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212 Mart
Setelah melewati acara KTT G 20 di 
Itali, Jokowi beserta beberapa 
menterinya langsung tancap gas ke 
UK. Kunjungan Presiden RI Joko 
Widodo yang di awali dari pertemuan 
KTT G20 di Roma, Italia sukses 
mengantarkan Indonesia menjadi 
presiden G20. Setelah dari Italia 
Presiden melanjutkan perjalanannya ke 
Skotlandia. Di Skotlandia diadakan KTT 
Perubahan Iklim COP26 yang 
berlangsung pada tanggal 1-12 
November 2021, di Glasgow, 
Skotlandia. KTT yang dipimpin oleh 
Perdana Menteri Inggris, Boris 
Johnson, tersebut akan dihadiri oleh 

197 kepala negara dan kepala 
pemerintahan. COP26 adalah singkatan 
dari Conference of the Parties ke-26 atau 
diartikan sebagai Pertemuan Para Pihak. 
Dalam forum tingkat tinggi tahunan ini, 
ada 197 negara yang terlibat pertemuan 
untuk membicarakan dan 
menanggulangi isu perubahan iklim 
global. COP pertama diadakan Maret 
1995 di Berlin, Jerman. Untuk tahun ini, 
COP26 digelar di Glasgow, Skoltlandia, 
Inggris Raya pada 1-12 November 2021. 
Seperti dilansir dari BBC dan laman 
resmi United Nations Climate Change, 
COP26 adalah badan pembuat 
keputusan tertinggi dari United Nations 

Jokowi Bawa Oleh-oleh Rp599 T 
    Dari Kunjungan Tiga Negara

Jokowi Bawa Oleh - Oleh Rp599T
Dari Kunjungan Tiga Negara
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Framework Convention on Climate 
Change, yang ditandatangani pada 
1992. Namun COP baru berlangsung 
pertama kali pada tahun 1995. Setiap 
negara yang masuk dalam COP 
melakukan peninjauan pelaksanaan 
konvensi dan instrumen hukum lainnya 
yang diadopsi COP serta mengambil 
keputusan yang diperlukan untuk 
mempromosikan pelaksanaan konvensi 
yang efektif, termasuk pengaturan 
kelembagaan dan administratif. Tugas 
utama COP adalah melakukan 
peninjauan target-target setiap negara 
terkait emisi yang diajukan. 
Pelaksanaan COP akan digilir di antara 
lima wilayah PBB, yakni Afrika, Asia, 
Amerika Latin dan Karibia, Eropa 
Tengah dan Timur dan Eropa Barat dan 
Lainnya. COP26 adalah pertemuan 
pertama yang akan mengevaluasi hasil 

- Mendorong peningkatan produksi energi 
terbarukan.

Dalam Paris Accord, disepakati jika 
pemanasan global naik hingga 1,5 
derajat celcius di atas suhu yang pernah 
dialami di era praindustri, maka akan 
terjadi banyak perubahan yang tak dapat 
dihindarkan. Dengan itulah, rencana yang 
dibuat harus dilaksanakan. Adapun 
target-target utama saat Paris Accord 
2015 atau ketika COP21 yaitu setiap 
negara harus berjanji untuk:
- Melakukan pengurangan emisi gas 
rumah kaca.

- Mempertahankan suhu global di bawah 
2 derajat celcius, atau idealnya maksimal 

dari Paris Accord atau Persetujuan Iklim 
Paris pada 2015 lalu. Secara singkat, 
Perjanjian tersebut bertujuan untuk 
menghindari bencana akibat perubahan 
iklim global.
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Setelah target tersebut disusun, evaluasi 
akan dilakukan setiap 5 tahun. Dengan 
kata lain, COP26 adalah pertemuan 
pertama untuk melakukan evaluasi Paris 
Accord, setelah pada 2020 ditunda 
karena pandemi COVID-19. Agenda 
perubahan iklim menjadi isu sensitif 
dalam COP20 yang dilaksanakan di UK 
hingga ratusan negara hadir dan 
membuat komitmen bersama. Jokowi 
yang hadir dengan mengenakan jas 
hitam dan dasi merah itu langsung 
disambut oleh Perdana Menteri Inggris 
Boris Johnson dan Sekretaris Jenderal 
PBB Antonio Guterres. Dalam 
kesempatan berbicara Jokowi sendiri 
menegaskan bahwa menjaga 
kelestarian hutan dan mencegah 
deforestasi sebagai upaya menangkal 
perubahan iklim. Tapi, upaya ini saja 
tidak cukup, perlu banyak investasi 
dalam transisi energi hijau untuk 
mewujudkan itu semua. Dalam sebuah 
video berdurasi 4 menit yang diunggah 
Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi 

- Komitmen menyumbangkan miliaran 
dolar untuk dampak perubahan iklim 
yang dihadapi oleh negara-negara 
miskin

1,5 derajat celcius. menyampaikan komitmen Indonesia dalam 
mengatasi perubahan iklim. Jokowi 
menyebut, perubahan iklim adalah 
ancaman besar bagi kemakmuran dan 
pembangunan global. Maka dari itu, 
dibutuhkan kerja sama seluruh negara 
mengatasi hal tersebut. Berikut pidato 
lengkap Jokowi:
Perubahan iklim adalah ancaman besar 
bagi kemakmuran dan pembangunan 
global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, 
kolaborasi global, merupakan kunci. 
Dengan potensi alam yang begitu besar, 
Indonesia terus berkontribusi dalam 
penanganan perubahan iklim. Laju 
deforestasi turun signifikan, terendah 
dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan 
juga turun 82 persen di tahun 2020. 
Indonesia juga telah memulai rehabilitasi 
hutan mangrove seluas 600 ribu hektare di 
2024, terluas di dunia. Indonesia juga telah 
merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 
tahun 2010 sampai 2019. Sektor yang 
semula menyumbang 60 persen emisi 
Indonesia akan mencapai carbon net sink, 
selambatnya tahun 2030. Di sektor energi 
kami juga terus melangkah maju. Dengan 
pengembangan ekosistem mobil listrik, 
pembangunan pembangkit listrik tenaga 
surya terbesar di Asia Tenggara, 
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pemanfaatan energi baru terbarukan 
termasuk biofuel, serta pengembangan 
industri berbasis clean energy 
termasuk pembangunan kawasan 
industri hijau terbesar di dunia, di 
Kalimantan Utara. Tetapi hal itu tak 
cukup. Kami terutama negara yang 
mempunyai lahan luas yang hijau dan 
berpotensi dihijaukan, serta negara 
yang memiliki laut luas yang potensial 
menyumbang karbon, membutuhkan 
dukungan dan kontribusi dari 
internasional, dari negara-negara maju. 
Indonesia akan terus memobilisasi 
pembiayaan iklim dan pembiayaan 

inovatif serta pembiayaan campuran, 
obligasi hijau, dan sukuk hijau. 
Penyediaan pendanaan iklim dengan 
pendanaan negara maju merupakan 
game changer dalam aksi mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim di negara-
negara berkembang. Indonesia akan 
dapat berkontribusi lebih cepat bagi net 
zero emissions dunia. Pertanyaannya, 
seberapa besar kontribusi negara maju 
untuk kami? Transfer teknologi apa yang 
bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh 
implementasi secepatnya. Selain itu 
carbon market dan carbon price harus 
menjadi bagian dari isu perubahan iklim. 
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Ekosistem ekonomi karbon yang 
transparan, berintegritas, inklusif, dan 
adil harus diciptakan. Sebagai penutup 
di KTT ini, atas nama Forum Negara-
negara Kepulauan dan Pulau Kecil 
(AIS), Indonesia merasa terhormat bisa 
mensirkulasikan pernyataan bersama 
para pemimpin AIS Forum. Sudah jadi 
komitmen AIS Forum untuk terus 
memajukan kerjasama kelautan dan 
aksi iklim di UNFCCC.

Masih dalam KTT COP26, Indonesia 
dan 104 negara yang hadir dalam 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB 
soal Perubahan Iklim COP26 juga 
sepakat untuk menghentikan deforestasi 
dan mulai menjaga hutan. Kesepakatan 
ini tertuang dalam 'Deklarasi Pemimpin 
Glasgow tentang Hutan dan 
Penggunaan Lahan.' "Oleh karena itu, 
kami berkomitmen untuk bekerja secara 
kolektif dalam menghentikan dan 
mengembalikan hutan yang hilang dan 
degradasi lahan sampai 2030 sembari 
melakukan pembangunan berkelanjutan 
dan mempromosikan transformasi 
pedesaan yang inklusif," tulis deklarasi 
tersebut, dikutip dari laman resmi 
COP26. Transisi perubahan 

penggunaan lahan menjadi lebih 
berkelanjutan merupakan program yang 
penting dilakukan untuk mencapai tujuan 
dari Paris Agreement. Upaya ini 
diharapkan mampu membatasi dampak 
buruk perubahan iklim jika negara-negara 
dunia berhasil menjaga kenaikan suhu 
Bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celsius. 
"Bersama, kita bisa sukses melawan 
perubahan iklim, memberikan 
pertumbuhan yang tangguh dan inklusif, 
dan menghentikan dan mengembalikan 
hutan yang hilang dan degradasi lahan," 
ucap Presiden Indonesia, Joko Widodo, 
dikutip dalam Euronews. "Indonesia 
diberkati sebagai negara dengan 
(penyimpan) karbon paling kaya di dunia, 
dengan banyaknya hutan hujan, 
mangrove, lautan, dan lahan gambut. 
Kami berkomitmen untuk melindungi 
(hutan) penyerap karbon penting ini dan 
aset alam kami untuk generasi 
mendatang." Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Indonesia (KLHK), Siti 
Nurbaya Bakar optimistis Indonesia dapat 
menekan emisi karbon dalam sektor 
kehutanan. "Khusus untuk hutan, maka 
kita akan forest land use net carbon sink. 
Jadi pada tahun 2020 kita sudah bisa 
bilang bahwa yang dari sektor kehutanan 
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maka emisi karbonnya bisa ditekan dan 
bahkan nanti 2030, dan seterusnya bisa 
negative emission," kata Siti dalam 
siaran pers bersama Menteri Luar 
Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada 
Selasa (2/11). Selain Indonesia, Brasil, 
China, dan Amerika Serikat juga turut 
menyepakati deklarasi yang diucapkan 
pada Selasa (2/11) ini. Mengutip 
Euronews, hutan mampu menyerap 
sepertiga dari total emisi karbon dunia. 
Namun, hutan seringkali menjadi ajang 
perebutan wilayah untuk 
dialihfungsikan. Menjaga hutan dan 
degradasi lahan sangat penting untuk 
membatasi bencana akibat pemanasan 
global. Tak hanya itu, tindakan ini juga 
mampu menyelamatkan kehidupan 1,6 
juta orang yang hidupnya bergantung 
pada hutan. Menurut data resmi KLHK, 
total luas kebakaran hutan di Indonesia 
pada 2021 mencapai 229.978 hektare. 
Angka ini turun drastis dari total luas 
kebakaran di 2019 yang mencapai 
1.649.258 hektare. Selain masalah 
hutan Setidaknya 190 negara dan 
organisasi yang hadir juga berencana 
menyepakati deklarasi penghentian 
pembangunan pembangkit listrik batu 
bara. Deklarasi itu disepakati di hari 
kelima KTT COP26 di Glasgow pada 
Kamis (4/11). Penandatanganan 
perjanjian ini berfokus pada 

penghentian investasi terkait 
pembangunan pembangkit listrik batu bara 
baru di dalam dan luar negeri. Deklarasi 
itu juga memuat janji negara-negara untuk 
menyetop operasi pembangkit listrik batu 
bara pada 2030 bagi negara maju dan 
2040 bagi negara berkembang. "Akhir dari 
batu bara sudah di depan mata. Dunia 
bergerak ke arah yang benar, berdiri siap 
untuk menutup nasib batu bara dan 
merangkul manfaat lingkungan dan 
ekonomi dengan membangun masa depan 
yang didukung oleh energi bersih," kata 
Menteri Bisnis dan Energi Inggris, Kwasi 
Kwarteng, seperti dikutip Reuters. 
Polandia, Vietnam, Chile, dan beberapa 
negara lainnya juga ikut dalam deklarasi 
itu dan berjanji menghentikan penggunaan 
batu bara sebagai energi pembangkit 
listriknya. Namun, Inggris sendiri sebagai 
tuan rumah COP26 tidak mengonfirmasi 
apakah negara-negara tadi akan ikut 
dalam rencana penghentian penggunaan 
energi batu bara. Batu bara merupakan 
energi fosil yang menyumbang emisi gas 
rumah kaca terbesar selama ini dan 
menyebabkan masalah iklim. 
Menghentikan penggunaan batu bara 
dapat dilihat sebagai salah satu cara dunia 
mencapai target penanganan iklim yang 
telah disepakati sebelumnya. Dalam 
kesempatan terpisah, Powering Past Coal 
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masih digunakan dalam 37 persen 
pembangkit listrik dunia di 2019. Batu 
bara sendiri merupakan sumber energi 
yang murah dan mudah ditemukan. 
Akibatnya, beberapa negara seperti 
Afrika Selatan, Polandia, dan India 
mendominasi penggunaan batu bara 
ini. Maka dari itu, beberapa negara 
tersebut dan negara berkembang lain 
membutuhkan banyak investasi supaya 
mereka mampu beralih dari energi batu 
bara ke energi yang lebih ramah 
lingkungan. Dikutip Reuters, 
pembangunan pembangkit listrik batu 
bara baru memang menurun dalam 
beberapa tahun terakhir. Namun, China, 
India, Indonesia, dan Vietnam adalah 
beberapa negara yang berencana 
menambah pembangkit listrik bertenaga 
batu bara baru. China pada September 
mengatakan bahwa negara itu akan 
menghentikan pembiayaan pembangkit 
listrik bertenaga batu bara di luar 
negeri. Namun, janji ini masih belum 
diterapkan dalam proyek dalam negeri. 
Sementara itu, Indonesia mengaku 
berencana memberhentikan 
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 
berbasis batu bara dengan kapasitas 
mencapai 5,5 GW dalam beberapa 
tahun ke depan. Sebagai gantinya, 
pembangkit fosil itu akan diganti 
dengan yang lebih ramah lingkungan 
dan merupakan energi baru terbarukan 

(EBT). Pemerintah berencana 
mempensiunkan pembangkit listrik 
tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara 
dengan kapasitas mencapai 5,5 GW 
dalam beberapa tahun ke depan. 
Sebagai gantinya, pembangkit fosil itu 
akan diganti dengan yang lebih ramah 
lingkungan dan merupakan energi baru 
terbarukan (EBT). "Kebutuhan 
pendanaan sebesar US$25 miliar sampai 
US$30 miliar (setara Rp357,5 triliun 
sampai Rp429 triliun) selama delapan 
tahun ke depan," ungkap Menteri 
Keuangan Sri Mulyani dalam unggahan 
di akun Instagram pribadinya, Rabu 
(3/11). Sementara itu di sela acara Sri 
Mulyani juga mewakili Jokowi bertemu 
dengan pendiri sekaligus Executive 
Chairman Amazon, Jeff Bezos. Dalam 
caption, Sri Mulyani menjelaskan secara 
singkat apa yang ia bicarakan bersama 
Bezos yang berlangsung di ruang 
sekretariat Indonesia pada gelaran 
COP26 tersebut. "Mewakili Presiden - 
menerima @jeffbezos Executive 
Chairman Amazon, membahas mengenai 
arah invetasi di Indonesia di bidang 
renewable Energy dan manufaktur solar," 
kata Sri Mulyani melalui akun Instagram 
@smindrawati. Menurut Sri Mulyani, 
Indonesia memiliki berbagai potensi 
sumber daya terbarukan. Hal ini dinilai 
bakal memiliki peranan penting untuk 
mengurangi emisi karbon dan efek rumah 
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kaca, sehingga bencana perubahan 
iklim dapat dihindari. Meski demikian, 
menurut Sri Mulyani, komitmen untuk 
membuat lingkungan menjadi bersih itu 
tidak bisa dilakukan oleh pemerintah 
sendiri. "Peranan swasta dalam negeri 
dan global sangat penting dalam 
keberhasilan upaya tersebut," imbuh 
Sri Mulyani. Sri Mulyani 
menambahkan, pemerintah akan terus 
memperhatikan kelestarian lingkungan 
dan dampak perubahan iklim, seiring 
dengan penyusunan pembangunan 
ekonomi dan perbaikan kesejahtaraan 
rakyat di Tanah Air. Kendati demikian, 
ia tidak mengumbar apa yang 
dikatakan Bezos di pertemuan 
tersebut. Namun, terkait perubahan 
iklim, Bezos membangun Bezos Earth 
Fund senilai 10 miliar dollar AS (sekitar 
Rp 142 triliun) untuk memerangi 
perubahan kondisi alam tersebut. 
Dalam ajang COP26, Bezos Earth 
Fund bergabung dengan sejumlah 
organisasi non-profit lainnya, seperti 
Ikea dan Rockefeller, dan berkomitmen 
untuk menyediakan energi baru 
terbarukan di wilayah Asia, Afrika, dan 
Amerika Latin. "Komitmen kami hari ini 
mendukung tiga pilar yang harus 
dijalankan, yaitu kita harus 

melestarikan apa yang kita punya, 
memulihkan apa yang sudah hilang, dan 
mengembangkan apa yang kita butuhkan 
secara harmoni dengan alam," kata 
Bezos, sebagaimana dikutip 
KompasTekno dari FinancialTimes, 
Selasa (2/11/2021). Usai mengikuti KTT 
COP26 di Glasgow-Skotlandia, Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) beserta 
rombongan melanjutkan kunjungan kerja 
ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), 
pada 3-4 November 2021. Dari Bandara 
Internasional Glasgow Prestwick, 
Presiden Jokowi dan rombongan lepas 
landas sekitar pukul 11.20 waktu 
setempat. Tampak melepas 
keberangkatan Presiden Jokowi di 
Bandara Glasgow Prestwick antara lain 
Duta Besar RI untuk Inggris merangkap 
Irlandia dan International Maritime 
Organization (IMO) Desra Percaya, Atase 
Pertahanan RI London Kolonel TNI 
Ranon Sugiman, serta pejabat 
pemerintah daerah Skotlandia. Presiden 
Joko Widodo tiba di Abu Dhabi, Uni 
Emirat Arab setelah menempuh 
penerbangan selama kurang lebih 7,5 
jam dari Glasgow, Skotlandia, Selasa, 2 
November 2021. Mengutip Antara, 
Pesawat GIA-1 yang ditumpangi 
Presiden Jokowi mendarat di Terminal 
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Kepresidenan Bandara Internasional 
Abu Dhabi sekitar pukul 22.50 waktu 
setempat atau Rabu, pukul 01.50 WIB. 
Di bandara, Presiden Jokowi disambut 
oleh Duta Besar RI untuk Uni Emirat 
Arab Husin Bagis, Menteri Energi Uni 
Emirat Arab Suhail Al Mazroui, dan 
Atase Pertahanan RI Riyadh Brigjen 
Erlangga. Sebelum meninggalkan 
bandara, Presiden Jokowi berbincang 
dengan Suhail Al Mazroui dan 
didampingi Dubes Husin Bagis di 
Ruang Majlis. Selanjutnya, kepala 
negara berangkat menuju hotel tempat 
menginap selama berada di Abu Dhabi. 
Kegiatan pertama di UEA adalah 
pertemuan bilateral dengan Putra 
Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima 
Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA, 
Y.M. Mohammed Bin Zayed Al Nahyan 
di Istana Al-Shatie. Dalam pertemuan 
tersebut disepakati, kedua negara akan 
terus meningkatkan kerja sama 
perdagangan dan investasi, terutama 

setelah diluncurkannya perundingan 
perjanjian Indonesia – UAE 
Comprehensive Economic Partnership 
Agreement (IUAE- CEPA) pada 
September 2021 lalu, dan diharapkan 
dapat selesai dalam jangka waktu lebih 
kurang satu tahun. Dengan adanya 
perjanjian CEPA, harapannya kedua 
negara dapat meningkatkan angka 
perdagangan hingga di atas 3 kali lipat 
dari saat ini, dan menaikkan peringkat 
investasi UEA di Indonesia dari yang 
sebelumnya di peringkat 25. “Terlebih 
dengan telah diundangkannya UU Cipta 
Kerja yang memudahkan proses layanan 
perdagangan dan investasi asing sebagai 
bagian dari transformasi ekonomi 
Indonesia menuju pemulihan ekonomi 
nasional pasca pandemi Covid-19,” ujar 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam 
keterangan tertulis, Kamis (4/11). Menteri 
Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi 
dalam keterangannya di Hotel Emirates 

Palace, Abu Dhabi, Rabu (3/11/2021) 
menjelaskan, komitmen bisnis dan 
investasi menjadi salah satu bahasan 
saat Presiden Jokowi bertemu dengan 
Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh 
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan 
(MBZ) di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi. 
Jokowi ingin ada perkuatan kerja sama 
kedua negara terkait rencana 
pembangunan ibu kota negara (IKN) 
baru di Indonesia. Jokowi ingin setelah 
ini ada pertemuan secara intensif 
mengenai rencana kerja sama di IKN. 
"Kedua pemimpin sepakat untuk 
menindaklanjuti secara intensif berupa 
pertemuan-pertemuan pada tingkat 
teknis," katanya. “Kedua pemimpin 
membahas kemajuan kerja sama 
investasi antara kedua negara,” kata 
Retno, melalui keterangan tertulis. 
“Sebagai informasi, selama kunjungan 
ini terdapat komitmen bisnis dan 
investasi senilai 32,7 miliar Dolar AS 
dari 19 perjanjian kerja sama yang 
dipertukarkan di Dubai,” tuturnya. 
Komitmen bisnis dan investasi tersebut 
antara lain kerja sama antara 
Indonesia Investment Authority (INA) 
dengan Abu Dhabi Growth Fund 
(ADG), INA dan DB World, floating 
solar panel antara Masdar dan 
Pertamina, refinery Balikpapan, 
manufaktur dan distribusi vaksin dan 
bio product. Ada pula berbagai 

kesepakatan G42 dengan mitra di 
Indonesia, antara lain di bidang smart 
cities, telekomunikasi, pengembangan 
laboratorium genomic, dan lain 
sebagainya. “Jika ditotal, maka nilai 
komitmen yang diperoleh sampai titik ini, 
dalam kunjungan ini, adalah 32,7 miliar 
dollar AS,” kata Retno. Dalam 
kesempatan yang sama, Menteri 
Investasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM), Bahlil 
Lahadalia menjelaskan, Indonesia akan 
memberikan karpet merah bagi semua 
negara untuk melakukan realisasi 
investasi. Atas dasar itu, Bahlil akan 
melakukan perjanjian dengan salah satu 
pengusaha dari Amerika. “Sekarang kita 
lagi melakukan negosiasi akhir sampai 
dengan tengah malam, yang akan masuk 
di bidang hilirisasi,” kata Bahlil. Namun 
sampai hari ini Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) mengantongi komitmen 
investasi mencapai US$41,9 miliar atau 
setara Rp599,17 triliun (kurs Rp14.300 
per dolar AS) dari kunjungan kerja ke 
Skotlandia dan Uni Emirat Arab (UEA). 
Semoga setelah berakhirnya KTT COP26 
tanggal 12 november 2021 bertambah 
lagi investor yang masuk ke Indonesia. 
Akhir kata semoga sehat selalu pak joko 
widodo...warisan anda akan menjadi tinta 
emas bagi generasi mendatang. Anda 
telah membangun indonesia menjadi 
lebih baik dan disegani dunia.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1718

Ekonomi

InternasionalInternasional

Internasional

InternasionalTanah Air

Kepresidenan Bandara Internasional 
Abu Dhabi sekitar pukul 22.50 waktu 
setempat atau Rabu, pukul 01.50 WIB. 
Di bandara, Presiden Jokowi disambut 
oleh Duta Besar RI untuk Uni Emirat 
Arab Husin Bagis, Menteri Energi Uni 
Emirat Arab Suhail Al Mazroui, dan 
Atase Pertahanan RI Riyadh Brigjen 
Erlangga. Sebelum meninggalkan 
bandara, Presiden Jokowi berbincang 
dengan Suhail Al Mazroui dan 
didampingi Dubes Husin Bagis di 
Ruang Majlis. Selanjutnya, kepala 
negara berangkat menuju hotel tempat 
menginap selama berada di Abu Dhabi. 
Kegiatan pertama di UEA adalah 
pertemuan bilateral dengan Putra 
Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima 
Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA, 
Y.M. Mohammed Bin Zayed Al Nahyan 
di Istana Al-Shatie. Dalam pertemuan 
tersebut disepakati, kedua negara akan 
terus meningkatkan kerja sama 
perdagangan dan investasi, terutama 

setelah diluncurkannya perundingan 
perjanjian Indonesia – UAE 
Comprehensive Economic Partnership 
Agreement (IUAE- CEPA) pada 
September 2021 lalu, dan diharapkan 
dapat selesai dalam jangka waktu lebih 
kurang satu tahun. Dengan adanya 
perjanjian CEPA, harapannya kedua 
negara dapat meningkatkan angka 
perdagangan hingga di atas 3 kali lipat 
dari saat ini, dan menaikkan peringkat 
investasi UEA di Indonesia dari yang 
sebelumnya di peringkat 25. “Terlebih 
dengan telah diundangkannya UU Cipta 
Kerja yang memudahkan proses layanan 
perdagangan dan investasi asing sebagai 
bagian dari transformasi ekonomi 
Indonesia menuju pemulihan ekonomi 
nasional pasca pandemi Covid-19,” ujar 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam 
keterangan tertulis, Kamis (4/11). Menteri 
Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi 
dalam keterangannya di Hotel Emirates 

Palace, Abu Dhabi, Rabu (3/11/2021) 
menjelaskan, komitmen bisnis dan 
investasi menjadi salah satu bahasan 
saat Presiden Jokowi bertemu dengan 
Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh 
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan 
(MBZ) di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi. 
Jokowi ingin ada perkuatan kerja sama 
kedua negara terkait rencana 
pembangunan ibu kota negara (IKN) 
baru di Indonesia. Jokowi ingin setelah 
ini ada pertemuan secara intensif 
mengenai rencana kerja sama di IKN. 
"Kedua pemimpin sepakat untuk 
menindaklanjuti secara intensif berupa 
pertemuan-pertemuan pada tingkat 
teknis," katanya. “Kedua pemimpin 
membahas kemajuan kerja sama 
investasi antara kedua negara,” kata 
Retno, melalui keterangan tertulis. 
“Sebagai informasi, selama kunjungan 
ini terdapat komitmen bisnis dan 
investasi senilai 32,7 miliar Dolar AS 
dari 19 perjanjian kerja sama yang 
dipertukarkan di Dubai,” tuturnya. 
Komitmen bisnis dan investasi tersebut 
antara lain kerja sama antara 
Indonesia Investment Authority (INA) 
dengan Abu Dhabi Growth Fund 
(ADG), INA dan DB World, floating 
solar panel antara Masdar dan 
Pertamina, refinery Balikpapan, 
manufaktur dan distribusi vaksin dan 
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Gaji $16, ada overtime

Hub : Claudia Lopez  
     908 - 510 - 6840

Loading 25- 50 pound
di NJ, 35 menit dr Philadelphia

Internasional

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Info SIP

Pada saat terbangun dari tidur, 
terutama di malam hari, biasanya 
terdapat sejumlah hal yang kita alami. 
Salah satunya adalah mulut dan 
tenggorokan yang terasa kering.

Mulut kering biasanya terjadi karena 
produksi air liur yang sedikit di dalam 
mulut. Kondisi ini sendiri biasanya juga 
dipicu oleh masalah kesehatan lain.
Sejumlah kondisi kesehatan tertentu 
bisa jadi pemicu munculnya masalah 
tersebut. Dilansir dari Livestrong, Frank 
A. Scannapieco, DMD, PhD, pakar 
periodensia dan mikrobiologis dari 

Terjadinya mulut dan tenggorokan yang 
kering ini merupakan sebuah hal yang 
biasa terjadi terutama di malam hari. 
Kondisi terjadinya mulut kering ini juga 
biasa dikenal sebagai xerostomia.

Penyebab Mulut Kering Pada Malam Hari

Kondisi ini biasanya terjadi ketika tidur 
karena kurangnya air minum sebelumnya. 
Ketika kamu cukup minum sebelum tidur, 
maka kondisi dehidrasi ini tidak akan 
kamu alami.

1. Dehidrasi

Bernapas menggunakan mulut ketika tidur 
bisa menyebabkan mulut jadi terbuka 
sehingga kamu mengalami mulut yang 
kering saat tertidur.

University at Buffalo School of Dental 
Medicine mengungkap sejumlah kondisi 
yang bisa memicu masalah ini.

Mulut kering merupakan indikasi dari 
kurangnya cairan di dalam tubuh. Pada 
saat kamu dehidrasi, tubuh akan 
kekurangan cairan untuk memproduksi air 
liur yang berupa cairan.

2. Tidur dengan Mulut Terbuka
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with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) 
Pratikno cuma mengatakan posisi 
KSAD harus segera diisi setelah Andika 
dilantik menjadi Panglima.
"Nanti pada saat pergantian panglima 
pelantikan. Itu tentu saja harus segera 
pengisian KSAD yang baru," kata 
Pratikno di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta pada Rabu (3/11).
Nantinya, perwira tinggi TNI yang akan 
menggantikan posisi Andika sebagai 
KSAD merupakan jenderal TNI bintang 
tiga atau berpangkat Letnan Jenderal.
Saat ini, setidaknya terdapat belasan 
perwira TNI Angkatan Darat yang 
berpangkat Letnan Jenderal dengan 
usia antara 54 hingga 57 tahun dan 
lulusan Akademi Militer 1986-1989. 
Meski sama-sama perwira tinggi, usia 
Jenderal TNI bintang tiga akan menjadi 
salah satu pertimbangan penentuan 
posisi KSAD, mengingat beberapa dari 
mereka sudah mendekati masa pensiun 
pada usia 58 tahun.Selain itu, masing-
masing Letnan Jenderal ini sekarang 
sedang menduduki posisi strategis baik 

Posisi Kepala Staf Angkatan Darat 
(KSAD) yang bakal ditinggalkan 
Jenderal Andika Perkasa saat  resmi 
menjabat sebagai Panglima TNI 
menjadi sorotan. Sebab, hingga saat ini 
Istana Kepresidenan belum 
mengumumkan calon pengganti Andika.

Gangguan Tidur dan Obat-Obatan 
yang Dikonsumsi
Gangguan Tidur
Seseorang yang tidur dengan 
mendengkur dan mengalami mulut 
kering setiap hari, biasanya mengalami 
gangguan berupa apnea tidur. Kondisi 
ini biasa dikenali dengan napas yang 
tak normal selama tidur.Seseorang 
dengan kondisi ini biasanya mengalami 
gangguan pernapasan, kerap 
kehilangan napas saat tidur, dan 
mendengkur dengan keras. Kondisi ini 
biasanya berujung pada bernapas 
menggunakan mulut yang seperti kita 
tahu bisa membuat mulut menjadi 
kering.

Kondisi ini biasanya terjadi ketika 
mengonsumsi obat-obatan untuk 

tidur dengan mulut terbuka ini biasanya 
dilakukan ketika hidung mampet. 
Secara alami, kita akan bernapas 
melalui mulut untuk memenuhi pasokan 
oksigen dalam tubuh.

Sejumlah obat-obatan yang dikonsumsi 
bisa menyebabkan kondisi ini karena 
mengurangi produksi air liur dalam 
mulut.

Konsumsi Obat-Obatan Tertentu

“Banyak obat-obatan yang mengganggu 
sistem saraf pusat atau sel kelenjar air 
liur sehingga mengurangi produksinya," 
jelas dr. Scannapieco.

"Ketika kamu tidur dengan mulut 
terbuka, jaringan mulut akan mengering 
terutama pada jaringan yang dekat 
dengan bibir," terang dr. Scannapieco.

Masalah Kesehatan Tertentu serta 
Konsumsi Kafein dan Alkohol
tertentu serta konsumsi kafein dan alkohol

depresi serta diare yang memang 
cenderung membuat mulut kering. Obat-
obatan jenis antihistamin, dekogestan, 
serta obat pereda nyeri otot juga 
menyebabkan kondisi ini.
Meningkatnya risiko konsumsi obat-
obatan seiring bertambahnya usia 
menyebabkan kondisi ini rentan dialami 
seiring bertambahnya usia.

Konsumsi alkohol dan kafein juga bisa 
memicu munculnya masalah mulut kering 
ini. Hal ini terjadi karena kafein dan 
alkohol yang bisa memicu munculnya 
dehidrasi.
Menghindari konsumsi alkohol dan kafein 
juga bisa membantu kita terhindar dari 
gangguan tidur yang mungkin muncul. 
Untuk mencegah munculnya masalah ini, 
konsumsi kedua minuman tersebut 
memang perlu dihindari. 

Masalah Kesehatan Tertentu

Konsumsi Alkohol dan Kafein Sebelum 
Tidur

Masalah kesehatan lain yang serius 
seperti diabetes, stroke, infeksi jamur oral, 
serta Alzheimer's juga bisa menjadi 
penyebab munculnya kondisi mulut kering 
ini.

Selain karena apnea tidur, terdapat 
sejumlah masalah kesehatan serius yang 
memicu masalah ini. Penyakit autoimun 
seperti rheumatoid arthritis dan sindrom 
Sjogren's bisa memengaruhi kelenjar air 
liur.

Menanti Pengganti Andika Perkasa

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI 
dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo 
Rizaldi mengatakan Jenderal TNI bintang 
tiga yang paling populer menggantikan 
Andika adalah Panglima Komando 
Cadangan Strategis Angkatan Darat 
(Pangkostrad) Letjen Dudung 
Abdurachman.

di dalam TNI maupun sejumlah lembaga 
sipil negara.

"Pak Dudung Pangkostrad paling populer 
untuk menggantikan KSAD, tanpa 
mengesampingkan para jenderal bintang 
tiga lainnya," kata Bobby kepada 
wartawan.
Berikut deretan Jenderal bintang tiga 
yang berpeluang menggantikan Andika 
Perkasa sebagai KSAD:
Letjen TNI Bakti Agus Fadjari
Usia 57 tahun

Usia 57 tahun
Lulusan Akmil 1987

Saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala 
Staf Angkatan Darat (Wakasad)
Letjen TNI Benny Susianto

Lulusan Akmil 1987

Saat ini menjabat sebagai Inspektur 
Jenderal Angkatan Darat (Irjenad)
Letjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi

Lulusan Akmil 1986
Usia 57 tahun

Saat ini menjabat Koordinator Staf Ahli 
Kepala Staf Angkatan Darat

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1
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Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Internasional

Usia 57 tahun

Lulusan Akmil 1988

Usia 55 tahun

Usia 56 tahun

Letjen TNI Anto Mukti Putranto

Letjen TNI Chandra Warsenanto 
Sukotjo
Usia 56 tahun

Letjen TNI Arif Rahman

Saat ini menjabat sebagai Komandan 
Pusat Kesenjataan Infanteri

Letjen TNI Dudung Abdurachman

Saat ini menjabat sebagai Panglima 
Komando Cadangan Strategis 
Angkatan Darat (Pangkostrad)

Saat ini menjabat sebagai Komandan 
Komando Pembina Doktrin, Pendidikan 
dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklat 
AD)

Lulusan Akmil 1987

Lulusan Akmil 1988
Saat ini menjabat sebagai Komandan 
Polisi MIliter TNI AD

Lulusan Akmil 1988

Letjen TNI Albertus Budi Sulistya

Lulusan Akmil 1989

Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko

Saat ini menjabat sebagai Kepala 
Rumah Sakit AD Gatot Subroto
Letjen TNI Eko Margiyono

Lulusan Akmil 1988

Lulusan Akmil 1989

Saat ini menjabat sebagai Komandan 
Pusat Teritorial AD

Usia 54 tahun

Usia 56 tahun

Usia 54 tahun

Letjen TNI Madsuni
Usia 57 tahun
Lulusan Akmil 1988

Saat ini menjabat sebagai Kepala Staf 
Umum (Kasum)

Letjen TNI Joni Supriyanto

Saat ini menjabat sebagai Komandan 
Kodiklat

Usia 57 tahun
Lulusan Akmil 1986

Letjen TNI Muhammad Herindra

Letjen TNI Jefry Apoly Rahawarin

Lulusan Akmil 1987

Usia 57 tahun

Usia 57 tahun

Lulusan Akmil 1987

Letjen TNI Ganip Warsito

Saat ini menjabat sebagai Panglima 
Kogabwilhan III

Lulusan Akmil 1987
Saat ini menjabat sebagai Inspektur 
Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan

Usia 57 tahun

Saat ini menjabat sebagai Sekretaris 
Menko Polhukam

Usia 57
Lulusan Akmil 1986
Saat ini menjabat sebagai Kepala BNPB

Letjen TNi Ida Bagus Purwalaksana

Lulusan Akmil 1988

Saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri 
Pertahanan

Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan 
Intelijen Strategis (Kabais) TNI

Usia 57 tahun

Letjen TNI Tri Soewandono
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Saat ini menjabat sebagai Panglima 
Kogabwilhan III

Lulusan Akmil 1987
Saat ini menjabat sebagai Inspektur 
Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan

Usia 57 tahun

Saat ini menjabat sebagai Sekretaris 
Menko Polhukam

Usia 57
Lulusan Akmil 1986
Saat ini menjabat sebagai Kepala BNPB

Letjen TNi Ida Bagus Purwalaksana
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Letjen TNI Tri Soewandono
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Internasional

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

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

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Banjir bandang melanda Kota Batu, 
Jawa Timur pada Kamis (4/11/2021). 
Banjir yang melanda Kota Batu, Jawa 
Timur itu tersebar di enam titik, yakni 
Dusun Sambong, Desa Bulukerto; 
Dusun Beru, Desa Bulukerto; Desa 
Sumberbrantas; Jalan Raya Selecta, 
Desa Tulungrejo; Jalan Raya Dieng, 
Desa Sidomulyo dan Dusun Gemulo, 
Desa Punten Kecamatan Bumiaji. 
Hingga saat ini upaya pencarian dan 
pertolongan korban 
banjir bandang Kota 
Batu terus dilakukan 
oleh tim gabungan 
dari BPBD Kota 
Batu, PMI, 
Basarnas, TNI, Polri, 
dan lintas intansi 
terkait. Seperti telah 
diberitakan 
Kompas.com 
sebelumnya, banjir 
bandang di Kota 
Batu disebut 
disebabkan oleh intensitas hujan tinggi. 
Selain itu, daerah resapan air yang 
mulai rusak memperparah kejadian 
tersebut. Akibatnya, banjir membawa 
material lumpur dan kayu akibat erosi 
yang terjadi. Berdasarkan informasi 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG), hasil pengukuran 
curah hujan di wilayah Batu, Kamis 
kemarin terukur curah hujan 80,2 mm, 
yang mana termasuk kateori hujan 
lebat. Prakirawan Cuaca BMKG Tomi 
Ilham mengatakan, berdasarkan hasil 
pengamatan penakar hujan otomatis 
BMKG di wilayah Batu pada saat itu, 
hujan mulai terjadi pukul 13.55 WIB 
sampai 16.05 WIB. “Untuk hari ini 
hingga sepekan ke depan potensi hujan 
dengan intensitas sedang hingga lebat 
diprakirakan masih berpotensi terjadi di 
wilayah Batu dan sekitarnya,” kata Tomi 
saat dihubungi Kompas.com, Jumat 
(5/11/2021). Lebih lanjut, ia juga 
menyebutkan, selain wilayah Batu, ada 
beberapa wilayah lain di Indonesia yang 

Kota Batu Diterjang Banjir Bandang

memiliki potensi dampak hujan lebat. 
Potensi Dampak Hujan Lebat untuk 
Dampak Banjir/Bandang dapat terjadi di 
wilayah sebagai berikut : 1. Sumatera 
Selatan (Siaga) 2. Kep. Bangka Belitung 
(Siaga) 3. Lampung (Siaga) 4. Banten 
(Siaga) 5. DKI Jakarta (Siaga) 6. Jawa 
Barat (Siaga) 7. Jawa Tengah (Siaga) 8. 
Jawa Timur (Siaga) 9. Kalimantan Barat 
(Siaga) 10. Kalimantan Tengah (Siaga) 11. 
Aceh (Waspada) 12. Sumatera Utara 

(Waspada) 
13. Sumatera 
Barat 
(Waspada) 
14. Riau 
(Waspada) 
15. Jambi 
(Waspada) 
16. Bengkulu 
(Waspada) 
17. DI 
Yogyakarta 
(Waspada) 
18. Bali 

(Waspada) 19. NTB (Waspada) 20. NTT 
(Waspada) 21. Kalimantan Utara 
(Waspada) 22. Kalimantan Selatan 
(Waspada) 23. Kalimantan Timur 
(Waspada) 24. Sulawesi Barat (Waspada) 
25. Sulawesi Selatan (Waspada) 26. 
Sulawesi Tengah (Waspada) 27. 
Gorontalo (Waspada) 28. Sulawesi Utara 
(Waspada) Masyrakat dapat 
mendapatkan detail informasi Prakiraan 
Berbasis Dampak dengan mengakses link 
berikut; https://signature.bmkg.go.id 
BMKG mengimbau masyarakat, terutama 
yang berada dan tinggi di wilayah rawan 
bencana hidrometeorologi untuk tetap 
waspada terhadap potensi cuaca ekstrem 
sepekan ke depan. Pasalnya, cuaca 
ekstrem bisa menimbulkan potensi 
dampak bencana hidrometeorologi berupa 
banjir, banjir bandang, atau pun tanah 
longsor. Untuk mendapatkan informasi 
terkini, BMKG membuka layanan 
informasi cuaca 24 jam, melalui: - call 
center 021-196; - http://www.bmkg.go.id; - 
follow @infobmkg;

Pada Kamis (4/11), Inggris menjadi 
negara pertama di dunia yang 
menyetujui pil anti virus untuk obat 
Covid-19 yang dikembangkan Merck & 
Co Inc dan Ridgeback Biotherapeutics.
Badan Pengawas Obat dan Produk 
Kesehatan Inggris (MHRA) 
merekomendasikan obat tersebut, 
molnupiravir, digunakan untuk orang 
yang mengalami gejala ringan dan 
sedang Covid-19 dan setidaknya 
memiliki satu 
faktor risiko 
mengalami 
Covid yang 
parah seperti 
obesitas, 
diabetes, dan 
penyakit 
jantung.
Mengacu pada 
data klinis, 
MHRA 
menyampaikan, 
obat tersebut 
akan diberikan segera setelah pasien 
dites positif Covid dan dalam waktu lima 
hari sejak timbulnya gejala.Lampu hijau 
ini pertama kali diberikan untuk obat 
antivirus oral untuk mengobati Covid-19 
dan pertama kalinya obat Covid akan 
diberikan secara luas di tengah 
masyarakat. Para penasihat AS akan 
menggelar rapat pada 30 November 
mendatang untuk meninjau data 
keamanan dan kemanjuran obat 
tersebut dan memilih apakah 
molnupiravir harus diberikan izin. 
Demikian dikutip dari Reuters, Jumat 
(5/11).Pil tersebut, yang akan diberi 
merek Lagevrio di Inggris, bisa 
dikonsumsi dua kali sehari selama lima 
hari.Obat dengan tingkatan yang sama 
seperti molnupiravir dikatikan dengan 
kelahiran cacat dalam penelitian pada 
hewan. Merck mengatakan uji coba 
hewan menunjukkan molnupiravir 
aman, tapi datanya belum dibuka ke 
publik.Molnupiravir buatan Merck ini 
diawasi dengan ketat sejak data bulan 

Inggris Setujui Pil Covid Buatan MERCK

Pemerintah Inggris mengatakan pihaknya 
tetap fokus memberikan vaksin booster 
atau penguat dan memvaksinasi anak-
anak berusia 12 sampai 15 tahun.

lalu menunjukkan obat ini bisa 
mengurangi setengah potensi kematian 
atau rawat inap bagi mereka yang 
berisiko mengalami Covid parah ketika 
diberikan pada saat awal-awal sakit atau 
terinfeksi.Persetujuan molnupiravir yang 
cepat di Inggris dilakukan ketika negara 
itu sedang berjuang menaklukkan 
lonjakan infeksi. Inggris mencatat sekitar 
40.000 kasus Covid harian, menurut rata-
rata tujuh hari terakhir. Data yang dirilis 

pada Rabu 
malam 
menunjukkan, 
prevalensi 
Covid di Inggris 
mencapai rekor 
titik tertinggi 
bulan lalu, 
didorong oleh 
tingginya kasus 
pada anak-
anak dan 
lonjakan di 
wilayah selatan 

sampai barat negara tersebut.

“Tanpa kompromi soal kualitas, 
keamanan, dan efektivitas, masyarakat 
bisa mempercayai bahwa MHRS telah 
melakukan penilaian yang kuat dan 
menyeluruh data (molnupiravir) tersebut,” 
jelas kepala MHRA, June Raine dalam 
sebuah pernyataan.Bulan lalu, Inggris 
menyepakati perjanjian dengan Merck 
untuk mengamankan 480.000 paket 
molnupiravir.Merck mengatakan pihaknya 
memperkirakan akan memproduksi 10 
juta paket pil molnupiravir akhir tahun ini, 
dan sedikitnya 20 juta akan diproduksi 
pada 2022.Merck mengatakan obat ini 
efektif melawan semua varian virus 
corona, termasuk varian Delta yang lebih 
menular. Merck juga memberikan izin 
kepada produsen obat generik untuk 
memenuhi pasokan obat di negara-
negara berpendapatan rendah.
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pada 2022.Merck mengatakan obat ini 
efektif melawan semua varian virus 
corona, termasuk varian Delta yang lebih 
menular. Merck juga memberikan izin 
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Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

CEO Facebook Belum Pilih Nama Baru

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Artis Vanessa Angel bersama suaminya, 
Febri Andriansyah meninggal dalam 
mengalami kecelakaan di Tol Nganjuk, 
Jawa Timur, Kamis (4/11)."Penumpang 
meninggal 
dunia atas 
nama Vanessa 
Angel dan 
Febri 
Andriansyah," 
kata Kasat 
Lantas Polres 
Jombang AKP 
Rudi Purwanto 
kepada 
merdeka.com, 
Kamis 
(4/11).Kronolo
gi kecelakaan 
bermula saat 
mobil Pajero 
Sport 
berwarna putih nomor polisi B1284 BJU 
melaju dari darah Jakarta menuju 
Surabaya. Pada pukul 12.36 WIB Ketika 
sampai di KM 672+400A, mobil 
mengalami kecelakaan tunggal. 
Seorang penumpang dikabarkan 
bahkan terpental keluar.

Artis Vanessa Angel Dan Suami Meninggal Dunia

Diketahui mobil 
tersebut berisi 
lima 
penumpang. 
Kecelakaan 
menyebabkan 
Vanessa dan 
suaminya 
meninggal 
dunia. 
Keduanya 
dibawa ke RS 
Bhayangkara 

Surabaya.

Mobil tiba-tiba menabrak beton pembatas 
kiri ruas tol dikarenakan sopir mengantuk. 
Akhirnya kendaraan Pajero terpelanting 
dan berputar berhenti di lajur cepat. 

Situasi pada 
saat kejadian 
arus lalu lintas 
lancar dan 
cuaca cerah.

Hingga berita ini tayang, polisi masih 
melakukan proses evakuasi dan olah 
tempat kejadian perkara.

Sementara tiga orang lainnya dibawa ke 
Rumah Sakit Kertosono untuk mendapat 
perawatan medis.
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Internasional

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

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

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

Hiring  cashier for full time. Good
pay.
Please call or text. Mr. Choi
215 - 876 - 7819 / 267 - 357 - 9198

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Kasus Covid-19 di Eropa telah 
melonjak 50 persen bulan lalu 
sehingga benua tersebut kembali 
menjadi episentrum pandemi. Hal 
tersebut disampaikan Direktur 
Eksekutif Program Kegawatdaruratan 
WHO Michael Ryan di Jenewa, Swiss. 
Melansir Associated Press, Jumat 
(5/11/2021), Ryan mengatakan Eropa 
menjadi episentrum Covid-19 lagi 
meski pasokan vaksin melimpah. 
B“Mungkin ada banyak vaksin yang 
tersedia, tetapi penyerapan vaksin 
belum merata,” kata Ryan. Ryan lantas 
menyerukan otoritas Benua Eropa 
untuk menutup kesenjangan dalam 
vaksinasi. Di sisi lain, Direktur Jenderal 
WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 
mengatakan, negara-negara yang telah 
memvaksinasi lebih dari 40 persen 
populasinya harus berhenti. “Tidak ada 
lagi booster yang harus diberikan 

Eropa Jadi Episentrum Kasus Covid Lagi

kecuali kepada orang dengan gangguan 
kekebalan,” kata Tedros. Baca juga: 6 
Serba-serbi Pil Merck Molnupiravir, Obat 
Covid-19 Pertama yang Bisa Diminum Dia 
menambahkan, sebagai gantinya, negara-
negara harus menyumbangkan dosis 
booster mereka kepada negara-negara 
berkembang yang warganya belum 
mendapat dosis pertama. Tedros juga 
menyerukan para produsen vaksin untuk 
memprioritaskan COVAX, skema 
sekaligus upaya yang didukung PBB 
dalam distribusi vaksin secara global. 
Sejauh ini, Pfizer hanya menjual 1 persen 
dari pasokannya ke COVAX dan Moderna 
hanya menyediakan 1 juta dosis ke 
negara berkembang pada akhir Oktober. 
Lebih dari 60 negara telah mulai 
memberikan dosis booster untuk 
memerangi penurunan kekebalan 
sebelum musim dingin, ketika gelombang 
Covid-19 diperkirakan akan muncul.

Amerika Serikat (AS) memprediksi 
Tiongkok bisa memiliki 1.000 hulu ledak 
nuklir pada 2030. Seperti dilaporkan Al 
Jazeera, Kamis (4/11/2021), Pentagon 
memperkirakan persenjataan Tiongkok 
akan menjadi 2,5 kali lebih besar dari 
yang diperkirakan setahun lalu.
“Tiongkok memperluas persenjataan 
nuklirnya lebih cepat dari yang 
diperkirakan, mempersempit 
kesenjangan dengan Amerika Serikat,” 
kata Pentagon dalam satu laporan yang 
diterbitkan.
Tiongkok dapat memiliki 700 hulu ledak 
nuklir yang dapat dikirim pada tahun 
2027, dan dapat mencapai 1.000 pada 
tahun 2030. Kapasitas persenjataan itu 
mencapai dua setengah kali ukuran apa 
yang diprediksi Pentagon hanya 
setahun yang lalu, menurut laporan 
yang diterbitkan pada Rabu (3/11).
Sebagai perbandingan, Amerika Serikat 
memiliki sekitar 3.750 senjata nuklir dan 
tidak memiliki rencana untuk 
meningkatkannya. Baru-baru ini, pada 
tahun 2003, total AS adalah sekitar 
10.000.
Tiongkok berinvestasi dalam, dan 
memperluas, jumlah platform 
pengiriman nuklir berbasis darat, laut, 
dan udara dan membangun infrastruktur 
yang diperlukan untuk mendukung 
ekspansi besar kekuatan nuklirnya.
Penilaian itu muncul dalam laporan 
tahunan Departemen Pertahanan AS 
kepada Kongres tentang perkembangan 
militer Tiongkok.

Laporan itu menyatakan Tiongkok 
kemungkinan tidak mencari kemampuan 
untuk meluncurkan serangan nuklir 
tanpa alasan pada musuh bersenjata 
nuklir, terutama AS. Tetapi Tiongkok 
ingin mencegah serangan dari orang 

Seperti AS dan Rusia, dua kekuatan 
nuklir terkemuka, Tiongkok sedang 
membangun “triad nuklir”, dengan 
kemampuan untuk mengirimkan senjata 
nuklir dari rudal balistik darat, dari rudal 
yang diluncurkan dari udara, dan dari 
kapal selam.

2030, China Diprediksi Punya 1.000 Hulu Ledak Nuklir

Pentagon telah menyatakan Tiongkok 
sebagai perhatian keamanan utamanya 
untuk masa depan, ketika Beijing berjanji 
untuk membangun Tentara Pembebasan 
Rakyat menjadi “pasukan kelas dunia” 
pada tahun 2049, menurut rencana 
resminya.Tiongkok memperluas kekuatan 
udara, ruang angkasa dan lautnya 
dengan tujuan memproyeksikan 
kekuatannya secara global, seperti yang 
dilakukan militer AS selama beberapa 
dekade.Persaingan tersebut telah 
meningkatkan kekhawatiran tentang 
kemungkinan bentrokan antara AS dan 
Tiongkok, terutama atas Taiwan, yang 
diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya 
tetapi didukung erat oleh AS.

lain dengan mempertahankan ancaman 
pembalasan nuklir yang kredibel.

Wang menambahkan bahwa Washington 
menggunakan laporan itu untuk 
"membicarakan ancaman nuklir 
Tiongkok", dan menggambarkan Amerika 
Serikat sebagai "sumber ancaman nuklir 
terbesar di dunia".

Setahun yang lalu, laporan Pentagon, 
Tiongkok mengaku memiliki sekitar 200 
hulu ledak yang dapat dikirim dan akan 
menggandakannya pada tahun 2030. 
Peneliti independen dalam beberapa 
bulan terakhir menerbitkan foto-foto 
satelit dari silo rudal nuklir baru di 
Tiongkok barat.
Dalam teguran pada Kamis (4/11), 
Tiongkok mengatakan laporan 
Washington tentang ekspansi cadangan 
nuklirnya dilebih-lebihkan.
"Laporan yang dikeluarkan oleh 
Departemen Pertahanan AS, seperti 
laporan serupa sebelumnya, 
mengabaikan fakta dan penuh 
prasangka," kata juru bicara kementerian 
luar negeri Tiongkok, Wang Wenbin.

“Akselerasi “sangat memprihatinkan bagi 
kami,” kata seorang pejabat pertahanan 
AS.“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan 
tentang niat mereka”, kata pejabat itu, 
menyerukan transparansi lebih dari 
Beijing atas pengembangan kekuatan 
nuklirnya.
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Kasus Covid-19 di Eropa telah 
melonjak 50 persen bulan lalu 
sehingga benua tersebut kembali 
menjadi episentrum pandemi. Hal 
tersebut disampaikan Direktur 
Eksekutif Program Kegawatdaruratan 
WHO Michael Ryan di Jenewa, Swiss. 
Melansir Associated Press, Jumat 
(5/11/2021), Ryan mengatakan Eropa 
menjadi episentrum Covid-19 lagi 
meski pasokan vaksin melimpah. 
B“Mungkin ada banyak vaksin yang 
tersedia, tetapi penyerapan vaksin 
belum merata,” kata Ryan. Ryan lantas 
menyerukan otoritas Benua Eropa 
untuk menutup kesenjangan dalam 
vaksinasi. Di sisi lain, Direktur Jenderal 
WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 
mengatakan, negara-negara yang telah 
memvaksinasi lebih dari 40 persen 
populasinya harus berhenti. “Tidak ada 
lagi booster yang harus diberikan 
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kecuali kepada orang dengan gangguan 
kekebalan,” kata Tedros. Baca juga: 6 
Serba-serbi Pil Merck Molnupiravir, Obat 
Covid-19 Pertama yang Bisa Diminum Dia 
menambahkan, sebagai gantinya, negara-
negara harus menyumbangkan dosis 
booster mereka kepada negara-negara 
berkembang yang warganya belum 
mendapat dosis pertama. Tedros juga 
menyerukan para produsen vaksin untuk 
memprioritaskan COVAX, skema 
sekaligus upaya yang didukung PBB 
dalam distribusi vaksin secara global. 
Sejauh ini, Pfizer hanya menjual 1 persen 
dari pasokannya ke COVAX dan Moderna 
hanya menyediakan 1 juta dosis ke 
negara berkembang pada akhir Oktober. 
Lebih dari 60 negara telah mulai 
memberikan dosis booster untuk 
memerangi penurunan kekebalan 
sebelum musim dingin, ketika gelombang 
Covid-19 diperkirakan akan muncul.

Amerika Serikat (AS) memprediksi 
Tiongkok bisa memiliki 1.000 hulu ledak 
nuklir pada 2030. Seperti dilaporkan Al 
Jazeera, Kamis (4/11/2021), Pentagon 
memperkirakan persenjataan Tiongkok 
akan menjadi 2,5 kali lebih besar dari 
yang diperkirakan setahun lalu.
“Tiongkok memperluas persenjataan 
nuklirnya lebih cepat dari yang 
diperkirakan, mempersempit 
kesenjangan dengan Amerika Serikat,” 
kata Pentagon dalam satu laporan yang 
diterbitkan.
Tiongkok dapat memiliki 700 hulu ledak 
nuklir yang dapat dikirim pada tahun 
2027, dan dapat mencapai 1.000 pada 
tahun 2030. Kapasitas persenjataan itu 
mencapai dua setengah kali ukuran apa 
yang diprediksi Pentagon hanya 
setahun yang lalu, menurut laporan 
yang diterbitkan pada Rabu (3/11).
Sebagai perbandingan, Amerika Serikat 
memiliki sekitar 3.750 senjata nuklir dan 
tidak memiliki rencana untuk 
meningkatkannya. Baru-baru ini, pada 
tahun 2003, total AS adalah sekitar 
10.000.
Tiongkok berinvestasi dalam, dan 
memperluas, jumlah platform 
pengiriman nuklir berbasis darat, laut, 
dan udara dan membangun infrastruktur 
yang diperlukan untuk mendukung 
ekspansi besar kekuatan nuklirnya.
Penilaian itu muncul dalam laporan 
tahunan Departemen Pertahanan AS 
kepada Kongres tentang perkembangan 
militer Tiongkok.

Laporan itu menyatakan Tiongkok 
kemungkinan tidak mencari kemampuan 
untuk meluncurkan serangan nuklir 
tanpa alasan pada musuh bersenjata 
nuklir, terutama AS. Tetapi Tiongkok 
ingin mencegah serangan dari orang 

Seperti AS dan Rusia, dua kekuatan 
nuklir terkemuka, Tiongkok sedang 
membangun “triad nuklir”, dengan 
kemampuan untuk mengirimkan senjata 
nuklir dari rudal balistik darat, dari rudal 
yang diluncurkan dari udara, dan dari 
kapal selam.

2030, China Diprediksi Punya 1.000 Hulu Ledak Nuklir

Pentagon telah menyatakan Tiongkok 
sebagai perhatian keamanan utamanya 
untuk masa depan, ketika Beijing berjanji 
untuk membangun Tentara Pembebasan 
Rakyat menjadi “pasukan kelas dunia” 
pada tahun 2049, menurut rencana 
resminya.Tiongkok memperluas kekuatan 
udara, ruang angkasa dan lautnya 
dengan tujuan memproyeksikan 
kekuatannya secara global, seperti yang 
dilakukan militer AS selama beberapa 
dekade.Persaingan tersebut telah 
meningkatkan kekhawatiran tentang 
kemungkinan bentrokan antara AS dan 
Tiongkok, terutama atas Taiwan, yang 
diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya 
tetapi didukung erat oleh AS.

lain dengan mempertahankan ancaman 
pembalasan nuklir yang kredibel.

Wang menambahkan bahwa Washington 
menggunakan laporan itu untuk 
"membicarakan ancaman nuklir 
Tiongkok", dan menggambarkan Amerika 
Serikat sebagai "sumber ancaman nuklir 
terbesar di dunia".

Setahun yang lalu, laporan Pentagon, 
Tiongkok mengaku memiliki sekitar 200 
hulu ledak yang dapat dikirim dan akan 
menggandakannya pada tahun 2030. 
Peneliti independen dalam beberapa 
bulan terakhir menerbitkan foto-foto 
satelit dari silo rudal nuklir baru di 
Tiongkok barat.
Dalam teguran pada Kamis (4/11), 
Tiongkok mengatakan laporan 
Washington tentang ekspansi cadangan 
nuklirnya dilebih-lebihkan.
"Laporan yang dikeluarkan oleh 
Departemen Pertahanan AS, seperti 
laporan serupa sebelumnya, 
mengabaikan fakta dan penuh 
prasangka," kata juru bicara kementerian 
luar negeri Tiongkok, Wang Wenbin.

“Akselerasi “sangat memprihatinkan bagi 
kami,” kata seorang pejabat pertahanan 
AS.“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan 
tentang niat mereka”, kata pejabat itu, 
menyerukan transparansi lebih dari 
Beijing atas pengembangan kekuatan 
nuklirnya.
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

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

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Are you looking for home improvement 
Interior and Exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

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

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

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

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

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

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

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

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

For rent apartement lantai 2 ($300)
lantai 3 ($550) /month.
14xx Tasker & Broad.
Hub : 215 - 901 - 2264

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

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

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

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

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

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

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

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

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

iklan JK
dek HP

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

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

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

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

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

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

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

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

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

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

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

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

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

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

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Disewakan rumah di
(25xx Rosewood $1400) dan
kamar di Morris, $335/1 orang. 
$390/ 2 orang. Ada WIFI, 
dekat Septa
Hub : 215 - 398- 8181 (SMS) 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Lowongan HELPER untuk Dry Cleaning di
Northeast Phila (Bus#47). Tugas : Sikati 
baju kotor bersihkan mesin dan lantai.
Senin sampai Sabtu.
Hub : Mr. Weng 267-577-8877 (English)

Dicari pekerja laki - laki untuk kerja
di toko ikan. GAJI menarik.
Bekerja keras. Weekend schedule
Call/ text : 215 - 307 - 7389

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

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



32 31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Tanah Air

Amerika

31

www.sipbuletin.com
p1

House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

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

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Are you looking for home improvement 
Interior and Exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

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

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

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

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

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

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

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

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

For rent apartement lantai 2 ($300)
lantai 3 ($550) /month.
14xx Tasker & Broad.
Hub : 215 - 901 - 2264

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

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

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

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

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

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

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

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

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

iklan JK
dek HP

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

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

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

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

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

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

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

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

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

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

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

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

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

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

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Disewakan rumah di
(25xx Rosewood $1400) dan
kamar di Morris, $335/1 orang. 
$390/ 2 orang. Ada WIFI, 
dekat Septa
Hub : 215 - 398- 8181 (SMS) 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Lowongan HELPER untuk Dry Cleaning di
Northeast Phila (Bus#47). Tugas : Sikati 
baju kotor bersihkan mesin dan lantai.
Senin sampai Sabtu.
Hub : Mr. Weng 267-577-8877 (English)

Dicari pekerja laki - laki untuk kerja
di toko ikan. GAJI menarik.
Bekerja keras. Weekend schedule
Call/ text : 215 - 307 - 7389

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

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


