar ini, terus 
dikumandangkan ke media-media di 
seluruh dunia. Atas tuduhan tersebut 
mari kita buktikan dengan data bukan 
asal ngomong kayak kadrun di 
Indonesia. Menurut statistik Administrasi 
Umum Pabean China, total ekspor 
China mencapai RMB 9,85 triliun yuan 
pada paruh pertama tahun 2021, 
meningkat 23,8% dibandingkan periode 
yang sama pada tahun 2019 sebelum 
pandemi, dan ekspor ke AS terus 
berkembang. Sedangkan total volume 
ekspor dari china ke AS pada 
September meningkat 15,04% 
dibandingkan Agustus, sehingga krisis 
rantai pasokan di AS tidak disebabkan 
karena pasokan barang dari China yang 
berkurang. Para kadrun politisi AS 
mungkin seharusnya menempatkan 
pandangan mereka kembali ke domestik 

AS atau bisa disebut lihat dulu keadan 
negeri ini sebelum menyalahkan 
orang lain. Mereka para politisi 
seharusnya melihat akibat dari 
penerbitan mata uang Fed yang 
berlebihan. Faktanya, over-issue mata 
uang adalah metode AS untuk 
menanggapi krisis ekonomi. Sejumlah 
besar mata uang tambahan telah 
memanfaatkan hegemoni dolar AS 
untuk membeli produk nyata dari 
negara lain dengan uang kertas, dan 
melempar tekanan inflasi ke dunia. 
Menurut pengamatan, sejak 
merebaknya pandemi Covid-19, telah 
terjadi fenomena aneh di AS. Kali ini, 
kegiatan produksi terhenti, tetapi 
pasar saham melonjak. Kekayaan 1% 
orang terkaya di AS meningkat 
penghasilannya lebih dari 6,5 triliun 
dolar AS. Di sisi lain, kebijakan 
stimulus konsumsi yang diterapkan AS 
selama pandemi tidak hanya secara 
langsung menyuntikkan dolar AS ke 
rekening semua warga negara AS, 
tetapi juga memberikan sejumlah 
besar uang bantuan kepada para 
pengangguran. Banyak orang Amerika 
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mendapati bahwa mereka menerima 
lebih banyak tunjangan selama 
pengangguran daripada ketika mereka 
bekerja di tempat kerja, yang 
menambah kekayaan $1,2 triliun lagi 
untuk 90% orang Amerika. Angka-
angka ini diciptakan membuat 
melambungnya keinginan orang 
Amerika untuk konsumsi. Fenomena 
aneh lain di AS di masa pandemi 
adalah bahwa tingkat pengangguran 
tetap tinggi, tetapi berbagai industri 
telah mengalami kekurangan tenaga 
kerja dari berbagai tingkat. Dalam 

industri perdagangan dan transportasi 
yang intensitas kerjanya relatif tinggi, 
fenomena ini lebih parah lagi. Menurut 
data dari Departemen Tenaga Kerja AS, 
4,3 juta orang Amerika memilih untuk 
mengundurkan diri pada bulan Agustus, 
nilai tertinggi sejak statistik, termasuk 
banyak dari pekerja terminal pelabuhan 
laut dan pengemudi truk. Apa yang 
menyebabkan di AS kekuarangan 
angkatan kerja? Di satu sisi, ekonomi 
memang buruk, dan semua perusahaan 
merumahkan karyawan. Di sisi lain, 
manfaat yang diberikan Biden kepada 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

mendapati bahwa mereka menerima 
lebih banyak tunjangan selama 
pengangguran daripada ketika mereka 
bekerja di tempat kerja, yang 
menambah kekayaan $1,2 triliun lagi 
untuk 90% orang Amerika. Angka-
angka ini diciptakan membuat 
melambungnya keinginan orang 
Amerika untuk konsumsi. Fenomena 
aneh lain di AS di masa pandemi 
adalah bahwa tingkat pengangguran 
tetap tinggi, tetapi berbagai industri 
telah mengalami kekurangan tenaga 
kerja dari berbagai tingkat. Dalam 

industri perdagangan dan transportasi 
yang intensitas kerjanya relatif tinggi, 
fenomena ini lebih parah lagi. Menurut 
data dari Departemen Tenaga Kerja AS, 
4,3 juta orang Amerika memilih untuk 
mengundurkan diri pada bulan Agustus, 
nilai tertinggi sejak statistik, termasuk 
banyak dari pekerja terminal pelabuhan 
laut dan pengemudi truk. Apa yang 
menyebabkan di AS kekuarangan 
angkatan kerja? Di satu sisi, ekonomi 
memang buruk, dan semua perusahaan 
merumahkan karyawan. Di sisi lain, 
manfaat yang diberikan Biden kepada 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

rakyat Amerika sangat baik. Orang-
orang ini tidak mau bekerja setelah 
melakukan perhitungan pemasukan dari 
stimulus yang diterima dari pemerintah. 
Karena menurut mereka tidak bekerja 
mereka dapat hasil yang lebih tinggi 
daripada mereka harus bekerja. Atas 
kejadian ini tampaknya Biden salah 
dalam melakukan strategi, dan mulai 
menyesalinya. Setelah wabah pandemi 
di AS merebak pada Maret tahun lalu, 
AS awalnya ingin menunjukkan 
keunggulannya sebagai negara paling 
kuat di dunia, dan mulai membagi-
bagikan uang kepada rakyatnya untuk 
menunjukkan ke dunia hebatnya 
"negara kaya AS". Tetapi metode ini 
dinilai banyak pengamat adalah sejenis 
makanan daging seperti daging bakar 
dengan racun kronis, dan rasanya 
sangat enak pada awalnya. Namun, 
semakin banyak Anda memakannya, 
semakin banyak racun berakumulasi 
yang menyebabkan kanker. Tindakan 
ini bertahan hingga September tahun 
ini. Mari kita lihat  jumlah subsidi yang 
diberikan pemerintah Federal AS 
kepada rakyat AS selama beberapa 
bulan terakhir. Kurang lebih mereka 

menerima US$100 per hari, dan setiap 
negara bagian di AS masih memberi 
mereka yang menjalankan bisnis dan 
tunjangan pengangguran sekitar US$50 
sehari. Artinya, jika seorang pekerja 
Amerika, dia dapat menerima sekitar 
US$150 per hari dalam bentuk bantuan, 
yang berarti lebih dari US$4.000 per 
bulan, Jadi seorang pekerja Amerika 
dapat menerima lebih dari US$ 4.000an 
sebulan. Sedang gaji normal pekerja 
Amerika kurang lebih US$ 2.000an 
sebulan. Namun, selama dia seorang 
pekerja Amerika, maka akan dapat 
menerima lebih dari US$ 4.000an dari 
pemerintah AS setiap bulan, jadi hampir 
dua kali lipat. Jadi bagi pekerja lebih baik 
berbaring di rumah dan tidak bekerja 
saja. Akibatnya tidak heran jika di AS 
kekuarangan tenaga kerja mendistribusi 
barang-barang ke supermarket-
supermarket. Saat ini, pelabuhan-
pelabuhan utama di AS masih terjadi 
penumpukan atau kongesti muatan. 
Presiden Biden meminta pelabuhan-
pelabuhan di pantai barat AS untuk 
beroperasi 24 jam sehari, 7 hari 
seminggu. Tetapi sulit untuk 
memecahkan masalah jika tidak ada 
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cukup tenaga kerja atau supir untuk 
melakukan pekerjaan yang 
sebenarnya. Meskipun pandemi masih 
merupakan penyebab langsung yang 
menghambat pemulihan kapasitas 
produksi di banyak negara, lonjakan 
harga energi global saat ini telah 
sangat meningkatkan biaya produksi 
komoditas dan biaya transportasi. 
Kenaikan harga bensin secara 
langsung mempengaruhi harga 
transportasi komoditas. Ketika sebuah 
perusahaan tidak dapat memperoleh 
energi yang cukup atau tidak dapat 
memperoleh keuntungan, tentu akan 
sangat mempengaruhi semangat 
berproduksi. Tetapi meskipun ekonomi 
AS menghadapi banyak masalah. 
Namun, laporan terbaru Dana Moneter 
Internasional (IMF) menunjukkan 
bahwa tingkat pertumbuhan yang 
diharapkan dari PDB AS pada tahun 
2021 masih 6%. Di permukaan, 
dampak negatif pandemi terhadap 
ekonomi memudar, dan sebagian besar 
perusahaan dengan permintaan sosial 
yang kuat sedang menguntungkan. 
Tetapi siapa pun dengan mata yang 
tajam dapat melihat bahwa ini hanyalah 

kesenangan sementara, dan mungkin 
kali ini AS masih dapat mengandalkan 
hegemoni dolar AS untuk memanen 
"keuntungan" dari dunia. Tapi lain kali 
tidak ada makan siang gratis di dunia ini, 
kata banyak pengamat. Pada bulan 
September tahun ini, pemerintah AS 
memerintahkan TSMC (Taiwan Chip 
Company) dan Samsung menyerahkan 
informasi rahasia pelanggan, dengan 
kedok memecahkan masalah rantai 
pasokan. TSMC awalnya akan menolak, 
mengumumkan tidak akan menyerahkan 
informasi rahasia pelanggan. Kemudian 
Menteri Perdagangan AS, mengancaman 
dengan terang-terangan, bahwa kotak 
peralatan AS masih banyak alat yang 
cukup untuk memaksa TSMC 
mengirimkan informasi rahasia para 
pelanggannya. Pada bulan Juli, TSMC 
(Taiwan) mengkonfirmasi bahwa mereka 
akan menyerahkan semua informasi 
rahasia pelanggan pada 8 November 
2021. Harap diingat bahwa begitu TSMC 
menyerahkan semua informasi bisnisnya 
kepada AS, maka TSMC akan menjadi 
daging di talenan AS. Demkian menurut 
pandangan pengamat luar. Karena AS 
mudah untuk memahami kekuatan dan 
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kelemahan dalam informasi perusahaan 
TSMC itu sendiri, baik dengan cara 
mewajibkan bagi TSMC untuk 
merelokasi kapasitas manufaktur chip 
kelas atas ke AS, atau untuk membunuh 
TSMC dengan memungkinkan akuisisi 
yang didanai AS. AS pasti akan 
berupaya mendapatkan TSMC sebelum 
Taiwan diambil China. Adapun otoritas 
DPP Taiwan (partai berkuasa), 
tampaknya hingga kini mereka tidak ada 
kuasa dan hanya bisa menyaksikan AS 
akan merebut TSMC. Itulah Taiwan yang 
enggak ada power sama sekali malah 
dengan sombongnya mau menantang 
China. Sebenarnya sekarang ini 
Birokrasi AS sangat lemah dan tidak 
punya kekuatan sama sekali. Tetapi 
mereka AS berlagak seperti kekuatan 
mereka tidak ada tandingannya. Mereka 
berlagak ala preman. AS sekarang 
sudah terlihat lemah kata pengamat 
politik. Jika dibandingkan kemampuan 
dan efisiensi kerja dengan China. 
Misalnya saja masalah pelabuhan, 

sekarang di seluruh dunia, pelabuhan 
sudah bekerja 7x24 jam. Cuman di 
Amerika, semua pekerja di pelabuhan 
Amerika akan berhenti bertugas setelah 
jam kerja berakhir, tidak perduli meskipun 
masih banyak kargo menumpuk dan yang 
belum ditangani. Tingkat otomatisasi di 
pelabuhan AS sangat rendah, terutama 
karena serikat pekerja atau biasa di sebut 
Union pelabuhan sangat menentangnya. 
Di AS juga pernah mencoba membangun 
otomatisasi pelabuhan, tetapi mendapat 
perlawanan yang kuat dari Union. 
Beberapa serikat pekerja pelabuhan 
bahkan bertindak sangat buruk, sehingga 
mereka dengan sengaja menghancurkan 
peralatan otomatisasi pelabuhan, bahkan 
pernah sengaja mencabut freezer peti 
kemas karena konflik dengan otorita 
pelabuhan, sehingga menyebabkan 
sejumlah besar barang dibuang. Pada 
akhirnya, Pengadilan menghukum serikat 
pekerja pelabuhan untuk membayar 
kompensasi, tetapi sejauh ini pihak 
pelabuhan belum mendapatkan 
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yang baca komik 
lebih berkarya

kompensasi yang dijatuhkan kepada 
serikat pekerja bersangkutan. Mari kita 
lihat cara kerja AS dengan China. 
(negara yang difitnah oleh AS) apakah 
krisis rantai pasokan barang juga akan 
bisa terjadi di pelabuhan pesisir China 
seperti yang terjadi di AS? Banyak 
pengamat yang mengatakan "Tidak". 
Alasannya sederhana, karena China 
sudah jauh hari mempersiapkan model 
manajemen tanggap darurat yang 
sangat matang dan efektif. Selain itu, 
terlihat China terus meningkatkan 
metode operasi dan manajemen rantai 
pasokan, dan secara komprehensif 
membangun pelabuhan modern cerdas 
tak berawak atau juga bisa disebut 
pelabuhan robot di negaranya. Dalam 
beberapa tahun terakhir di China, 
dengan peningkatan bertahap dalam 
biaya tenaga kerja yang tinggi dan 
semakin sulit bagi perusahaan untuk 
merekrut pekerja, sedangkan 
permintaan tenaga kerja di bisnis 
pelabuhan terus meningkat, dan 
persyaratan untuk keterampilan pekerja 
juga menuntut lebih tinggi. Meskipun 
selama ini, tidak pernah ada krisis rantai 
pasokan di pelabuhan China, untuk 
meningkatkan efisiensi operasi 

pelabuhan dan menyelesaikan 
kesenjangan tenaga kerja, maka untuk 
pertama kali di pelabuhan Qingdao 
(Shandong) mulai menjelajahi jalan 
menuju "otomatisasi penuh" atau robot 
pelabuhan. Tujuh dari terminal peti kemas 
tersibuk di dunia ada di China, salah 
satunya yang benar-benar tidak memiliki 
pekerja adalah Pelabuhan Timur Qingdao 
merupakan pelabuhan robot pertama di 
Asia, Qingdao New Qianwan Automatic 
Container Terminal, sebuah perubahan 
yang kemungkinan akan merevolusi 
bisnis pelayaran global. Sejak pelabuhan 
tersebut selesai melakukan transformasi 
nirkabel dan tanpa awak, kecepatan 
bongkar muat 'Pelabuhan Qingdao' telah 
meningkat, dan berulang kali 
memecahkan rekor dunia kinerja dan 
terus dapat mempertahan prestasi ini 
selama ini. Kapasitas penanganan bisa 
mencapai 1,7 juta TEUs (20-foot setara 
uunit) per tahun dengan nol emisi karbon 
dioksida. Saat ini, pelabuhan tak berawak 
dan cerdas terbesar di China adalah di 
Dermaga Fase 4 Pelabuhan Shanghai 
Yangshan. Terminal ini telah sepenuhnya 
mewujudkan bongkar muat tak berawak 
dan transportasi tak berawak. Efisiensi 
bongkar muatnya meningkat lebih dari 
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300% lebih tinggi daripada pelabuhan 
internasional serupa. Pelabuhan ini 
sendiri, kenyataan menangani kargo 
lebih dari setengah kali dari total 
kumulatif 
semua 
pelabuha
n di AS 
setiap 
tahun. Di 
satu sisi, 
AS 
masih 
terjebak 
dengan 
cara 
tradision
al 
bongkar 
muat 
dengan 
tenaga 
kerja, peti kemas masih diangkut 
dengan mengandalkan tenaga kerja. 
Dan juga jam kerja yang hanya 
dibatasi sesuai jam kerja saja. 
Dengan adanya kekurangan tenaga 
kerja dan jam kerja yang terbatas 
menyebabkan peti kemas menjadi 
kongesti menumpuk di pelabuhan.
Di sisi lain, China telah meng-upgrade 

pelabuhannya untuk mencapai efisiensi 
tinggi dengan cara bongkar muat 
pelabuhan tanpa awak. Perbandingan 
kinerja ini sebenarnya adalah gambaran 

transportasi 
nasional 
China dan 
AS. Di China 
berbagai 
teknologi 
canggih 
membuat 
kinerja lebih 
hidup dan 
produksi 
terorganisir 
dengan baik 
dan lebih 
efisien. Jadi 
bisa anda 
tebak siapa 
yang akan 

memenangkan persaingan antara China 
dan AS di masa depan, jika keadaan AS 
tetap seperti sekarang. Ini baru masalah 
ekonomi atau perdagangan belum 
masalah militer. Kayaknya Amerika sudah 
jauh tertinggal dengan China. Pantas saja 
Jokowi lebih memilih China untu berbisnis 
dibanding Amerika yang sudah kalah 
segalanya. 

Info SIP
Lutut merupakan salah satu bagian 
persendian yang sangat penting dalam 
gerak tubuh. Bagian persendian ini 
memungkinkan seseorang untuk 
berjalan, duduk, ataupun berdiri. Salah 
satu masalah yang kerap muncul 
seputar lutut adalah pembengkakan.

Menyedot beberapa cairan juga akan 
membantu mengurangi rasa sakit dan 
kekakuan yang terkait dengan 
pembengkakan. Berikut ini 
merdeka.com rangkum 7 penyebab lutut 
membengkak, yang dilansir dari 
Liputan6.com.

Meskipun osteoartritis dapat merusak 

Lutut yang membengkak paling sering 
dialami oleh orang dewasa yang lebih 
tua. Kondisi ini bisa mengganggu dan 
melemahkan aktivitas sehari-hari. 
Pembengkakan kronis atau lama dapat 
menyebabkan kerusakan jaringan 
sendi, degradasi tulang rawan, dan 
pelunakan tulang. Sendi bengkak akan 
terjadi ketika ada peningkatan cairan di 
jaringan yang mengelilingi sendi.
Lutut yang membengkak mungkin 
disebabkan oleh trauma, cedera yang 
berlebihan, atau penyakit atau kondisi 
yang mendasarinya. Untuk menentukan 
penyebab pembengkakan, dokter 
mungkin perlu mendapatkan sampel 
cairan untuk menguji infeksi, penyakit, 
atau cedera.

Penyebab lutut membengkak yang 
pertama adalah osteoartritis. Hal ini 
disebabkan oleh tulang rawan yang 
rusak. Kondisi ini menyebabkan tulang-
tulang di dalam sendi saling 
bergesekan. Hal ini dapat menyebabkan 
rasa sakit, kekakuan, dan gejala 
lainnya.

Osteoarthritis

Penyebab Lutut Bengkak
persendian mana pun, kelainan ini 
paling sering menyerang persendian 
di tangan, lutut, pinggul, dan tulang 
belakang. Osteoarthritis di lutut 
menyebabkan rasa sakit, kekakuan, 
hilangnya kelenturan, taji tulang, dan 
pembengkakan sendi.

Berbeda dengan kerusakan akibat 
keausan pada osteoarthritis, 
rheumatoid arthritis akan dapat 
memengaruhi lapisan sendi, 
menyebabkan pembengkakan 
menyakitkan yang pada akhirnya 
dapat menyebabkan erosi tulang dan 
deformitas sendi.

Penyebab lutut membengkak 
selanjutnya dapat disebabkan oleh 
penyakit autoimun jangka panjang, 
progresif, dan melumpuhkan. Kondisi 
ini menyebabkan peradangan, 
pembengkakan, dan rasa sakit di 
dalam, sekitar sendi dan organ tubuh 
lainnya. Gangguan autoimun, 
rheumatoid arthritis terjadi ketika 
sistem kekebalan tubuh secara keliru 
menyerang jaringan tubuh sendiri.

Dalam beberapa jam hingga berhari-
hari, rasa sakit, radang, sendi 
bengkak dan demam akan muncul. 
Sendi yang paling sering terkena 

Rhematoid Arthritis

Adanya Infeksi
 Artritis infeksius atau artritis septik 
adalah akibat dari infeksi bakteri, 
virus, atau jamur pada jaringan dan 
cairan sendi. Infeksi sendi biasanya 
terjadi setelah infeksi sebelumnya 
dalam tubuh. Infeksi menyebar ke 
sendi melalui aliran darah dari bagian 
lain tubuh, seperti kulit, hidung, 
tenggorokan, telinga, atau luka yang 
ada di tubuh.
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lain tubuh, seperti kulit, hidung, 
tenggorokan, telinga, atau luka yang 
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Penyebab lutut membengkak 
selanjutnya adalah pseudogout. Gejala-
gejala pseudogout sangat mirip dengan 
gejala-gejala gout atau asam urat, 
meskipun peningkatan rasa sakit 
biasanya kurang parah. Penyakit ini 

Penyebab bakteri umum dari artritis 
infeksius termasuk Neisseria 
gonorrhoeae dan Staphylococcus 
aureus. Beberapa infeksi sendi mungkin 
disebabkan oleh lebih dari satu 
organisme.

artritis infeksi adalah lutut, pinggang, 
bahu, pergelangan kaki dan 
pergelangan tagan. Sendi yang rusak 
akan lebih rentan terhadap infeksi.

Asam urat merupakan suatu bahan 
kimia normal yang ada dalam tubuh 
yang membentuk kristal. Jika tidak 
terkontrol, zat ini akan mengendap di 
persendian, akan menyebabkan 
peradangan dan rasa sakit. Kristal-
kristal itu juga dapat mengendap di area 
lain untuk menjadi nodul di bawah kulit 
atau batu di ginjal.
Pseudogout

Asam Urat
Penyebab lutut membengkak yang 
selanjutnya adalah asam urat. Asam 
urat biasanya akan menyerang secara 
tiba-tiba yang disertai dengan nyeri 
sendi yang parah, pembengkakan, 
kehangatan, dan kemerahan, sering 
terjadi di lutut dan jempol kaki. Asam 
urat menyebabkan nyeri sendi hebat. 
Penyakit ini biasanya melibatkan satu 
sendi ketika menyerang, tetapi 
terkadang asam urat dapat 
memengaruhi lebih dari satu sendi.

kurang umum dibanding dengan asam 
urat. Pseudogout membutuhkan 
perawatan yang berbeda dengan asam 
urat.
Perbedaan utama antara gout dan 
pseudogout adalah bahwa persendian 
teriritasi oleh kristal kalsium pirofosfat 
daripada kristal urat. Pseudogout 
membutuhkan perawatan yang berbeda 
dengan asam urat.

Bursitis merupakan kondisi menyakitkan 
yang memengaruhi bursae. Bursae 
merupakan kantung berisi cairan yang 
bertindak sebagai bantalan antara tulang, 
tendon, sendi, dan otot. Ketika kantung ini 
meradang, hal itu disebut bursitis.
Bursitis dapat disebabkan oleh cedera, 
infeksi, atau kondisi yang sudah ada 
sebelumnya di mana kristal dapat 
terbentuk di bursa. Gejala penyakit ini bisa 
berupa rasa sakit yang meningkat dengan 
gerakan atau tekanan, pembengkakan dan 
kekakuan.
Cedera Sendi
 Cedera persendian akan bisa 
menyebabkan persendian yang terasa 
nyeri, bengkak, dan kaku. Kadang-kadang, 
nyeri sendi dapat disebabkan oleh cedera 
atau robeknya otot, tendon, dan ligamen di 
sekitar sendi, bursitis, tendonitis, dislokasi, 
strain, keseleo, dan patah tulang.
Cedera serius akan dapat mengakibatkan 
darah membanjiri sendi lutut, 
menyebabkan pembengkakan, 
kehangatan, kekakuan, dan memar yang 
signifikan. Kondisi ini disebut hemarthrosis 
dan membutuhkan perawatan medis yang 
mendesak.

Bursitis

"Betul, karena pasti bapak tahu ini cuma 
komedi, cuma buat nyenengin musuh-
musuh bapak," ucap Kiky disambut tawa 
lagi."Engga mungkin dong saya engga 

Hal itu pun membuat komandan Andre 
Taulany dan Wendy jantungan. Berikut 
ulasannya seperti dilansir tayangan Lapor 
Pak! di channel youtube Trans 7 Official.

Kiky Saputri dikenal sebagai komika yang 
kerap meroasting pejabat. Terbaru, Kiky 
nekat roasting Gubernur DKI Jakarta, 
Anies Baswedan.

Sosok Kiky Saputri sudah tidak asing lagi 
di dunia hiburan tanah air. Namanya 
dikenal sebagai seorang komika.

Melihat tingkah Kiky, Anies tertawa. Dia 
memuji akting Kiky Saputri.
"Engga engga tapi bagus loh aktingnya 
bagus loh," ucap Anies.

Anies Baswedan diundang menjadi 
bintang tamu. Kiky Saputri awalnya 
terkejut saat melihat kehadiran orang 
nomor satu di Provinsi DKI Jakarta 
tersebut. Dia pun nekat roasting Anies.

Anies Baswedan Jadi Bintang Tamu

"Wah kita kedatangan tamu luar biasa 
seorang gubernur, sosok pemimpin 
hebat, tepuk tangan dong buat Pak 
Ahok," ucap Kiky Saputri disambut tawa.

Kiki Saputri Nekad “Roasting” Anies

tahu DKI 1, Bapak Haji Anies Rasyid 
Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D. Mohon 
maaf pak, PhD-nya lagi promo apa 
engga?" ucap Kiky lagi.

"Lu seneng, gua deg-degan," kata 
Wendy Cagur.

Kiky Saputri dikenal sebagai komika 
yang kerap roasting pejabat tanah air. 
Mulai dari kepala daerah hingga 
menteri.Sebut saja menteri yang 
pernah menjadi bahan roasting Kiky 
Saputri seperti Susi Pujiastuti, Hanif 
Dhakiri, Rudiantara hingga Retno 
Marsudi.

Komandan Andre dan Wendy Deg-
degan

"Itu pizza," kata Anies.

Sebelumnya, Kiky juga pernah roasting 
Fadli Zon. Tak heran jika dia disebut 
spesialis roasting pejabat.

Spesialis Roasting Pejabat

Melihat aksi Kiky Saputri, Andre 
Taulany dan Wendy tampak deg-
degan. Kiky pun mengakui jika dirinya 
juga deg-degan.
"Tapi jujur saya seneng banget ketemu 
sama Pak Anies hari ini," ucap Kiky 
kepada Anies.

"Gua juga deg-degan," timpal Kiky.
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Hal ini tampak dari Surat Perintah 
Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang 
dikirimkan polisi ke Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Jombang.SPDP kasus laka 
Vanessa ini diterima Kejari dari penyidik 
kepolisiaan, pada Rabu (10/11). Hal ini 
diakui oleh Kepala Kejari Jombang, 
Imran."Hari ini kami menerima SPDP. 
SPDP nomor 837. Sudah benar hari ini 
kita terima," katanya.Imran 
mengatakan, dalam SPDP itu sudah 
ada satu nama tersangka, yakni 
Tubagus Muhammad Joddy. Ia 
merupakan sopir mobil yang ditumpangi 
Vanessa Angel dan keluarganya.
"Sudah (ada tersangka), atas nama 
Tubagus Muhammad Joddy. Baru satu 
orang," tegasnya.Dalam perkara 
tersebut, Tubagus Joddy disangkakan 
melanggar pasal 310 Undang- Undang 
nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan.Namun ia belum 
dapat menyimpulkan penyebab 
kecelakaan apa karena kesengajaan 
atau kelalaian. Untuk itu, pihaknya 

Sopir artis Vanessa Angel, Muhammad 
Joddy Pramas Setya ditetapkan 
menjadi tersangka dalam kasus 
kecelakaan maut di Jalan Tol Jombang 
KM 672+300 masuk Desa Pucangsimo, 
Kecamatan Bandar Kedungmulyo, 
Kamis (4/11) lalu.

Sopir Vanessa Angel Resmi Jadi Tersangka

Setelah menerima SPDP, pihaknya kini 
tinggal menunggu berkas perkara untuk 
dipelajari lebih lanjut sesuai dengan 
kewenangannya. Imran juga telah 
menunjuk tiga orang jaksa, salah satu 
jaksa di antaranya Kasi pidana umum 
Achmad Jaya.
"Selanjutnya setelah SPDP, berarti kita 
menunggu berkas, berkas perkara untuk 
kita pelajari sesuai dengan kewenangan 
kita. Langsung kita tunjuk jaksanya ini. 
Saya tunjuk tiga orang. Pokoknya kita 
percayakan kepada jaksa untuk 
melakukan penelitian berkas," ungkap 
Imran.Diketahui, artis Vanessa Angel dan 
suaminya Febri Andriansyah alias Bibi 
meninggal dalam kecelakaan tunggal di 
Tol Jombang KM 672+300 masuk Desa 
Pucangsimo, Kecamatan Bandar 
Kedungmulyo, Kamis (4/11) siang.Mobil 
Pajero nopol B 1264 BJU yang 
ditumpanginya menabrak beton 
pembatas jalan tol di sebelah kiri. 
Sopirnya Tubagus Muhammad Joddy 
Pramas Setya (24) dan anaknya GL (1,7) 
dan asisten rumah tangga Siska Lorensa 
(21) mengalami luka dan selamat. 

"(Perkara) Undang-undang lalu lintas ya, 
pasal 310 ayat 2 dan ayat 4, untuk 
sementara ya," kata Imran.

masih akan mempelajari dahulu berkas 
perkara itu.

"Ada indikasi demikian (keterlibatan 
orang dalam). Kami kembangkan lebih 
lanjut untuk mengungkap siapa saja yang 
terlibat," kata Kapolres Jakarta Timur 
Komisaris Besar Erwin Kurniawan, Senin 
(8/11/2021).Erwin menyebutkan, 
komplotan pencuri besi itu melakukan 
aksinya dengan bebas."Apakah ada 
indikasi orang dalam, itu akan kami 
dalami," ujar Erwin.
Polisi menangkap lima anggota 
komplotan maling yang mencuri besi 
proyek KCIC di wilayah Cipinang Melayu.

Polisi mendalami keterlibatan pegawai 
PT Wijaya Karya (Wika) dalam kasus 
pencurian besi proyek Kereta Cepat 
Indonesia China (KCIC) atau Kereta 
Cepat Jakarta-Bandung di Cipinang 
Melayu, Makasar, Jakarta Timur.

Lima tersangka pelaku yang ditangkap 
yaitu SA, SU, AR, LR dan DR. 
Sementara tujuh tersangka lainnya, yakni 
GN, FR, G, IB, RM, DR dan HA masih 
dalam daftar pencarian orang (DPO).
"Dari jumlah (besi) yang diambil dan 
sudah dijual itu sekitar 111.081 kilogram. 
Ini cukup mencengangkan dengan 

Besi Proyek Kereta Cepat Dicuri

berbagai jenis besi," tutur Erwin.
Erwin mengatakan, besi-besi yang 
diambil merupakan penyokong cor-
coran milik PT Wika.
Baca juga: Anies Berikan Surat Kuasa 
Dispora DKI Pinjam Uang ke Bank DKI 
untuk Talangi Commitment Fee 
Formula ETersangka dijerat dengan 
Pasal 363 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) tentang 
pencurian dengan pemberatan, 
ancaman hukuman maksimal tujuh 
tahun penjara.
Barang bukti yang disita polisi berupa 
satu mobil pikap, enam buah besi 
besar, dan lima buah besi kecil.

Para pelaku langsung kabur. Besi yang 
sudah dikumpulkan di mobil pikap 
ditinggalkan begitu saja.

Dalam aksi pencurian terakhir, 
komplotan itu berusaha mencuri besi 
proyek KCIC di wilayah Cipinang 
Melayu pada Sabtu dua pekan lalu. 
Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek 
Makasar Iptu Mochamad Zen 
mengatakan, aksi pencurian itu 
tepergok warga sekitar.
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Dicari Pekerja 
di Pabrik Plastic
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Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

“Kita akan mulai mengenakan biaya bagi 
pasien Covid-19 yang tidak divaksinasi 
karena pilihan,” kata kementerian 
kesehatan dalam sebuah pernyataan ada 
Senin (8/11).Kebijakan ini akan mulai 
berlaku pada 8 Desember mendatang. 
Mereka yang tidak memenuhi syarat 
untuk divaksinasi akan dikecualikan dari 
aturan ini, termasuk anak di bawah 12 
tahun dan orang dengan kondisi medis 
tertentu.Jumlah kasus parah, yang 
utamanya dialami orang yang tidak 
divaksinasi, telah berhasil dikendalikan 
tapi tetap tinggi. Sekitar 280 tempat tidur 
ICU untuk pasien Covid yang tersedia, 
134 di antaranya terpakai, dan sebagian 
besar ditempati orang yang tidak 
divaksinasi, kata Janil Puthucheary dari 
Kementerian Kesehatan dalam 
konferensi pers.“Kita harus terus 
berusaha menjaga angka ini sekecil 
mungkin,” ujarnya, dikutip dari New York 
Times, Rabu (10/11).Singapura telah 
memvaksinasi lebih dari 80 persen 
populasinya, melampaui sebagian besar 
negara di dunia. Tapi jumlah kasus parah 
yang berkelanjutan membebani sistem 
perawatan kesehatan Singapura 
sehingga para pejabat mengatakan 
mereka akan memperluas kapasitas 
rumah sakit secara keseluruhan menjadi 

Singapura tidak akan lagi menanggung 
biaya berobat pasien Covid-19 yang 
memenuhi syarat untuk divaksinasi tapi 
memilih tidak melakukannya, seperti 
diumumkan Kementerian Kesehatan.

Kena Covid, Tak Mau Divaksin, Bayar Sendiri

Kementerian kesehatan mengatakan 
Singapura akan terus menanggung 
sebagian pasien yang divaksinasi 
sampai 31 Desember untuk memberi 
mereka waktu mendapatkan suntikan 
dosis kedua.Untuk mendorong 
vaksinasi, para pejabat mengatakan 
mereka juga akan mulai mengizinkan 
lima orang yang telah divaksinasi 
penuh dari setiap rumah tangga untuk 
makan di restoran bersama-sama 
mulai Rabu, naik dari sebelumnya 
hanya diizinkan dua orang. 

4.000 tempat tidur rumah sakit dari 
2.500 pada akhir bulan.
Puthucheary mengatakan, sebagian 
besar pasien Covid yang rentan 
mengalami penyakit parah dan 
memerlukan perawatan intensif adalah 
orang berusia 60 tahun ke atas. 
Sedikitnya 6 persen warga berusia 60 
tahun ke atas di Singapura telah 
divaksinasi.“Kita harus mengirim 
isyarat penting ini untuk mendesak 
setiap orang untuk divaksinasi jika 
Anda memenuhi syarat,” kata Menteri 
Kesehatan, Ong Ye Kung, dalam 
konferensi pers.Ong mengatakan, 
pasien yang memilih tidak divaksinasi 
masih bisa menggunakan opsi 
pendanaan perawatan kesehatan 
lainnya untuk membayar tagihan rumah 
sakit, seperti subsidi pemerintah dan 
asuransi pribadi. Bahkan bagi mereka 
yang tidak divaksinasi, tagihan masih 
akan didukung dan disubsidi.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Presiden Joko Widodo 
menganugerahkan gelar pahlawan 
nasional kepada empat tokoh yang telah 
berpulang. Gelar tersebut diberikan 
dalam upacara yang dilaksanakan di 
Istana Negara, Jakarta, Rabu 
(10/11/2021). Keputusan mengenai 
pemberian gelar itu dituangkan dalam 
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 
109 dan 110 TK Tahun 2021 tentang 
Penganugerahan Gelar Pahlawan 
Nasional dan Tanda Kehormatan 
Bintang Jasa. "Menganugerahkan gelar 
pahlawan nasional dan tanda 
kehormatan bintang jasa kepada yang 
namanya tersebut dalam lampiran 
keputusan ini sebagai penghargaan atas 
jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat 
khusus dalam rangka memperoleh gelar 
pahlawan nasional dan tanda 
kehormatan bintang jasa sebagaimana 
diatur dalam undang-undang," demikian 
petikan Keppres yang dibacakan oleh 
Sekretaris Militer Presiden Tonny 
Harjono dalam upacara. Keppres 
tersebut ditetapkan Presiden Jokowi 
pada 25 Oktober 2021. Adapun empat 
tokoh yang diberi gelar itu mulai dari raja 
hingga sutradara. Keempatnya yakni 
Tombolotutu dari Sulawesi Tengah, 

4 Tokoh Diberi Jokowi Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil singkat empat tokoh 
tersebut: 
1. Tombolotutu 

Sultan Aji Muhammad Idris dari 
Kalimantan Timur, Usmar Ismail dari DKI 
Jakarta, dan Raden Aria Wangsakara dari 
Banten. 

2. Sultan Aji Muhammad Idris 

Dikutip dari parigimoutongkab.go.id, 
Tombolotutu merupakan orang yang 
terpandang. Ia adalah seorang raja di 
Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. 
Sebagai raja, Tombolotutu turut menjadi 
garda terdepan dalam garis perlawanan 
menghadapi penjajah Belanda kala itu. 
Diketahui, upaya untuk menjadikan 
Tombolotutu sebagai pahwalan nasional 
telah disuarakan sejak 1990-an.

Sementara itu, Sultan Aji Muhammad 
Idris merupakan sultan ke-14 dari 
Kesultanan Kutai Kartanegara ing 
Martadipura. Ia memerintah kesultanan 
ini sejak 1735 hingga tahun 1778. Dalam 
riwayat perjalanan Kesultanan Kutai 
Kartanegara ing Martadipura, Sultan Aji 
Muhammad Idris merupakan sultan 
pertama yang menyandang nama 
bernuansa Islam. Sultan Aji Muhammad 
Idris adalah cucu menantu dari Sultan 
Wajo La Madukelleng yang berangkat ke 
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with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Adapun Usmar Ismail dikenal sebagai 
bapak perfilman Indonesia karena 
karya-karyanya yang apik. Sepanjang 
kariernya, Usmar Ismail telah membuat 
lebih dari 30 film. Beberapa film 
produksi Usmar Ismail yang terkenal 
yakni Pedjuang (1960), Enam Djam di 
Djogja (1956), Tiga Dara (1956), dan 
Asrama Dara (1958). Tak hanya itu, 
film arahan Usmar Ismail berjudul 
Darah dan Doa (The Long March of 

3. Usmar Ismail 

Tanah Wajo, Sulawesi Selatan. Di 
Wajo, ia turut bertempur bersama 
rakyat Bugi melawan Veerenigde 
Oostindische Compagnie (VOC), 
kongsi dagang atau Perusahaan Hindia 
Timur Belanda. 

Siliwangi) yang diproduksi pada 1950 
menjadi film pertama yang secara resmi 
diproduksi oleh Indonesia sebagai sebuah 
negara berdaulat. 

Raden Aria Wangsakara dikenal sebagai 
pejuang dalam melawan penjajahan 
Belanda. Ia merupakan keturunan Raja 
Sumedang Larang, Sultan Syarif 
Abdulrohman. 
Bersama dua kerabatnya, yakni Aria 
Santika dan Aria Yuda Negara, Aria 
Wangsakara lari ke Tangerang karena 
tidak setuju dengan saudara kandungnya 
yang berpihak kepada VOC. Aria 
Wangsakara yang pernah didapuk 
sebagai penasihat Kerajaan Mataram 
menyebarkan ajaran Islam.

4. Raden Aria Wangsakara 

Ancaman-ancaman itu terangkum dalam 
laporan Kementerian Pertahanan Taiwan 
(MND) bertajuk Laporan Pertahanan 
Nasional ROC 2021 yang dirilis pada 
Selasa (9/11).Sebagaimana dilansir 
Taiwan News, berikut enam kemampuan 
militer China yang dianggap mengancam 
Taiwan.

Rudal balistik, rudal jelajah, dan rudal 
milik China yang ditembakkan dari udara 

2. Kemampuan blokade bandara hingga 
pelabuhan

1. Kemampuan intelijen, pengawasan, 
dan pengintaian (ISR)

Blokade ini juga dapat memutus jalur 
komunikasi udara dan laut Taiwan, pun 
juga mengganggu pasokan militer 
negara itu.
3. Peluncuran Rudal

Kemampuan ISR China kian meningkat. 
Peningkatan ini didorong dengan 
penggunaan berbagai teknologi, seperti 
satelit, radar, kapal mata-mata dan 
intelijen elektronik (ELINT), pesawat 
pengintai, juga drone.

Ketegangan antara China dan Taiwan 
semakin tinggi. Kini, Taiwan 
membeberkan setidaknya enam 
kekuatan China yang mengancam 
wilayah mereka.

Laporan ini menyatakan bahwa militer 
China dapat melakukan blokade 
terhadap pelabuhan dan bandara utama 
Taiwan, serta rute penerbangan keluar.

disebut melebihi kemampuan Taiwan.
Menurut Kemhan, berbagai jenis rudal 
ini, bersama dengan alutsista 
angkatan darat dan laut Beijing, akan 
digunakan untuk menargetkan politik, 
ekonomi, dan militer Taiwan.

Laporan ini juga menyatakan bahwa 
militer China tengah memperkuat 
satuan serangan amfibi dan udara 
mereka.China juga dilaporkan 
meningkatkan pelatihan pendaratan 
bersama untuk marinir. Keduanya 
akan digunakan untuk membantu 
China melakukan operasi pendaratan.
5. Cegah bantuan militer asing

Tak hanya itu, militer Beijing diklaim 
mampu mengirimkan kapal induk dan 
pengebom ke wilayah Pasifik Barat.
6. Percepat peluncuran satelit untuk 
dukung informasi
Militer China juga disebut tengah 
membangun platform operasional 
udara. Tak hanya itu, mereka disebut 
tengah mempercepat peluncuran 
satelit pengintaian, navigasi, dan 
komunikasi untuk mendukung aliran 
informasi jika perang pecah.

4. Pendaratan amfibi

Militer China juga disebut mampu 
mencegat bantuan militer asing 
terhadap Taiwan. Beberapa caranya 
adalah dengan menyebarkan 
serangan jarak menengah dan jauh, 
juga rudal anti-kapal mereka.

6 Ancaman China Untuk Taiwan



28

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

Amerika

Ada-Ada Saja

25 26

Internasional 

Internasional 

Internasional 

Internasional 

Renungan Rohani

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

NJ & PA

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Adapun Usmar Ismail dikenal sebagai 
bapak perfilman Indonesia karena 
karya-karyanya yang apik. Sepanjang 
kariernya, Usmar Ismail telah membuat 
lebih dari 30 film. Beberapa film 
produksi Usmar Ismail yang terkenal 
yakni Pedjuang (1960), Enam Djam di 
Djogja (1956), Tiga Dara (1956), dan 
Asrama Dara (1958). Tak hanya itu, 
film arahan Usmar Ismail berjudul 
Darah dan Doa (The Long March of 

3. Usmar Ismail 

Tanah Wajo, Sulawesi Selatan. Di 
Wajo, ia turut bertempur bersama 
rakyat Bugi melawan Veerenigde 
Oostindische Compagnie (VOC), 
kongsi dagang atau Perusahaan Hindia 
Timur Belanda. 

Siliwangi) yang diproduksi pada 1950 
menjadi film pertama yang secara resmi 
diproduksi oleh Indonesia sebagai sebuah 
negara berdaulat. 

Raden Aria Wangsakara dikenal sebagai 
pejuang dalam melawan penjajahan 
Belanda. Ia merupakan keturunan Raja 
Sumedang Larang, Sultan Syarif 
Abdulrohman. 
Bersama dua kerabatnya, yakni Aria 
Santika dan Aria Yuda Negara, Aria 
Wangsakara lari ke Tangerang karena 
tidak setuju dengan saudara kandungnya 
yang berpihak kepada VOC. Aria 
Wangsakara yang pernah didapuk 
sebagai penasihat Kerajaan Mataram 
menyebarkan ajaran Islam.

4. Raden Aria Wangsakara 

Ancaman-ancaman itu terangkum dalam 
laporan Kementerian Pertahanan Taiwan 
(MND) bertajuk Laporan Pertahanan 
Nasional ROC 2021 yang dirilis pada 
Selasa (9/11).Sebagaimana dilansir 
Taiwan News, berikut enam kemampuan 
militer China yang dianggap mengancam 
Taiwan.

Rudal balistik, rudal jelajah, dan rudal 
milik China yang ditembakkan dari udara 

2. Kemampuan blokade bandara hingga 
pelabuhan

1. Kemampuan intelijen, pengawasan, 
dan pengintaian (ISR)

Blokade ini juga dapat memutus jalur 
komunikasi udara dan laut Taiwan, pun 
juga mengganggu pasokan militer 
negara itu.
3. Peluncuran Rudal

Kemampuan ISR China kian meningkat. 
Peningkatan ini didorong dengan 
penggunaan berbagai teknologi, seperti 
satelit, radar, kapal mata-mata dan 
intelijen elektronik (ELINT), pesawat 
pengintai, juga drone.

Ketegangan antara China dan Taiwan 
semakin tinggi. Kini, Taiwan 
membeberkan setidaknya enam 
kekuatan China yang mengancam 
wilayah mereka.

Laporan ini menyatakan bahwa militer 
China dapat melakukan blokade 
terhadap pelabuhan dan bandara utama 
Taiwan, serta rute penerbangan keluar.

disebut melebihi kemampuan Taiwan.
Menurut Kemhan, berbagai jenis rudal 
ini, bersama dengan alutsista 
angkatan darat dan laut Beijing, akan 
digunakan untuk menargetkan politik, 
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mereka.China juga dilaporkan 
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bersama untuk marinir. Keduanya 
akan digunakan untuk membantu 
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mampu mengirimkan kapal induk dan 
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adalah dengan menyebarkan 
serangan jarak menengah dan jauh, 
juga rudal anti-kapal mereka.

6 Ancaman China Untuk Taiwan
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We’ re Hiring
Open Positions

Packer / Forklift Driver

John Wang : 917 - 951 - 9717
Luan Nguyen : 267 - 809 - 6268

Appy Now

Jeti Sokay : 215 - 403 - 5966

Tanah Air

Renungan Rohani

Tanah Air

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
tengah menyelidiki dugaan tindak 
pidana korupsi pada penyelenggaraan 
Formula E DKI Jakarta. Deputi 
Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto 
mengatakan, KPK tengah 
mengumpulkan berbagai bukti untuk 
mengetahui kronologi tindak pidana 
dalam kasus tersebut. “Masalah formula 
E, ini kalo pakem saya, saya tidak mau 
bicara. Tapi karena sudah banyak 
beredar di media, pada prinsipnya 
memang kami sedang melakukan 
penyelidikan,” ujar Karyoto dalam 
konferensi pers, di Gedung Merah Putih 
KPK, Jakarta, Rabu (10/11/2021) “Kalau 

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Formula E

penyelidikan apapun informasi yang ada 
tentunya akan kami jaring, nanti kami kait 
kaitkan, kami jahit (seperti) apakah 
kronologinya,” kata dia. KPK pun 
mengapresiasi langkah Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama 
dengan PT Jakpro yang menyerahkan 
dokumen terkait penyelenggaraan 
Formula E DKI Jakarta. Adapun 
penyerahan itu dilakukan oleh Inspektorat 
DKI bersama Direktur Utama Jakpro dan 
Anggota Bidang Hukum dan Pencegahan 
Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan 
Pembangunan (TGUPP) Bambang 
Widjojanto. “KPK mengapresiasi langkah 
kooperatif Pemprov DKI Jakarta yang 
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement. New roof.
Call 267 - 973 - 5796

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Central Agency
*F&S ( Vegetable in Vineland, NJ. Work 12 hours a day
 6 days a week. Pay over time.
*Loading in Swedesboro $16 ( 35 menit from Phila )
 need strong guy
*Electro Company $13 - $14 di NJ
Lopez Claudia : 908 - 510 - 6840

Johny : 432 - 305 - 5585
267 - 243 - 4559

Tanah Air

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057

Viani Limardi Resmi Gugat PSI

Sementara itu, Bambang Widjojanto 
selaku tim hukum Pemprov DKI 
menuturkan, dokumen yang 
diserahkan ke KPK itu merupakan 
himpunan seluruh dokumen yang 

telah menyerahkan dokumen terkait 
penyelenggaraan Formula E,” ujar 
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali 
Fikri, melalui keterangan tertulis, 
Selasa (9/11/2021). “Tim penyelidik 
akan menelaah dan mengkaji dokumen 
tersebut secara detail dan mendalam 
untuk memperoleh Informasi dan data 
yang tentu diperlukan dalam proses 
penyelidikan perkara ini,” ucap dia. 
KPK berharap pihak-pihak yang terkait 
dengan penyelenggaraan Formula E 
terus kooperatif untuk proses-proses 
pemeriksaan dan kebutuhan 
pendalaman berikutnya jika diperlukan 
keterangan dan konfirmasi lebih lanjut. 
Hal ini, lanjut Ali, semata-mata untuk 
memperlancar proses hukum demi 
keadilan dan terangnya suatu perkara. 
“Sedangkan mengenai materi kasus, 
saat ini KPK belum bisa 
menyampaikannya kepada publik 
mengingat perkara ini masih dalam 
proses tahap penyelidikan,” kata dia. 
"Kami mengajak publik terus 
memantau dan mengawasi kerja-kerja 
KPK agar ikhtiar pemberantasan 
korupsi terus memberikan dampak 
nyata bagi masyarakat,” tutur Ali. 
Penyerahan dokumen 

terdiri dari proses persetujuan hingga 
persiapan penyelenggaraan Formula E. 
“Dari dokumen ini mudah-mudahan 
semua, every single evidence yang kita 
punya, yang kita berikan kepada KPK, 
karena tujuannya yang penting kita mau 
bikin tradisi baru ya,” ujar Bambang di 
Gedung Merah Putih KPK, Selasa. 
“Tradisi baru bahwa government 
(pemerintah) itu harus betul-betul 
bertanggung jawab terhadap proses 
yang harus dilakukan, jadi kita kasih 
semua dokumen itu,” ucap dia. 
Selain dokumen penyelenggaraan, 
menurut Bambang, pihaknya juga 
memberikan sejumlah bukti-bukti yang 
diperlukan KPK sebagai penegak 
hukum. “Dengan begitu sebenarnya kita 
menginginkan tidak ada lagi gonjang-
ganjing mengenai informasi, cuma kita 
tidak masuk ke dalam pokok perkara, 
biar KPK,” ucap dia. Ia pun berharap, 
apa yang dilakukan pemprov DKI bisa 
menjadi contoh bagi pemerintah daerah 
lain. 
Bambang mempersilakan KPK 
memeriksa dokumen tersebut. "Kalau 
ada yang diperlukan lagi kita akan 
berikan semuanya,” ujar Bambang. “Jadi 
supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. kita 
tidak mau juga ada hengki pengki, dan 
yang datang sendiri adalah inspektur. ini 
tradisi baru yang harus diperkenalkan 
dan ditunjukkan kita mau bangun tradisi 
itu,” tutur dia.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) 
dan Tokopedia akan mengambil langkah 
hukum terhadap terhadap PT Terbit 
Financial Technology (TFT). Langkah 
hukum tersebut diambil lantaran 
perebutan merek dagang GoTo yang 
diklaim lebih dulu dimiliki oleh TFT. 
Nyatanya, merek tersebut lebih diketahui 
masyarakat ketika Gojek dan Tokopedia 
mengumumkan merger pada Mei 2021.  
"Langkah hukum tersebut yang pertama, 
kita akan melakukan gugat balik. Kedua, 
kita akan melakukan protes terhadap 
pengabulan pendaftaran merek yang 
infonya mereka sudah dapatkan namun 
faktanya masyarakat di seluruh Indonesia 
tahu bahwa GoTo itu milik Gojek dan 
Tokopedia," ujar Kuasa Hukum Gojek dan 
Tokopedia Juniver Girsang saat 
dihubungi Kompas.com, Rabu 
(10/11/2021). Gugatan balik tersebut 
telah didaftarkan oleh Gojek dan 
Tokopedia ke Pengadilan Negeri (PN) 
Niaga Jakarta Pusat pada 2 November 
2021 dengan nomor perkara 
71/PDT/Merek/2021/PN Niaga Jakarta 
Pusat. Menurut Juniver, gugatan ini 

Gojek Dan Tokopedia Gugat Balik PT. TFT

dilakukan karena ada upaya dari pihak 
yang ingin meraup keuntungan atas 
perkara merek GoTo. "Kami melihat 
ada pihak-pihak tertentu yang mencoba 
mengganggu nama baik dan nama 
yang sudah dikenal dan terkenal agar 
pihak-pihak tersebut mendapat untung 
dan peluang," kata dia. Atas laporan 
TFT ke Polda Metro Jaya pada 13 
Oktober 2021, Juniver memastikan 
kliennya siap memberikan keterangan 
terhadap Kepolisian. Saat ini saja, 
GoTo Group telah mengurus kepatenan 
merek GoTo di Direktorat Jenderal 
Kekayaan Hak Intelektual di 
Kementerian Hukum dan HAM. Juniver 
menyebut, baru tiga kelas yang 
dikantongi Aplikasi Karya Anak Bangsa 
dan Tokopedia dari 21 jenis yang 
diajukan untuk merek tersebut, yaitu 
untuk kelas barang/jasa nomor 9, 36, 
dan 39. "Yang berlangsung saat ini, 
Gojek dan Tokopedia siap menjelaskan 
kepada aparat atau kepada siapapun 
bahwa Goto juga sudah memiliki hak-
hak yang terdaftar secara resmi di 
Ditjen Kekayaan Intelektual 
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Internasional

InternasionalInternasional

bersambung minggu depan

Disewakan 1 kamar  di 1753s 
Mole street.
sms : 267 - 266 - 0175.           

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

pendowo dek HP

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

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

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

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

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

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

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

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

Bola

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

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

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

Hiring  ! Laundromart full time
or part time.
Good pay. 
Call : 215- 554 - 1643

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 )

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 2 ($ 300)
lantai 3 ($550) studio,
14xx Tasker & Broad
Hub : 215 - 901 - 2264

p1

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

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

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

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

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

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

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

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

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

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

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need 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

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

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

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Hiring Laundromat di
Northeast Philadelphia
Call : 267 - 886 - 6806

Hiring  for Bubble  Tea Store 
6th  & Washington Ave.
Call : 267 - 886 - 6806

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

iklan jimmy

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

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),

Laundromat Hiring, good pay with 
room.
 Call Sam 267 - 324 - 2761
Hub : 347 - 761 - 2015

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

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

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

Kementerian Hukum dan HAM. Kita 
sudah mengantongi 3 jenis, yang 
sedang berproses 18," jelas dia. 
Sebagaimana 
diketahui, 
Kuasa Hukum 
PT TFT Alfons 
Loemau 
sebelumnya 
mengatakan, 
kliennya telah 
melaporkan PT 
Aplikasi Karya 
Anak Bangsa 
dan PT 
Tokopedia 
yang 
menggunakan 
merek dagang 
GoTo ke Polda 
Metro Jaya. Laporan itu telah 
teregistrasi di Polda Metro Jaya 
dengan nomor 
LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA 
METRO JAYA tertanggal 13 Oktober 
2021. "Pasal yang kami laporkan 

adalah Pasal 100 juncto Pasal 102 ayat 1 
dan 2 terkait Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 tentang merek dan indikasi 

geografis," 
ungkap 
Alfons. 
Alfons 
mengungka
pkan, 
kliennya 
merasa 
dirugikan 
karena 
Gojek dan 
Tokopedia 
menggunak
an merek 
dagang 
yang 
memiliki 

kesamaan dengan produknya. PT Terbit 
Financial Technology, kata dia, memilki 
hak paten atas merek GOTO yang 
terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Industrial 
Kemenkum HAM dengan nomor sertifikat 
IDM00085218 kelas 42.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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Internasional

Tanah Air

Internasional

InternasionalInternasional

bersambung minggu depan

Disewakan 1 kamar  di 1753s 
Mole street.
sms : 267 - 266 - 0175.           

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

pendowo dek HP

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

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

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

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

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

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

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

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

Bola

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

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

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

Hiring  ! Laundromart full time
or part time.
Good pay. 
Call : 215- 554 - 1643
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

Disewakan rumah di 27st dekat Snyder
Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

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 2 ($ 300)
lantai 3 ($550) studio,
14xx Tasker & Broad
Hub : 215 - 901 - 2264

p1

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

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

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

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

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

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

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

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

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

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

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need 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

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

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

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Hiring Laundromat di
Northeast Philadelphia
Call : 267 - 886 - 6806

Hiring  for Bubble  Tea Store 
6th  & Washington Ave.
Call : 267 - 886 - 6806

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

iklan jimmy

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

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),

Laundromat Hiring, good pay with 
room.
 Call Sam 267 - 324 - 2761
Hub : 347 - 761 - 2015

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

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

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

Kementerian Hukum dan HAM. Kita 
sudah mengantongi 3 jenis, yang 
sedang berproses 18," jelas dia. 
Sebagaimana 
diketahui, 
Kuasa Hukum 
PT TFT Alfons 
Loemau 
sebelumnya 
mengatakan, 
kliennya telah 
melaporkan PT 
Aplikasi Karya 
Anak Bangsa 
dan PT 
Tokopedia 
yang 
menggunakan 
merek dagang 
GoTo ke Polda 
Metro Jaya. Laporan itu telah 
teregistrasi di Polda Metro Jaya 
dengan nomor 
LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA 
METRO JAYA tertanggal 13 Oktober 
2021. "Pasal yang kami laporkan 

adalah Pasal 100 juncto Pasal 102 ayat 1 
dan 2 terkait Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 tentang merek dan indikasi 

geografis," 
ungkap 
Alfons. 
Alfons 
mengungka
pkan, 
kliennya 
merasa 
dirugikan 
karena 
Gojek dan 
Tokopedia 
menggunak
an merek 
dagang 
yang 
memiliki 

kesamaan dengan produknya. PT Terbit 
Financial Technology, kata dia, memilki 
hak paten atas merek GOTO yang 
terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Industrial 
Kemenkum HAM dengan nomor sertifikat 
IDM00085218 kelas 42.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057


