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Setelah Yayasan Supersemar, TMII, 
Gedung Granadi dan Villa di 
Megamendung kini yang terbaru PT 
Timor.  Satuan Tugas (Satgas) 
penagihan Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia (BLBI) menyita tanah dan 
aset milik putra bungsu mantan 
Presiden Soeharto, Hutomo Mandala 
Putra alias Tommy Soeharto. Penyitaan 
dilakukan pada Jumat, 5 November 
2021. Aset sitaan dari Tommy Soeharto 
berupa tanah seluas 124,6 ha senilai 
Rp 600 miliar yang terletak di 
Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 
"Hingga hari ini, Satgas telah 

melakukan upaya penagihan terhadap 
kewajiban PT TPN. Penagihan kewajiban 
PT TPN berasal dari kredit beberapa 
bank," ujar Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara Kementerian Keuangan, Rionald 
Silaban selaku Ketua Harian Satgas 
BLBI, Jumat (5/11/2021). Rionald 
mengatakan ada kurang lebih 124 hektar 
dan 4 sertifikat yang disita oleh tim 
Satgas BLBI dan tagihan terakhir Rp 2,6 
triliun nanti minggu depan akan dirilis oleh 
Pak Mahfud untuk lengkapnya," kata 
Rionald saat diwawancarai di lokasi 
penyitaan. Juru sita PUPN menyita dan 
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memasang plang atas 4 aset tanah 
yang merupakan jaminan kredit PT 
TPN, Pada Jumat (5/11/2021) ini. 
Keempat aset tersebut yakni:

c. Tanah seluas 100.985,15 m2 terletak 
di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB Nomor 
5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA 

a. Tanah seluas 530.125,526 m2 
terletak di Desa Kamojing, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB Nomor 
4/Kamojing atas nama PT KIA Timor 
Motors.
b. Tanah seluas 98.896,700 m2 terletak 
di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang 
sebagaimana SHGB Nomor 
22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor 
Motors.

Timor Motors.
d. Tanah seluas 518.870 m2 terletak di 
Desa Kamojing, Kabupaten Karawang 
sebagaimana SHGB Nomor 3/ Kamojing 
atas nama PT Timor Industri Komponen.
Rionald mengatakan, terhadap aset 
jaminan PT TPN yang telah dilakukan 
penyitaan akan dilanjutkan proses 
pengurusannya melalui mekanisme 
PUPN, yaitu dilakukannya penjualan 
secara terbuka (lelang). "Satgas BLBI 
akan terus melakukan penagihan 
kewajiban obligor/debitur dan melakukan 
penguasaan atas aset jaminan agar 
pengembalian kewajiban dana BLBI dapat 
segera terealisasi," pungkas Rionald. 
Secara total, Tommy Soeharto dan PT 
TPN memiliki utang kepada negara sekitar 
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Ada-Ada Saja

Rp 2,6 triliun. Adapun outstanding nilai 
utang PT TPN kepada pemerintah yang 
ditagihkan PUPN setelah ditambahkan 
Biaya Administrasi Pengurusan Piutang 
Negara (10 persen) sebesar Rp 
2.612.287.348.912,95. Angka ini sesuai 
PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 per 
tanggal 24 Juni 2009. "Penagihan yang 
telah dilakukan oleh PUPN telah sampai 
pada tahap penerbitan surat sita atas 
aset jaminan PT TPN. Namun 
pelaksanaan sita terhadap aset belum 
dapat dilaksanakan karena kendala di 
lapangan dan hari ini dilaksanakan," 
jelas dia. Dalam catatan detikcom, 
Jumat (5/11/2021), TPN adalah proyek 
Mobil Nasional Timor. Proyek itu jatuh 

ke tangan Tommy pada 1996. Timor 
kemudian mendatangkan mobil dari Korea 
Selatan dan melabelinya sebagai mobil 
nasional. Setelah Soeharto lengser, bisnis 
mobnas itu terbongkar. Ternyata Timor 
menunggak pajak triliunan rupiah. Dirjen 
Pajak kemudian menyita aset Timor di 
beberapa bank yang kini berubah menjadi 
Bank Mandiri. Timor tidak terima dan 
mengajukan keberatan. Di tingkat kasasi, 
MA memenangkan Timor. Atas hal itu, 
Dirjen Pajak cq Kemenkeu dan Bank 
Mandiri mengajukan PK dan menang. 
"Menolak gugatan penggugat (PT Timor 
Putra Nasional) untuk seluruhnya," 
demikian bunyi putusan PK Nomor 539 
PK/PDT/2009 yang dikutip detikcom, 
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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

4. Namun ternyata Penggugat sama 
sekali tidak dapat membuktikan dalil 
bantahan terhadap klaim dari Tergugat I 
(Bank Mandiri) dan Tergugat II 

Senin (23/7/2018). Berikut 
pertimbangan MA:

3. Seharusnya, apabila Penggugat 
akan mencairkan dana rekening dan 
deposito atas nama miliknya, terlebih 
dahulu ia harus membuktikan utang-
utangnya tersebut sudah tidak ada lagi.

1. Atas utang-utang tersebut oleh 
Hutomo Mandala Putra (Komisaris 
Utama) dan Moedjiono (Direktur Utama) 
telah diterbitkan surat sanggup 
(aksep/promes) dan berjanji tanpa 
syarat untuk membayar kepada PT 
Bank Bumi Daya sebesar US$ 
260.112.095 pada tanggal 21 
September 1999.
2. Utang-utang tersebut oleh 
Penggugat telah diberikan jaminan 
bank berupa jaminan fiducia.

(Kemenkeu) yang menyatakan Penggugat 
masih mempunyai utang.
"Bahwa dengan demikian dana rekening 
dan deposito yang dituntut oleh 
Penggugat dalam perkara a quo harus 
ditolak karena kewajibannya kepada 
Tergugat I (Bank Mandiri) dan/atau 
Tergugat II (Kemenkeu) masih ada atau 
belum lunas," kata majelis hakim. Lalu 
berapa utang Timor ke 
Kemenkeu/negara? Sebesar Rp 1,027 
triliun dan giro USD 3,974.64. Menko 
Polhukam Mahfud Md mengatakan aset 
tersebut akan disita dan segera dibalik 
nama oleh negara. "Ya betul, jadi hari ini 
Satgas mengirim tim dan aparat 
keamanan untuk menyita aset jaminan 
penanggung utang dari PT Timor Putra 
Nasional. Itu tanah seluas 124 hektare 
yang dulu dijaminkan oleh Tommy 
Soeharto ke negara," kata Mahfud dalam 
keterangannya, Jumat (5/11/2021). 
Mahfud menegaskan pemerintah memiliki 
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dokumen untuk menyita aset tersebut. 
Dengan demikian, aset tersebut akan 
segera dibalik nama atas nama 
negara. "Tetapi ternyata itu masih 
disewakan (tanah 124 ha milik 
Tommy) dan nyewanya ke itu-itu juga, 
sehingga sekarang kita sita dan akan 
segera dibaliknamakan atas nama 
negara dan kita punya dokumen untuk 
itu," ujarnya. Satgas BLBI menyita 
tanah seluas sekitar 120 hektare di 
Karawang beserta seluruh aset 
industri yang ada di dalamnya," kata 
Mahfud. Lebih lanjut Mahfud 
mengatakan penyitaan aset Tommy 
Soeharto ini sudah sesuai jadwal yang 
ditetapkan pemerintah. Kini 
pemerintah akan terus mengejar 

obligor BLBI yang belum melunasi 
utangnya. "Ya, kita sudah punya skema 
tentang siapa dan kapan akan disita 
barangnya dan ditagih utangnya. Jadi ini 
sekarang mulai, bukan mulai sih. Dulu 
kan sudah mulai, dari dulu yang Lippo 
yang 5 juta hektare lebih di empat kota 
itu, kemudian sekarang Tommy, nanti apa 
lagi. Masih banyaklah dan kita punya 
schedule untuk itu sesuai dengan jadwal 
yang diberikan oleh Presiden. Skema 
kita, siapa dan kapan, itu sudah kita 
buat," katanya. Mahfud mengatakan aset 
tanah yang disita itu merupakan kawasan 
industri di Karawang. Sebelumnya aset 
tersebut dijaminkan Tommy Soeharto 
kepada negara. "Ini adalah kawasan 
industri yang dulu dijaminkan oleh 
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Tanah Air

Tommy Soeharto kepada negara. Kita 
punya dokumen hukum untuk 
melakukan itu," ujar Mahfud. Mengenai 
lamanya kasus BLBI ini Mahfud 
mengatakan, kerap kali debitur maupun 
obligor melobi pejabat pemerintahan. 
"Di dalam rapat-rapat itu kita bertanya 
kenapa sih ini kok lama sekali, lalu ada 
catatan memang setiap ganti pejabat, 
setiap ganti menteri, ganti dirjen, itu 
selalu ada upaya dari obligor dan 
debitur itu nego ke pemerintah," kata 
Mahfud. Ia mengungkap lobi-lobi itu 
dilakukan debitur dengan beragam 
alasan. Misalnya mengaku ingin 
menghitung kembali utangnya dan 
lainnya sehingga tertunda hingga 22 
tahun. "Mengaku tidak punya utanglah, 

ingin menghitung kembalilah, sehingga 
tertunda-tunda sampai saat ini," katanya. 
Mahfud mengatakan saat ini pemerintah 
tidak akan lagi membuka pintu negosiasi. 
Saat ini obligor dan debitur BLBI diminta 
mendatangi kantor Satgas BLBI jika 
mengklaim merasa utangnya lunas. "Oleh 
sebab itu, ini sudah 22 tahun kan, endak 
boleh begitu lagi, mari kita selesaikan 
sekarang, endak ada nego lagi sekarang. 
Datang saja ke kantor, jelaskan kalau 
punya bukti sudah lunas dan itu sah ya 
kita nyatakan lunas. Tapi kalau belum dan 
jaminan masih ada di kita, jangan coba-
coba dijual, disewakan, atau dialihkan ke 
pihak lain. Itu tidak boleh," katanya. Meski 
begitu, Mahfud meminta tidak ada lagi 
pihak yang mencoba bernegosiasi lagi 
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TEXT : 215-271-3057
dengan pemerintah karena sudah 22 
tahun masalah tersebut belum 
terselesaikan. "Nggak ada nego-nego 
sekarang, masa nego terus 22 tahun," 
tuturnya. Sebanyak 426 personel 
gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP 
dikerahkan Satgas BLBI mengamankan 
penyitaan aset PT Timor Putra Nasional 
(TPN) milik Hutomo Mandala Putra alias 
Tommy Soeharto. Dalam pantauan 
detikcom, pelaksanaan penyitaan 
berlangsung pada pukul 8 pagi dengan 
menggelar apel pasukan pengamanan 
yang dipimpin oleh Kapolres Karawang. 
Adapun skema pengamanan dibagi 
menjadi 5 kompi sesuai dengan jumlah 
5 pelang sita yang dipasang di 5 bidang 
lahan sita," yaitu Plang 1,3,4 berada di 
luar area sedangkan Plang 2 dan 5 ada 
di dalam lokasi PT Timor Putra 
Nasional," kata Kabag Ops Kompol 
Endar Supriatna, saat menyampaikan 
skema keamanan dalam pelaksanaan 

penyitaan di lahan PT Timor Putra 
Nasional (TPN) milik Hutomo Mandala 
Putra alias Tommy Soeharto, Jum'at 
(5/11/2021). Selama proses penyitaan itu 
tidak dilakukan penutupan jalan. Arus lalu 
lintas dari kedua jalur tetap berjalan 
normal. "Tidak ada penutupan jalan di 
depan lokasi PT Timor Putra Nasional, 
arus lalu lintas berjalan normal," katanya. 
Selain itu, dari pantauan di lapangan 
terlihat juga satu unit mobil barak kuda 
dan bus kepolisian untuk mengawal dan 
membawa tim Satgas BLBI memantau 
lahan sita yang memiliki luar kurang lebih 
124 hektar. Selama bertahun-tahun 
setelah Indonesia mengalami pergantian 
presiden setelah Soeharto lengser, tidak 
ada satu pun presiden yang berani 
mengusut atau menindaklanjuti kasus 
BLBI. Memang kasus ini sangat 
kompleks, dan diyakini melibatkan 
banyak sekali pihak. Tapi setidaknya 
hanya Jokowi lah yang berani membuka 

kembali kasus ini, dengan menagih utang 
kepada mereka yang terlibat dan aman-
aman saja sebelumnya. Silakan kalian 
Googling sendiri apa itu BLBI dan latar 
belakang terjadinya kasus ini. Sebagai 
bukti keseriusan Jokowi mengenai kasus 
ini, Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan 
Hak Tagih Negara Dana BLBI. Dalam 
Keppres tersebut, ada lima menteri serta 
Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri 
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo 
sebagai pengarah Satgas untuk 
melakukan penelusuran semua aset 
negara yang berkaitan dengan BLBI. 
Genderang perang telah dimulai. BLBI 
diberi waktu sampai dengan 31 
Desember 2023 untuk menyelesaikan 
tugasnya. Benar kata Jokowi waktu 
kampanye yang kedua. Jokowi 
mengatakan bahwa dia sudah tidak 
punya beban. Karena dia sudah tidak 
mungkin dipilih lagi, maka sekarang 

waktunya buat habisin para koruptor. 
Karena selama ini para koruptor 
berlindung di balik partai ataupun 
agama. Hanya di era Jokowi lah, 
banyak yang ketar-ketir setelah 
selama ini aman-aman tanpa 
gangguan. Benar saja, di era Jokowi 
banyak sekali kepentingan yang 
terusik. Ada tiga keluarga yang cukup 
terganggu dengan kiprah Jokowi. 
Terutama dari cendana ini. Makanya, 
tidak heran kenapa di era Jokowi, 
banyak sekali demo-demo tak jelas, 
yang dilakukan oleh kelompok yang 
sama, yang intinya sama yaitu 
menuntut presiden mundur dari 
jabatannya. Sebelum Jokowi mana 
ada demo terus terusan kayak 
sekarang ini. Karena dulu presidennya 
mau diajak kompromi sama koruptor. 
Dan karena Jokowi tidak ada 
kepentingan sama sekali. Maka 
Jokowisama sekali tidak mau 
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berhubungan dengan koruptor. 
Sehingga mulai Jokowi menjabat 
sampai hari ini demo yang tidak jelas 
maunya apa selalu muncul. Bukan 
kebetulan kalau mereka hanya turun ke 
jalan buat gaya-gayaan dan teriak tak 
jelas. Siapa pun sudah tahu, kelompok 
tukang demo ini adalah sapi perah 
untuk dijadikan alat untuk menekan 
pemerintah. 
Sekarang sudah agak lumayan sejak 
kepalanya masuk penjara demo sudah 
mulai jarang. Dengan modal logistik 
yang cukup plus nasi bungkus, sudah 
bisa turun ke jalan mirip bebek digiring 
keluar dari kandang. Semua itu ada 
tujuan dan maksud politisnya, hanya 
saja kedoknya adalah narasi 
pemerintah gagal dalam memimpin. 
Mereka ini adalah munafik. Tidak lagi 
murni berdemo, melainkan ada maksud 

 

Yang pasti sampai sekarang ini hanya 
Jokowi dan Ahok yang benar benar 
membawa Indonesia maju. Semoga 
untuk Indonesia maju sesuai kata Gus 
Dur Ahok bisa jadi presiden Indonesia di 
kemudian hari. Amin.

 
 

lain di balik itu semua. Ada dalang di 
belakang layar yang mengorkestrasi itu 
semua. Makanya Jokowi adalah mimpi 
buruk bagi mereka yang selama ini 
bermasalah tapi masih aman. Mirip 
dengan Ahok.

 

 Ahok malah lebih menakutkan, hanya 
saja kesialan datang saat ucapannya 
dipolitisasi. Makanya dia selesai. Kalau 
tidak, entah berapa banyak orang yang 
stres dan jadi sakit jiwa. Hanya pemimpin 
yang punya nyali besar yang berani 
melakukan ini meskipun tantangan ke 
depan akan sulit. Pasti akan ada 
perlawanan keras. 

 
 
 
 
 

Info SIP

Meski memiliki 
rasa yang 
pahit, leunca 
menyimpan 
banyak nutrisi 
yang berguna 
untuk 
menunjang 
kesehatan 
tubuh. Leunca 
diketahui memiliki kandungan berupa 
vitamin A, zat besi, vitamin C, vitamin B1, 
kalsium, seng, fosfor, dan lain 
sebagainya.

Berbentuk bulat kecil dan berwarna hijau, 
leunca merupakan salah satu jenis 
sayuran yang masih termasuk ke dalam 
suku terung. Memiliki nama latin 
Solanum nigrum, leunca sering 
digunakan 
sebagai bahan 
tambahan 
dalam lalapan 
khas 
masyarakat 
Sunda.

Mengonsumsi leunca tentu akan sangat 
baik bagi tubuh Anda. Dan untuk 
mengonsumsinya, Anda bisa mengolah 
leunca menjadi berbagai masakan. 
Berikut beberapa manfaat leunca yang 
telah dirangkum dari liputan6.com.

Dengan beragam nutrisi yang 
terkandung di dalamnya, maka tak heran 
jika sayuran ini dinilai mampu mengatasi 
berbagai masalah pada kesehatan, salah 
satunya adalah untuk mencegah kanker.

Mendukung Kesehatan Kulit
Manfaat leunca yang pertama adalah 
untuk menjaga kesehatan kulit. Leunca 
memiliki kandungan vitamin A, B1, dan 
C. Dalam sebuah studi menunjukkan 

Manfaat Leunca Untuk Kesehatan

Manfaat leunca yang kedua yakni 
untuk mengatasi sakit kepala. Setiap 
orang pasti pernah mengalami sakit 
kepala. Masalah kesehatan ini 
biasanya muncul secara tiba-tiba dan 
bertahap. Rasa nyeri yang ditimbulkan 
bisa di satu sisi, atau bahkan di seluruh 
kepala.

Mengatasi Sakit Kepala

Meski banyak orang sering 
menyepelekan penyakit ini, 
penderitanya tentu akan merasa tidak 
nyaman dan terganggu. Untuk 
meredakannya, manfaat leunca bisa 
digunakan. Leunca memiliki kandungan 
analgetik, yang dinilai mampu 
meringankan sakit kepala. Bahkan di 
Meksiko, leunca biasa digunakan 
sebagai obat sakit kepala.

bahwa kandungan vitamin C yang ada 
pada leunca dapat digunakan untuk 
merawat dan mendukung kesehatan 
kulit.Ini tidak lepas dari vitamin C yang 
memiliki sifat antioksidan, sehingga 

dapat 
menghalau 
radikal bebas, 
dan mencegah 
terjadinya 
kerusakan 
pada sel-sel 
kulit. Saat sel 
kulit rusak, 
maka akan 
berimbas pada 
sejumlah 
masalah kulit, 
seperti 
kerutan, flek 
hitam, dan 
garis-garis 

halus.
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Berkali-kali dalam konferensi iklim PBB 
(COP26) di Glasgow, Skotlandia, para 
pemimpin dunia menekankan perlunya 
membatasi pemanasan global hingga 1,5 
derajat Celsius.

Para ilmuwan telah mengatakan bahwa 
melewati batas 1.5C berisiko 
melepaskan efek perubahan iklim pada 
manusia, alam dan ekosistem.
Mencegah hal itu terjadi memerlukan 
hampir separuh emisi karbon (CO2) dari 
level 2010 dan memangkasnya hingga 
nol bersih (net zero) pada 2050 --sebuah 
tugas ambisius yang diperdebatkan para 
ilmuwan, donor, negosiator, dan aktivis di 
COP26 tentang cara mencapainya dan 
membiayainya.Tapi apa perbedaan 
antara 1.5C dan 2C dalam konteks 

Dalam Perjanjian Paris 2015, negara-
negara berkomitmen untuk membatasi 
rata-rata kenaikan suhu global menjadi di 
bawah 2 derajat Celcius (2C) di atas 
level pra-industri, dan menargetkan 1,5 
derajat (1.5C).

Manfaat leunca yang ketiga adalah 
sebagai obat alami untuk demam. 
Leunca memiliki sifat antipiretik yang 
dapat digunakan untuk menurunkan 
panas. Karena itulah, leunca juga 
dipercaya sebagai obat alami untuk 
meredakan demam.
Zat antipiretik sendiri biasanya 
terkandung dalam obat demam atau 
penurun panas. Obat antipiretik 
tersebut bekerja dengan cara 
menghambat sintesa dan pelepasan 
prostaglandin E2.

Sebagai Obat Demam

Sembuhkan Infeksi Saluran Kemih

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah 
penyakit yang disebabkan oleh bakteri 
pada organ saluran kencing. Bakteri 

Manfaat leunca yang keempat yaitu 
untuk sembuhkan infeksi saluran kemih. 
Manfaat leunca untuk mencegah dan 
menyembuhkan infeksi saluran kemih 
ini berkaitan dengan kandungan 
senyawa antidiuretik yang ada di 
dalamnya.

penyebab infeksi ini dapat mempengaruhi 
ginjal, kandung kemih, dan tabung yang 
mengalir di antara organ-organ tersebut.

Kanker payudara, leher rahim, lambung, 
hingga saluran pernapasan adalah 
beberapa jenis kanker yang bisa dicegah 
oleh keempat senyawa itu.

Terkadang, butuh waktu yang lama untuk 
sembuh total dari penyakit ini.

Manfaat leunca yang kelima adalah untuk 
mencegah kanker. Kanker merupakan 
salah satu penyakit yang paling 
mematikan. 

Mencegah Kanker

Leunca memiliki kandungan senyawa 
yang berguna untuk mencegah kanker, 
seperti solasonine, solasodine, 
solamargine, dan solanine. Keempat 
senyawa ini diyakini dapat mencegah sel 
kanker yang tidak terkendali.

Gejala dari penyakit ini bisa seperti sering 
buang air kecil (anyang-anyangan), nyeri 
saat kencing, urine keruh atau berbau, 
hingga adanya nanah atau darah dalam 
urine.

pemanasan global? Dilansir dari laman 
Antara mengutip Reuters, Minggu 
(7/11), inilah penjelasan sejumlah 
ilmuwan:
Posisi Kita Sekarang

Tahun ini saja, hujan lebat merendam 
China dan Eropa Barat dan 
menewaskan ratusan orang. Ratusan 

"Setengah derajat kenaikan suhu 
membawa lebih banyak cuaca 
ekstrem, dan itu bisa terjadi lebih 
sering, lebih intens, atau durasinya 
lebih panjang."

"Kita tak mengalami pemanasan global 
seperti ini hanya beberapa dekade 
saja," kata peneliti iklim Daniela Jacob 
di Pusat Layanan Iklim Jerman.

Bumi sudah menghangat sekitar 1,1 
derajat Celsius di atas level pra-
industri. Empat dekade terakhir kita 
mengalami suhu yang lebih panas dari 
dekade mana pun sejak 1850, periode 
akhir Revolusi Industri pertama (1750-
1850).

Arti Dan Dampak Pemanasan Global 1,5C Dan 2C

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 
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pemanasan global? Dilansir dari laman 
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lainnya tewas ketika temperatur di Barat 
Laut Pasifik mencapai rekor tertinggi.
Pada tahun ini pula es di Greenland 
mencair secara masif, kebakaran hutan 
melalap Mediterania dan Siberia, dan 
kekeringan terparah melanda sejumlah 
wilayah di Brazil.
"Perubahan iklim sudah mempengaruhi 
setiap wilayah yang dihuni manusia di 
seluruh bumi," kata ilmuwan iklim Rachel 
Warren di Universitas East Anglia.
Panas, Hujan, dan Kekeringan

"Untuk setiap kenaikan pemanasan 
global, perubahan ekstrem akan semakin 
besar," kata pakar iklim Sonia 
Seneviratne di ETH Zurich.

Jika pemanasan mencapai 4C, suhu 
ekstrem akan terjadi 9,4 kali per dekade.

dan kekeringan

Suhu ekstrem, yang muncul sekali per 
dekade dalam sebuah iklim tanpa 
campur tangan manusia, akan terjadi 4,1 
kali per dekade pada pemanasan global 
1.5C dan 5,6 kali pada 2C, menurut 
panel sains iklim PBB (IPCC).

Perbedaan antara 1.5C dan 2C sangat 
penting bagi lautan dan wilayah beku di 
bumi.

Atmosfer yang lebih hangat juga dapat 
menahan lebih banyak kelembaban 
sehingga menyebabkan hujan ekstrem 
yang meningkatkan risiko banjir.

“Pada 1.5C, ada peluang baik bagi kita 
untuk mencegah keruntuhan sebagian 
besar lapisan es di Greenland dan 
Antartika barat," kata pakar iklim Michael 
Mann di Universitas Negara Bagian 
Pennsylvania.

Fenomena tersebut juga meningkatkan 
penguapan yang menyebabkan 
kekeringan yang lebih intens.

Contohnya, gelombang panas akan 
terjadi lebih sering dan lebih parah.

Es, Laut, dan Batu Karang

Kenaikan suhu hingga 1.5C dan 
seterusnya akan memperburuk dampak 
kepada manusia.

Kondisi itu akan membantu membatasi 
kenaikan permukaan laut hingga 
beberapa kaki sampai akhir abad ini, 
meskipun hal itu masih menjadi 
perubahan besar yang akan menggerus 
garis pantai, serta negara-negara pulau 
kecil dan kota-kota pesisir.

Dunia yang lebih panas akan menjadi 
sarang nyamuk yang membawa 
beragam penyakit seperti malaria dan 
demam berdarah di wilayah yang lebih 
luas.
Namun pemanasan 2C akan membuat 
sebagian besar serangga dan hewan 
kehilangan habitatnya dan 
meningkatkan risiko kebakaran hutan 
yang mengancam kelangsungan alam.
"Titik Kritis”

Pemanasan lapisan tanah beku 
(permafrost) di Kutub Utara bisa 
menyebabkan biomassa yang lama 
membeku terurai, melepaskan emisi 
karbon yang sangat besar.
"Itulah kenapa tetap menggunakan 

Kekeringan, berkurangnya curah hujan, 
dan penghancuran berkesinambungan 
pada Amazon lewat deforestasi, 
contohnya, akan meruntuhkan sistem 
hutan hujan. Kondisi itu akan 
melepaskan karbon ke atmosfer 
ketimbang menyimpannya.

Namun jika kenaikan suhu melewati 
2C, lapisan es akan runtuh dan 
permukaan laut akan naik hingga 10 
meter meski belum jelas seberapa 
cepat hal itu akan terjadi, kata Mann.
Pemanasan 1.5C akan menghancurkan 
sedikitnya 70 persen batu karang, 
namun pada 2C, 99 persen batu karang 
akan hilang.

"Jika gagal panen terjadi bersamaan di 
sejumlah wilayah penghasil pangan di 
dunia, maka Anda akan melihat 
lonjakan harga pangan dan kelaparan 
di mana-mana," kata ilmuwan iklim 
Simon Lewis di Universitas College 
London.

Ketika suhu semakin panas, bumi lebih 
berisiko untuk mencapai "titik kritis", di 
mana sistem planet ini menembus 
batas yang memicu dampak berjenjang 
yang tak bisa dipulihkan. Kapan titik itu 
tercapai belum bisa dipastikan.

Pangan, Hutan, dan Penyakit

Kondisi itu akan memusnahkan habitat 
ikan dan masyarakat yang tergantung 
pada karang sebagai sumber makanan 
dan mata pencaharian.

Pemanasan 2C juga akan 
meningkatkan dampak terhadap 
produksi pangan.
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bahan bakar fosil sangat riskan… 
karena kita meningkatkan peluang 
untuk mencapai salah satu titik kritis 
tersebut," kata Lewis.

Sejauh ini, komitmen iklim yang 
disampaikan negara-negara kepada 
PBB menempatkan bumi pada jalur 
pemanasan global 2,7 derajat Celsius 
(2.7C).Badan Energi Internasional pada 
Kamis mengatakan bahwa janji-janji 
baru yang diumumkan pada COP26, 
jika terealisasi, akan menahan 
pemanasan global di bawah 1.8C, 
meskipun sejumlah pakar meragukan 
angka itu.

Di Luar Batas 2C

Masih perlu dilihat apakah janji-janji 
tersebut akan diterjemahkan ke dalam 
tindakan nyata.Pemanasan 2.7C akan 
membawa "suhu yang tak bisa ditinggali" 
selama beberapa waktu dalam setahun di 
wilayah tropis dan subtropis.Keragaman 
hayati akan berkurang drastis, ketahanan 
pangan anjlok, dan cuaca ekstrem akan 
melebihi kemampuan infrastruktur 
sebagian besar kota untuk mengatasinya, 
kata para ilmuwan."Jika kita mampu 
menjaga pemanasan tetap di bawah 2C 
kita mungkin masih memiliki kemampuan 
beradaptasi sebagai sebuah peradaban, 
namun pada 2.7C kita akan menghadapi 
kesulitan besar," kata Mann.

Miliarder China Zhang Yiming mundur 
dari jabatan CEO ByteDance, 
perusahaan induk TikTok. Pria berusia 38 
tahun itu bergabung dengan sejumlah 
miliarder teknologi yang juga mundur dari 
perusahaannya, di tengah pengetatan 
pengawasan pemerintah di sektor 
internet.Dilansir dari Forbes, di 
ByteDance, Zhang berhasil 
mengumpulkan kekayaan sebesar USD 
59,4 miliar (Rp 850,7 triliun). Pencapaian 
ini mampu melampaui kekayaan CEO 
Tencent Pony Ma. Jumlah kekayaan 
tersebut membawanya menjadi orang 
terkaya kedua di China.Ketika 
mengundurkan diri pada Mei lalu, Zhang 
sempat menulis sebuah surat internal 
yang menyatakan bahwa dirinya tidak 
memiliki keterampilan manajer yang 
ideal.Dia lebih tertarik untuk menganalisis 
prinsip-prinsip organisasi dan pasar, 
serta memanfaatkan teori tersebut untuk 
mengurangi pekerjaan manajemen.
Sumber kekayaan Zhang diperoleh dari 
kepemilikan sahamnya di ByteDance 
yang berbasis di Beijing. Perusahaan 

Alasan Bos TikTok Mundur

ByteDance memiliki enam unit bisnis, 
termasuk TikTok, Douyin, dan platform 
kolaborasi kerja Lark.

Miliarder China Su Hua yang 
merupakan salah satu pendiri platform 
video Kuaishou juga mengundurkan diri 
sebagai kepala eksekutif minggu lalu. 
Namun, dia tetap bekerja sebagai 
ketua.Selain Su, Colin Huang yang 
merupakan pendiri e-commerce 
Pinduoduo juga mengundurkan diri 
sebagai ketua pada Maret 2021. 
Alasannya karena Colin akan 
melanjutkan penelitian di bidang ilmu 
makanan dan kehidupan.

tersebut mengoperasikan aplikasi 
populer, termasuk agregator berita Jinri 
Toutiao, platform video pendek TikTok, 
dan Douyin.

Aksi Zhang Yiming Tak Sendiri

Posisi CEO dan ketua yang 
ditinggalkan Zhang akan digantikan 
oleh Liang Rubo. Sementara itu, Zhang 
akan menjadi penasihat perusahaan 
dan berfokus pada perencanaan 
strategi jangka panjang.
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Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) melakukan survei 
penyebab banjir bandang yang 
menerjang Kota Batu, Jawa Timur, pada 
Kamis (4/11). Survei dilakukan bersama 
Wali Kota Batu dan jajaran Forkopimda, 
Sabtu (6/11).Survei menunjukkan, 
terdapat sejumlah titik longsor di 
sepanjang tebing alur lembah sungai di 
wilayah hulu Kota Batu. Pengamatan 
visual dari helikopter yang terbang 
rendah menemukan adanya enam alur 
lembah sungai yang setiap sisinya 
sangat terjal, tidak dilindungi vegetasi 
yang rapat dan memiliki akar kuat.
Ketika hujan turun dengan intensitas 
tinggi, kondisi tersebut akan memicu 
terjadinya longsoran-longsoran yang 
kemudian terkumpul dan membentuk 
bendungan alam yang menutup alur air. 
Longsoran ini tidak hanya menutup alur-
alur dengan material longsoran, tetapi 
juga dengan pohon-pohon yang tumbang 
terbawa material longsor.
"Bendungan alami itu menurut analisis 
sementara kemudian diduga jebol dan 
tidak kuat menahan debit air setelah 
hujan dengan intensitas tinggi 
mengguyur wilayah hulu pada Kamis 
(4/11) pukul 14.00 WIB," kata Plt Kepala 

Penyebab Banjir Bandang di Kota Batu

Pertama, BNPB mengingatkan 
kembali adanya fenomena La Nina 
hingga Februari 2022. Fenomena 
tersebut menurut Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 

Di samping itu, jenis vegetasi yang 
ditanam tidak memiliki akar yang kuat 
untuk mengikat tanah dan menyerap 
air. Ketika ada debit air yang cukup 
besar dari wilayah hulu, maka lelehan 
atau longsoran di wilayah tengah dan 
hilir akan menambah kontribusi 
sedimen. Ketika sampai di 
permukiman warga, ketebalan lumpur 
menjadi sangat besar.Melihat data 
hasil survei udara dan analisis 
sementara banjir bandang di Kota 
Batu, maka BNPB memberikan 
beberapa rekomendasi. 

Pusat Data, Informasi dan Komunikasi 
Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, 
Minggu (7/11).Hasil survei lain di 
bagian hilir menunjukkan di sepanjang 
bantaran sungai terdapat perkebunan 
semusim yang melebar hingga tebing 
sungai. Berdasarkan pengamatan 
melalui udara tampak jelas bahwa 
perkebunan itu mengalami kerusakan 
seperti meleleh karena tergerus air 
hujan dengan intensitas tinggi.
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Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) melakukan survei 
penyebab banjir bandang yang 
menerjang Kota Batu, Jawa Timur, pada 
Kamis (4/11). Survei dilakukan bersama 
Wali Kota Batu dan jajaran Forkopimda, 
Sabtu (6/11).Survei menunjukkan, 
terdapat sejumlah titik longsor di 
sepanjang tebing alur lembah sungai di 
wilayah hulu Kota Batu. Pengamatan 
visual dari helikopter yang terbang 
rendah menemukan adanya enam alur 
lembah sungai yang setiap sisinya 
sangat terjal, tidak dilindungi vegetasi 
yang rapat dan memiliki akar kuat.
Ketika hujan turun dengan intensitas 
tinggi, kondisi tersebut akan memicu 
terjadinya longsoran-longsoran yang 
kemudian terkumpul dan membentuk 
bendungan alam yang menutup alur air. 
Longsoran ini tidak hanya menutup alur-
alur dengan material longsoran, tetapi 
juga dengan pohon-pohon yang tumbang 
terbawa material longsor.
"Bendungan alami itu menurut analisis 
sementara kemudian diduga jebol dan 
tidak kuat menahan debit air setelah 
hujan dengan intensitas tinggi 
mengguyur wilayah hulu pada Kamis 
(4/11) pukul 14.00 WIB," kata Plt Kepala 

Penyebab Banjir Bandang di Kota Batu

Pertama, BNPB mengingatkan 
kembali adanya fenomena La Nina 
hingga Februari 2022. Fenomena 
tersebut menurut Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 

Di samping itu, jenis vegetasi yang 
ditanam tidak memiliki akar yang kuat 
untuk mengikat tanah dan menyerap 
air. Ketika ada debit air yang cukup 
besar dari wilayah hulu, maka lelehan 
atau longsoran di wilayah tengah dan 
hilir akan menambah kontribusi 
sedimen. Ketika sampai di 
permukiman warga, ketebalan lumpur 
menjadi sangat besar.Melihat data 
hasil survei udara dan analisis 
sementara banjir bandang di Kota 
Batu, maka BNPB memberikan 
beberapa rekomendasi. 

Pusat Data, Informasi dan Komunikasi 
Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, 
Minggu (7/11).Hasil survei lain di 
bagian hilir menunjukkan di sepanjang 
bantaran sungai terdapat perkebunan 
semusim yang melebar hingga tebing 
sungai. Berdasarkan pengamatan 
melalui udara tampak jelas bahwa 
perkebunan itu mengalami kerusakan 
seperti meleleh karena tergerus air 
hujan dengan intensitas tinggi.
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bisa memicu terjadinya peningkatan 
frekuensi dan intensitas curah hujan 
dari 20 persen hingga 70 persen.
Kedua, BNPB mengingatkan masih 
banyak terlihat pohon-pohon tumbang 
di lokasi bekas longsoran di hulu, 
diperlukan adanya giat susur sungai 
dengan instansi yang berpengalaman 
seperti TNI, Polri, Basarnas. Susur 
sungai sangat penting untuk dilakukan 
guna melihat di mana saja titik-titik 
potensi sumbatan atau bendung alam di 
wilayah hulu.
Kegiatan susur sungai ini harus diikuti 
dengan pembersihan sisa-sisa pohon 
tumbang di wilayah hulu, sebab hal itu 
masih berpotensi menghambat atau 
membendung aliran.

Keempat, BNPB meminta agar 
pemanfaatan lereng jalur lembah sungai 
untuk perkebunan semusim sebaiknya 
dihindari. Lereng terjal dengan tingkat 
kemiringan hingga 30 derajat sebaiknya 

Ketiga, BNPB meminta agar wilayah 
lereng tebing atau kawasan kebun 
semusim lainnya ditanami dengan jenis 
vegetasi yang keras dan berakar kuat, 
sehingga dapat mengikat tanah dan 
mencegah terjadinya longsoran.

Pemerintah Kota Batu telah 
merencanakan susur sungai sebagai 
rencana jangka pendek dalam upaya 
mitigasi. Adapun tujuannya adalah guna 
melihat beberapa titik lokasi yang 
berpotensi menjadi sumbatan aliran air 
oleh berbagai hal, seperti puing sampah 
maupun potongan kayu.
"Dalam waktu dekat yang harus kita 
lakukan adalah susur sungai. Untuk 
membersihkan material yang ada di situ, 
agar supaya ketika turun hujan tidak 
menjadi hambatan air untuk mengalir," 
jelas Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.

Kelima, BNPB meminta kesiapsiagaan 
masyarakat harus ditingkatkan, 
khususnya saat terjadi hujan deras. 
BNPB mengingatkan jika terjadi kondisi 
hujan sangat deras secara terus 
menerus selama satu jam, jarak pandang 
terbatas hanya 30 m, maka masyarakat 
yang tinggal di sekitar lereng tebing dan 
daerah rendah sepanjang aliran sungai 
agar dievakuasi sementara ke tempat 
yang lebih aman.

ditanami vetiver, yakni jenis tumbuhan 
yang memiliki akar kuat dan dapat 
mengikat tanah.

Pemerintah Kota Batu, sebagaimana 

Dewanti 
mengaku 
akan 
menitipkan 
bibit 
vetiver 
kepada 
TNI dan 
Polri serta instansi terkait agar ditanam di 
lokasi tebing, lembah maupun bantaran 
sungai sebagai fondasi alami. Dia 
berharap hal itu dapat dilakukan 
sekaligus susur sungai.Pemerintah Kota 
Batu bekerja sama dengan dunia usaha 
untuk menyediakan bibit pohon keras 
yang bernilai ekonomis. Dewanti 
meminta warga Kota Batu, yang ingin 
menanam pohon tersebut, menghubungi 

rekomendasi BNPB, akan mengevakuasi 
masyarakat yang tinggal di kawasan 
rawan bencana banjir bandang ketika 
terjadi hujan deras dalam waktu yang 
lama."Kami juga akan melindungi 
masyarakat dari banjir bandang ini 
dengan cepat mengevakuasi warga 
ketika ada 
hujan 
deras 
dalam 
waktu dan 
intensitas 
skala yang 
lama," 
terang 
Dewanti.

Pemkot Batu agar mendapatkan 
bibitnya secara gratis.Dewanti sangat 
berharap warga tidak lagi menanami 
lembah maupun bantaran sungai 
dengan jenis tanaman semusim."Kita 
sudah fasilitasi. Monggo kalau ada 
petani yang mau menanam pohon buah 

kami akan 
menyediak
an bibit itu. 
Kami 
mohon 
mungkin 
tanaman 
semusim 
tidak 
ditanam 
lagi (di 
bantaran 
sungai), 
tapi 
tanaman 
lainnya 
yang 
punya 

akar kuat yang bisa ditanam," tandas 
Dewanti.Sebagai informasi, banjir 
bandang di Kota Batu mengakibatkan 
tujuh orang meninggal dunia. Dampak 
kerugian sementara hingga saat ini 
ialah 89 KK terdampak, 35 rumah 
rusak, 33 rumah terendam lumpur, 7 
unit mobil, 73 unit sepeda motor, 107 
ekor hewan ternak dan 10 kandang 
rusak.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

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

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
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Perdana Menteri Irak, Mustafa al-
Kadhimi selamat dari upaya 
pembunuhan setelah satu pesawat 
nirawak yang sarat dengan bahan 
peledak 
menargetkan 
kediamannya di ibu 
kota, Baghdad.
Seperti dilaporkan 
Al Jazeera, Minggu 
(7/11/2021), 
Kadhimi lolos tanpa 
cedera. Tetapi 
kepada kantor 
berita Reuters, 
sumber keamanan 
mengatakan bahwa 
setidaknya enam 
anggota pasukan 
perlindungan 
pribadi perdana 
menteri terluka dalam serangan hari 
Minggu.Kadhimi mengimbau untuk 
tenang dan menahan diri dalam satu 
pesan di Twitter."Saya baik-baik saja, 
puji Tuhan, dan saya menyerukan agar 
semua orang tenang dan menahan diri 
demi kebaikan Irak. Roket 
pengkhianatan tidak akan 
menggoyahkan sedikit pun ketabahan 
dan tekad pasukan keamanan yang 
heroik,” tambahnya.Serangan dini hari 
itu terjadi setelah protes keras di ibu kota 
Irak atas hasil pemilihan umum pada 10 
Oktober.Kelompok-kelompok yang 
memimpin protes adalah milisi 
bersenjata lengkap yang didukung Iran 
yang kehilangan banyak kekuasaan 
parlementer mereka dalam pemilihan. 
Mereka menuduh ada kecurangan 
dalam pemungutan suara dan 
penghitungan suara.Tidak ada kelompok 
yang segera mengaku bertanggung 
jawab atas serangan hari Minggu di 
kediaman Kadhimi di Zona Hijau 
berbenteng di Baghdad, yang 
menampung gedung-gedung pemerintah 
dan kedutaan asing.Satu pernyataan 
dari militer Irak menyatakan upaya 
pembunuhan yang gagal dilakukan 
dengan "pesawat nirawak yang sarat 
bahan peledak" dan perdana menteri 

PM Irak Selamat Dari Serangan Drone
dalam "kesehatan yang baik".“Pasukan 
keamanan mengambil tindakan yang 
diperlukan sehubungan dengan upaya yang 
gagal ini,” katanya.Dua pejabat pemerintah 

mengatakan kediaman 
Kadhimi telah terkena 
setidaknya satu ledakan dan 
mengonfirmasi kepada 
Reuters bahwa perdana 
menteri dalam keadaan aman.
Serangan itu terjadi setelah 
protes oleh pendukung partai-
partai yang memperdebatkan 
hasil pemungutan suara 
berubah menjadi kekerasan 
pada hari Jumat dengan 
demonstran melempari polisi 
dengan batu di dekat Zona 
Hijau.
Polisi menanggapi dengan gas 
air mata dan tembakan 

langsung, menewaskan sedikitnya satu 
demonstran.Beberapa pemimpin faksi milisi 
yang paling kuat secara terbuka 
menyalahkan Kadhimi atas bentrokan hari 
Jumat dan kematian pengunjuk rasa.“Darah 
para martir meminta pertanggungjawaban 
Anda,” seru Qais al-Khazali, pemimpin 
milisi Asaib Ahl al-Haq, berbicara kepada 
Kadhimi di pemakaman yang diadakan 
untuk pemrotes.“Para pengunjuk rasa 
hanya memiliki satu tuntutan terhadap 
kecurangan dalam pemilihan. Menjawab 
seperti ini (dengan tembakan langsung) 
berarti Anda yang pertama bertanggung 
jawab atas penipuan ini,” katanya.Hasil 
awal jajak pendapat itu menunjukkan 
bahwa satu blok yang dipimpin oleh 
pemimpin Muslim Syiah berpengaruh 
Moqtada al-Sadr memenangkan 73 kursi, 
mempertahankan posisinya sebagai 
kelompok terbesar di parlemen Irak yang 
beranggotakan 329 orang.Analis 
independen mengatakan hasil pemilu 
adalah cerminan kemarahan terhadap 
kelompok bersenjata yang didukung Iran, 
yang dikenal sebagai Hash al-Shaabi. 
Secara luas, Hash al-Shaabi dituduh 
terlibat dalam pembunuhan hampir 600 
pengunjuk rasa yang turun ke jalan secara 
terpisah, demonstrasi anti-pemerintah 
tahun 2019.

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) 
melaporkan dua menteri Presiden Joko 
Widodo ke Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan 
dalam bisnis polymerase chain reaction 
(PCR). Mereka yang dilaporkan adalah 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 
dan Menteri BUMN Erick Thohir. Wakil 
Ketua Umum Prima Alif Kamal 
mengatakan, laporan terhadap dua 
menteri itu dilakukan berdasarkan hasil 
investigasi pemberitaan media terkait 
dugaan adanya keterlibatan pejabat 
negara dalam bisnis PCR. "Sebenarnya 
yang beredar di media itu sudah banyak, 
investigasi dari Tempo minimal," ujar Alif 
di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 
Kamis (4/11/2021). Alif menilai, 
investigasi pemberitaan media terkait 
keterlibatan dua pejabat itu patut 
ditindaklanjuti oleh KPK sebagai data 
awal. Selanjutnya, ia meminta KPK 
mendalami lebih jauh terkait dugaan 
adanya penggunaan kekuasaan untuk 
bermain dalam bisnis PCR. Ini saya pikir 

 Luhut Dan Erick Dilaporkan Ke KPK

menjadi data awal bagi KPK untuk bisa 
mengungkap, panggil saja itu Luhut, 
panggil aja itu Erick agar kemudian 
KPK clear menjelaskan kepada publik 
bahwa yang terjadi seperti ini," kata 
Alif. "Nanti bukti-bukti itu, pihak KPK 
aja yang menjelaskan, kami sudah 
menyampaikan tadi lewat laporan 
kami," ucap dia. Prima berharap, KPK 
dapat mempelajari kliping majalah 
yang dibawa dalam laporannya dan 
menindaklanjuti laporan tersebut.  
"Kami minta KPK untuk mengklarifikasi 
berita beredar sesuai aturan 
pengadaan barang dan jasa," kata Alif. 
Dugaan keterlibatan meraup 
keuntungan dari pengadaan tes Covid-
19 ini bersumber dari dua perusahaan 
yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba 
Bumi Energi, yang di dalamnya masih 
terdapat kepemilikan saham Luhut. 
Kemudian, kedua perusahaan tersebut 
tertarik untuk berinvestasi di PT 
Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI) 
yang dikaitkan dengan Erick Thohir. 
Adapun GSI merupakan laboratorium 
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Dicari

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

Tanah Air

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Tanah Air

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Kantor Bandara 
Airnav Sugapa Intan 
Jaya

yang bergerak menyediakan fasilitas 
testing Covid-19.
Bantahan 
Sementara itu, Juru Bicara Menko 
Marves Jodi Mahardi menepis 
keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat 
kesehatan, seperti PCR, antigen, serta 
skrining Covid-19. "Sama sekali tidak 
benar. ya begitulah kalau oknum sudah 
hati dan pikirannya ingin menjatuhkan 
orang lain," kata Jodi kepada 
Kompas.com, Selasa (2/11/2021). 
"Orang ingin berbuat baik pun dihajar 
dengan segala cara. Ini akan membuat 
pihak-pihak yang ingin tulus membantu 
dalam masa krisis enggan," ucap dia. 
Jodi menyampaikan bahwa Luhut hanya 
memiliki saham kurang dari 10 persen di 
Toba Bumi Energi, anak perusahaan 
Toba Bara Sejahtera. "Jadi, Pak Luhut 
tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, 
sehingga kita tidak bisa berkomentar 
terkait Toba Bumi Energi," kata dia. 
Senada, Staf Khusus Menteri BUMN 
Arya Sinulingga menampik bahwa Erick 
terlibat dalam bisnis tes PCR. Menurut 
dia, isu yang menyebut Erick ikut 
berbisnis tes PCR itu tendensius. Sebab, 
kata dia, PT GSI, perusahaan penyedia 
tes Covid-19, hingga saat ini hanya 
melakukan 700.000 tes PCR. Angka itu, 
cuma 2,5 persen dari total tes PCR di 
Indonesia yang sudah mencapai 28,4 
juta. "Jadi kalau dikatakan bermain, kan 
lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 
30 persen atau 50 persen itu okelah bisa 
dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-

KPK pun menerima laporan Partai 
Rakyat Adil Makmur terhadap Luhut 
Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir. 
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali 
Fikri memastikan bahwa setiap 
laporan yang masuk ke saluran 
Pengaduan Masyarakat (Dumas) 
KPK akan ditindaklanjuti. “Kami 
mengonfirmasi, benar, bahwa Bagian 
Persuratan KPK telah menerima 
laporan masyarakat dimaksud,” ujar 
Ali di Gedung Merah Putih KPK, 
Kamis. Baca juga: KPK Akan Telaah 
dan Verifikasi Laporan terhadap Luhut 
dan Erick Thohir soal Bisnis PCR 
KPK, lanjut dia, akan lebih dulu 
melakukan verifikasi dan telaah 
terhadap data dan informasi yang 
disampaikan tersebut. “Tahapan ini 
penting untuk mengidentifikasi, 
mengacu pada undang-undang 
apakah pokok-pokok aduan termasuk 
dalam ranah tindak pidana korupsi 
dan menjadi kewenangan KPK atau 
tidak,” ucap Ali. Ali menuturkan, 
apabila pokok aduannya Prima 
tersebut merupakan kewenangan 
KPK maka lembaga antirasuah itu 
memastikan akan menindaklanjutinya 
sesuai SOP dan ketentuan hukum 
yang berlaku. “KPK sangat 
mengapresiasi pihak-pihak yang terus 
gigih berperan dalam upaya 
pemberantasan korupsi,” tutur dia.

Respons KPK 

main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar 
Arya kepada wartawan, Selasa. 

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

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

Hiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

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

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

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

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

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

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

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

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

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

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

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

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

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

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

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

p1

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

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

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204

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

Dicari kasir pria (deli)
di Central City 
Hub : 267 - 405 - 3137

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

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

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

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

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

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

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

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
for $75K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25 Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara  : Bolak-balik.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Anda menjadi tumpuan kemarahan 
atasan karena 
dianggap lalai dalam bekerja. Tentu 
saja Anda menolak mentah-mentah 
tuduhan itu. 
Keuangan  : Kerugian.

Taurus(20April-20mei)
Berunding adalah cara paling tepat 
untuk menyelesaikan masalah minggu 
ini. Sayangnya, atasan tak begitu 
merespons keinginan Anda. 

Keuangan  : Malas menabung.
Asmara  : Kurang perhatian.

Asmara  : Belum saatnya. 
Keuangan  : Titik cerah.

Keuangan  : Banyak bonus.

Asmara  : Satukan pendapat.

Gemini(21 Mei-21Juni)
 Terima kenyataan jika Anda kurang 
diterima dengan baik oleh rekan-rekan 
kerja.Hati-hati dengan sakit di daerah 
kaki dan sekitarnya akibat kebanyakan 
jalan-jalan tanpa diimbangi kesehatan 
badan. 

Asmara  : Masih cinta

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Jangan sampai cuaca yang mendung 
memengaruhi suasana hati Anda. 
Apalagi jika masalah kecil itu sampai 
membuat patah semangat
Keuangan  : Untuk anak.

Asmara  : Tetap sendiri.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Keuangan  : Timpang.

Pikirkan kembali jika Anda ingin 
menjadikan rekan kerja sebagai partner 
bisnis. Kebanyakan kasus, biasanya 
kurang berjalan lancar karena 
perbedaan pendapat dan kepentingan

Anda kesal dan bingung kebutuhan 
Anda dan anak saja belum terpenuhi. 
Akibatnya, Anda harus banting tulang 
mencari tambahan. Kesehatan Anda 
pun agak menurun akibat terlalu 
banyak begadang menyelesaikan 
pekerjaan kantor

Bila Anda masih lajang, jodoh akan 
menghampiri lebih cepat bila Anda 
mengubah penampilan.

Keuangan  : Sedikit berkurang.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara: Naik daun.
 

Si Dia akan takluk oleh pesona Anda 
meski sedang marah. 

 Tidak perlu marah-marah jika bertemu 
orang yang mengesalkan di jalan. 
Bersabar adalah kunci utama di minggu ini

Keuangan: Ditraktir.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Asmara  : Kenapa marah?
Keuangan  : Nyaris bangkrut.

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Kerusakan di rumah memang tak ada 
habisnya. Kamar mandi sudah beres, 
rusak di ruangan lain. 
Cari tukang yang profesional untuk 
menyelesaikan masalah ini

Asmara  : Selalu hangat.

Keuangan  : Biaya promosi.

 Di saat orang lain memutuskan hal yang 
sama, Anda justru memilih hal 
berlawanan. Tak masalah asal berani 
pertanggungjawabkan putusan tersebut. 

Asmara  : Menyesal.

Asmara  : Salah pilih.
Keuangan  : Berpikir praktis.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Cinta Anda sedang diuji. Memang tak 
mudah menjalin cinta dengan pasangan 
yang berbeda kota. Pekerjaan 
membuahkan hasil yang sangat 
memuaskan. Anda layak mendapatkan 
pujian. 
Keuangan  : Kredit macet.

Leo (23 Juli - 22 Agust) 
Si Kecil merengek saat Anda sedang sibuk 
menyelesaikan urusan kerja? Jangan 
keburu mengabulkan keinginannya, siapa 
tahu ia hanya ingin menarik perhatian 
saja. Coba ingat-ingat kapat terakhir 
menemaninya saat di rumah. Bisa jadi, Si 
Kecil hanya ingin ditemani saat belajar 
atau main. sakit kepala kembali muncul 
karena Anda selalu telat makan.
Pekerjaan  : Buat keputusan.

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

Hiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264
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Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

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

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204

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

Dicari kasir pria (deli)
di Central City 
Hub : 267 - 405 - 3137

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

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

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

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

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

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

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

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
for $75K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25 Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara  : Bolak-balik.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Anda menjadi tumpuan kemarahan 
atasan karena 
dianggap lalai dalam bekerja. Tentu 
saja Anda menolak mentah-mentah 
tuduhan itu. 
Keuangan  : Kerugian.

Taurus(20April-20mei)
Berunding adalah cara paling tepat 
untuk menyelesaikan masalah minggu 
ini. Sayangnya, atasan tak begitu 
merespons keinginan Anda. 

Keuangan  : Malas menabung.
Asmara  : Kurang perhatian.

Asmara  : Belum saatnya. 
Keuangan  : Titik cerah.

Keuangan  : Banyak bonus.

Asmara  : Satukan pendapat.

Gemini(21 Mei-21Juni)
 Terima kenyataan jika Anda kurang 
diterima dengan baik oleh rekan-rekan 
kerja.Hati-hati dengan sakit di daerah 
kaki dan sekitarnya akibat kebanyakan 
jalan-jalan tanpa diimbangi kesehatan 
badan. 

Asmara  : Masih cinta

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Jangan sampai cuaca yang mendung 
memengaruhi suasana hati Anda. 
Apalagi jika masalah kecil itu sampai 
membuat patah semangat
Keuangan  : Untuk anak.

Asmara  : Tetap sendiri.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Keuangan  : Timpang.

Pikirkan kembali jika Anda ingin 
menjadikan rekan kerja sebagai partner 
bisnis. Kebanyakan kasus, biasanya 
kurang berjalan lancar karena 
perbedaan pendapat dan kepentingan

Anda kesal dan bingung kebutuhan 
Anda dan anak saja belum terpenuhi. 
Akibatnya, Anda harus banting tulang 
mencari tambahan. Kesehatan Anda 
pun agak menurun akibat terlalu 
banyak begadang menyelesaikan 
pekerjaan kantor

Bila Anda masih lajang, jodoh akan 
menghampiri lebih cepat bila Anda 
mengubah penampilan.

Keuangan  : Sedikit berkurang.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara: Naik daun.
 

Si Dia akan takluk oleh pesona Anda 
meski sedang marah. 

 Tidak perlu marah-marah jika bertemu 
orang yang mengesalkan di jalan. 
Bersabar adalah kunci utama di minggu ini

Keuangan: Ditraktir.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Asmara  : Kenapa marah?
Keuangan  : Nyaris bangkrut.

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Kerusakan di rumah memang tak ada 
habisnya. Kamar mandi sudah beres, 
rusak di ruangan lain. 
Cari tukang yang profesional untuk 
menyelesaikan masalah ini

Asmara  : Selalu hangat.

Keuangan  : Biaya promosi.

 Di saat orang lain memutuskan hal yang 
sama, Anda justru memilih hal 
berlawanan. Tak masalah asal berani 
pertanggungjawabkan putusan tersebut. 

Asmara  : Menyesal.

Asmara  : Salah pilih.
Keuangan  : Berpikir praktis.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Cinta Anda sedang diuji. Memang tak 
mudah menjalin cinta dengan pasangan 
yang berbeda kota. Pekerjaan 
membuahkan hasil yang sangat 
memuaskan. Anda layak mendapatkan 
pujian. 
Keuangan  : Kredit macet.

Leo (23 Juli - 22 Agust) 
Si Kecil merengek saat Anda sedang sibuk 
menyelesaikan urusan kerja? Jangan 
keburu mengabulkan keinginannya, siapa 
tahu ia hanya ingin menarik perhatian 
saja. Coba ingat-ingat kapat terakhir 
menemaninya saat di rumah. Bisa jadi, Si 
Kecil hanya ingin ditemani saat belajar 
atau main. sakit kepala kembali muncul 
karena Anda selalu telat makan.
Pekerjaan  : Buat keputusan.

Asmara  : Diuji.


