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PIANO

Seorang pemimpin harus mempunyai 
misi dan visi yang jelas. Supaya arah 
perjalanan negeri ini bisa fokus 
mengarah kepada suatu titik yaitu 
kemakmuran. Demi menuju ke arah 
sana dibutuhkan pengetahuan, 
kemampuan dan eksekusi yang tepat. 
Sehingga berbagai kebijakan mampu 
menghasilkan sesuatu yang memang 
diperlukan negeri ini. Patut disyukuri 
kita mempunyai Presiden seperti 
Jokowi. Walaupun secara fisik kecil 

kerempeng tetapi mempunyai pemikiran 
besar, jelas dan terarah. Bukan hanya 
dipikirkan tetapi juga dieksekusi, 
sehingga hasilnya bisa terlihat seperti 
sekarang ini. Presiden memikirkan 
sarana apa yang paling dibutuhkan 
masyarakat. Ditemukan bahwa 
masyarakat membutuhkan sarana 
mobilisasi, transportasi yang baik. Maka 
pemerintah dengan masif dan merata 
membangun jalan tol, perbaikan jalan di 

                                        Ditandatangani

            Perjanjian Ekstradisi Indonesia-
Singapura                    

Perjanjian Ekstradisi 
Indonesia - Singapura

Ditandatangani
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berbagai daerah. Hasilnya masyarakat 
dimanjakan dengan jalan yang mulus 
sehingga memudahkan perjalanan. 
Walaupun belum bisa 100% di seluruh 
wilayah Indonesia, tetapi pembangunan 
jalan sekarang ini sangat signifikan 
mempengaruhi kelancaran mobilisasi 
dan transportasi masyarakat. Indonesia 
ingin menjadi negara maju dengan 
memiliki kembali perusahaan-
perusahaan besar yang dikelola orang 
asing. Di Era Jokowi, pemerintah 
mampu mengambil alih perusahaan 
tambang yang selama ini seolah tak 
tersentuh. Presiden Joko Widodo 
mengatakan, Indonesia harus 
meningkatkan nilai tambah dari industri 
pertambangan. Oleh karena itu, 
pemerintah berusaha mengambil alih 

kepemilikan saham perusahaan asing di 
atas sejumlah industri pertambangan 
Indonesia. Pemerintah mengambil alih 
kepemilikan beberapa perusahaan asing. 
PT. Freeport yang sudah 54 tahun dikelola 
oleh Freeport-McMoRan, dua tahun lalu 
diambil alih sehingga tadinya 9 persen 
menjadi mayoritas 51 persen. Blok 
Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola 
oleh Total E&P Indonesie dan Inpex 
Corporation dari Perancis, lalu 100 persen 
diambil alih dan diberikan kepada PT 
Pertamina Persero. Terakhir adalah Blok 
Rokan , yang sudah dikelola 97 tahun oleh 
Chevron, juga sudah 100 persen diberikan 
ke PT Pertamina Persero. Tindakan-
tindakan tersebut tidak terpikirkan oleh 
kita sebelumnya. Bahkan mungkin oeh 
presiden-presiden sebelumnya. Presiden 
Jokowi mampu melakukan hal-hal yang 

tidak biasa, dan hasilnya terus terlihat 
menjelang akhir masa jabatannya. 
Ketika Presiden dan pemimpin 
sebelumnya tidak terpikirkan, Jokowi 
kok bisa? Tak terbayangkan jika 
Presiden kita sebelumnya melakukan 
hal ini, maka negeri ini bisa lebih cepat 
berkembang dan maju. Kabar terbaru, 
Indonesia menandatangi perjanjian 
dengan Singapura di Bintan, Kepulauan 
Riau, Selasa (26/1/20222). Dalam 
pertemuan tersebut, Presiden Indonesia 
dan PM Singapura menyaksikan 
penandatanganan 15 dokumen kerja 
sama strategis di bidang politik, hukum, 
keamanan, ekonomi, dan sosial budaya 

di antaranya: Persetujuan tentang 
Penyesuaian FIR, Perjanjian Ekstradisi 
Indonesia-Singapura, Pernyataan 
Bersama Menteri Pertahanan Indonesia 
dan Singapura tentang Kesepakatan 
untuk memberlakukan Perjanjian Kerja 
Sama Pertahanan 2007 (Joint Statement 
MINDEF DCA). Selain ketiga dokumen 
perjanjian itu, Menteri Koordinator 
Kemaritiman dan Investasi RI dan Senior 
Minister/Coordinating Minister for National 
Security Singapura juga melakukan 
pertukaran surat (exchange of letter) yang 
akan menjadi kerangka pelaksanaan 
ketiga dokumen kerja sama strategis 
Indonesia-Singapura secara simultan. 
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Yang menggembirakan dari perjanjian 
tersebut adalah Indonesia berhasil 
mengambil alih pelayanan ruang udara 
atau Flight Information Region (FIR) 
untuk wilayah Kepulauan Riau (Kepri) 
dan Natuna setelah selama ini dikuasai 
Singapura dan perjanjian ekstradisi 
antar negara. Bagaimana awalnya 
ruang udara Indonesia bisa ada di 
negara lain? Mengacu Peraturan 
Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 
55 Tahun 2016 tentang Tatanan 
Navigasi Penerbangan Internasional, 
Flight Information Region atau FIR 
adalah suatu daerah dengan dimensi 
tertentu di mana pelayanan informasi 
penerbangan (flight information service) 
dan pelayanan kesiagaan (alerting 
service) diberikan. FIR yang dikuasai 
Singapura ini menyangkup sekitar 100 
nautical miles (1.825 kilometer) wilayah 
udara Indonesia yang melingkupi 
Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan 

Natuna. Sejak Indonesia merdeka, 
pengelolaan FIR di wilayah-wilayah 
tersebut belum pernah berada pada 
otoritas dalam negeri. Alhasil, seluruh 
pesawat yang hendak melintas di wilayah 
tersebut harus melapor ke otoritas 
Singapura. Tentunya, termasuk pesawat-
pesawat milik Indonesia. Dianggap belum 
siap Awal pengelolaan FIR yang berada di 
sebagian wilayah barat Indonesia jatuh ke 
tangan Singapura adalah atas keputusan 
International Civil Aviation Organization 
(ICAO) di tahun 1946. Organisasi 
Penerbangan Sipil Internasional tersebut 
menyatakan bahwa Indonesia belum 
mampu mengatur lalu lintas udara di 
wilayah yang disebut sektor A, B, dan C 
ini. Jika anda terbang dari bandara Hang 
Nadim Batam, inilah yang terjadi, pilot 
akan memberi kode ke menara ATC 
Batam bahwa pesawat ready dan minta 
ijin untuk take off. Alih-alih memberikan ijin 
take-off, menara ATC Batam akan 

mengkontak lebih dahulu menara ATC 
negara tetangga Singapura. Lantas 
menara ATC Singapura akan memantau 
lalu-lintas udara sekitar Singapura-
Batam, jika aman maka ijin terbang 
diberikan ke menara ATC Batam yang 
kemudian diteruskan ke pilot pesawat. 
Ganjil kedengarannya? Tapi itulah 
kenyataan yang dihadapi keseharian 
pilot yang lepas landas dari bandara 
Batam. Batam yang notabene adalah 
bagian dari Indonesia, untuk terbang 

diwilayah sendiri harus minta ijin negara 
lain. Ini adalah efek FIR (Flight 
Information Region) atau Tatanan 
Navigasi Penerbangan Internasional 
untuk area Singapura, Kepulauan Riau 
dan sebagian Natuna yang sejak tahun 
1946 dikuasai oleh Singapura dengan 
alasan Indonesia belum punya teknologi 
yang bisa mengontrol wilayah yang 
kebetulan berdekatan dengan areal 
penerbangan negara lain. Dengan alasan 
keselamatan penerbangan, maka 
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penguasaan yang pengawasan 
diberikan kepada negara yang lebih 
mampu dan punya teknologinya, dalam 
hal ini Singapura. Dampaknya, jika kita 
memperhatikan peta perbatasan RI dan 
Singapura, noktah perbatasan antara 
dua negara sesungguhnya hanya 
menunjukkan batas darat dan laut. Tapi 
jika mengacu kepada peta udara FIR, 
maka pembaca bisa membayangkan 
pulau Batam seluruhnya dan sebagian 
kepulauan Natuna hilang dari peta RI 
dan masuk dalam teritori Singapura. 
Tapi sejak tanggal 25 Januari 2022 
keganjilan ini berakhir. Setelah 
menunggu lebih dari 70 tahun, FIR 
kembali ke pangkuan bumi pertiwi. 
Mungkin banyak dari kita yang tidak 
terlalu peduli dengan kasus FIR ini. 
Tapi FIR ini adalah kedaulatan kita 
yang tidak boleh diurus atau dimasukin 
negara lain. Selain pengembalian 

wilayah FIR, yang penting juga adalah 
ditandatanganinya kesepakatan 
ekstradisi. Singapura adalah satu-satunya 
negara di kawasan ASEAN yang enggan 
menandatangani perjanjian ekstradisi 
bilateral dua negara sangat berdekatan 
ini. Soalnya, Indonesia telah memiliki 
perjanjian dengan negara mitra 
sekawasan, di antaranya Malaysia, 
Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, 
Republik Korea, Republik Rakyat 
Tiongkok, dan Hong Kong SAR. Adapun 
antara Indonesia dan Singapura telah 
terikat dalam Perjanjian Bantuan Timbal 
Balik Masalah Pidana (Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters/MLA) di 
antara negara anggota ASEAN tahun 
2008. Asal tahu saja perjanjian ekstradisi 
ini sudah diupayakan pemerintah 
Indonesia sejak 1998. Berikut ini asal 
mulanya Perjanjian Ekstradisi Indonesia-
Singapura ini dimulai sampai sekarang 

ditandatangani Yasonna Laoly dan 
disaksikan Presiden Joko Widodo serta 
Perdana Menteri Singapura : 
1. Upaya pembentukan Perjanjian 
Ekstradisi Indonesia – Singapura telah 
mulai diupayakan oleh Pemerintah 
Indonesia sejak tahun 1998 dalam setiap 
kesempatan, baik dalam pertemuan 
bilateral maupun regional dengan 
Pemerintah Singapura. 
2. Presiden Kelima Republik Indonesia, 
Megawati Soekarnoputri dan Perdana 

Menteri Singapura Goh Chok Thong 
melakukan pertemuan bilateral guna 
membahas hal terkait pengembangan 
kerja sama kedua negara di segala 
bidang di Istana Bogor pada 16 Desember 
2002. Salah satu hasil pertemuan tersebut 
adalah tercapainya kesepakatan bahwa 
Indonesia dan Singapura akan menyusun 
action plan atau rencana aksi 
pembentukan Perjanjian Ekstradisi 
Indonesia – Singapura.
3. Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan 
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Wirajuda dan Menteri Luar Negeri 
Singapura, George Yeo 
menandatangani Perjanjian Ekstradisi 
Indonesia – Singapura di Istana 
Tampaksiring, Bali, Indonesia pada 
tanggal 27 April 2007. Perjanjian itu 
disaksikan oleh Presiden Indonesia, 
Susilo Bambang Yudhoyono dan 
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien 
Loong. 
4. Perjanjian Ekstradisi Indonesia – 
Singapura yang ditandatangani pada 
tahun 2007 tersebut tidak dapat 
diberlakukan oleh kedua negara karena 
Pemerintah Indonesia dan Singapura 
belum meratifikasi Perjanjian tersebut. 
Adapun alasan kedua negara belum 
meratifikasi Perjanjian Ekstradisi 
Indonesia - Singapura tersebut adalah 
karena Pemerintah kedua negara 
sepakat agar pengesahan Perjanjian 
Ekstradisi dilakukan secara paralel 
dengan pengesahan Perjanjian Kerja 
Sama Keamanan Indonesia – 
Singapura. Dalam perkembangannya, 
Komisi I DPR RI Periode 2004 – 2009 
menolak untuk mengesahkan 
Perjanjian Kerja Sama Keamanan yang 
telah ditandatangani dalam Rapat Kerja 
dengan Menteri Luar Negeri pada 25 
Juni 2007. Sehingga, penolakan itu 
berdampak pada proses ratifikasi 
Perjanjian Ekstradisi Indonesia – 
Singapura. 
5.  Indonesia – Singapura membahas 
kembali tentang Persetujuan 
Penyesuaian Batas Wilayah Informasi 
Penerbangan Indonesia - Singapura 
terkait Realignment Flight Information 
Region atau FIR dan Perjanjian Kerja 
Sama Keamanan dalam Leaders’ 
Retreat pada 8 Oktober 2019. Leaders’ 
Retreat adalah pertemuan tahunan 
antara Presiden Indonesia dengan 
Perdana Menteri Singapura guna 
membahas kerja sama yang saling 
menguntungkan antara kedua negara. 
Leaders’ Retreat dimulai pada tahun 
2016 hingga saat ini. 
6. Menindaklanjuti hasil Leaders’ 
Retreat 2019, Menteri Hukum dan HAM 
kemudian mengusulkan agar Perjanjian 
Ekstradisi yang sejak awal diparalelkan 
dengan Perjanjian Kerja Sama 

Keamanan juga dibahas kembali dalam 
framework for discussion. 
7. Setelah melakukan korespondensi, 
konsultasi dan perundingan, Pemerintah 
Singapura menerima usulan Indonesia 
tersebut di atas pada 22 Oktober 2021. 
8. Perjanjian Ekstadisi Indonesia-
Singapura ditandatangani di Bintan, 
Kepulauan Riau, pada 25 Januari 2022.
Guru Besar Hukum Internasional 
Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto 
Juwana menjelaskan soal apa itu 
ekstradisi. "Permintaan suatu negara atas 
pelaku kejahatan saat pelaku kejahatan 
ada di negara lain sehingga bisa 
menghadapi proses hukum dari negara 
yang meminta," ujarnya saat dihubungi 
Kompas.com, Kamis (27/1/2022). Lebih 
lanjut, perihal ekstradisi selengkapnya 
diatur dalam Undang-Undang (UU) 
Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi 
yang disahkan Presiden Soeharto pada 
18 Januari 1979. Pengertian mengenai 
ekstradisi dijelaskan dalam Pasal 1 UU 
tersebut. Berikut bunyinya: "Ekstradisi 
adalah penyerahan oleh suatu negara 
kepada negara yang meminta 
penyerahan seseorang yang disangka 
atau dipidana karena melakukan suatu 
kejahatan di luar wilayah negara yang 
menyerahkan dan di dalam yurisdiksi 
wilayah negara yang meminta 
penyerahan tersebut, karena berwenang 
untuk mengadili dan memidananya." 
Menurut UU Nomor 1 Tahun 1979, 
ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu 
perjanjian. Dalam hal perjanjian belum 
ada, maka ekstradisi bisa dilakukan atas 
dasar hubungan baik antara Indonesia 
dan negara lain. Dalam UU tersebut turut 
dijelaskan siapa saja yang dapat 
diekstradisi, yakni orang yang oleh 
pejabat yang berwenang dari negara 
asing diminta karena disangka melakukan 
kejahatan atau untuk menjalani pidana 
atau perintah penahanan. Ekstradisi 
dapat juga dilakukan pada orang yang 
disangka melakukan atau telah dipidana 
karena membantu, mencoba, dan 
melakukan mufakat kejahatan, sepanjang 
pembantuan, percobaan, dan 
permufakatan jahat itu dapat dipidana 
menurut hukum NKRI dan hukum negara 
yang meminta ekstradisi. Perjanjian itu 
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disebut dapat mencegah dan 
memberantas tindak pidana yang 
bersifat lintas batas negara seperti 
korupsi, narkotika, dan terorisme. Itu 
artinya, para koruptor, bandar narkoba 
hingga donatur aksi terorisme yang 
menjalankan aksinya di Indonesia tidak 
bisa lagi bersembunyi di Singapura. 
Perjanjian ekstradisi Indonesia-
Singapura memiliki masa retroaktif yang 
berlaku surut terhitung tanggal 
diundangkannya atau berlaku selama 18 
tahun ke belakang. Hal tersebut, sesuai 
dengan ketentuan maksimal 
kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam 
Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Indonesia. “Selain masa 
rektroaktif, perjanjian ekstradisi ini juga 
menyepakati bahwa penentuan 
kewarganegaraan pelaku tindak pidana 
ditentukan pada saat tindak pidana 
dilakukan," kata Menteri Hukum dan 
HAM, Yasonna Laoly, dalam keterangan 
pers, Selasa. "Hal ini untuk mencegah 
privilege yang mungkin timbul akibat 
pergantian kewarganegaraan dari 
pelaku tindak pidana guna menghindari 
proses hukum terhadap dirinya,” kata 
dia. Tindak pidana yang pelakunya 
dapat diekstradisi menurut perjanjian 

ekstradisi itu ada 31 jenis. Di antaranya 
tindak pidana korupsi, pencucian uang, 
suap, perbankan, narkotika, terorisme, 
dan pendanaan kegiatan yang terkait 
dengan terorisme. Yasonna 
menjelaskan, Indonesia dan Singapura 
sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi 
setiap orang yang ditemukan berada di 
wilayah negara diminta dan dicari oleh 
negara peminta. Hal itu, dilakukan untuk 
proses penuntutan, persidangan atau 
pelaksanaan hukuman untuk tindak 
pidana yang dapat diekstradisi. 
“Perjanjian ekstradisi ini akan 
menciptakan efek gentar (deterrence) 
bagi pelaku tindak pidana di Indonesia 
dan Singapura,” ujar Menkumham. 
Perjanjian ekstradisi Indonesia – 
Singapura itu juga akan mempersempit 
ruang gerak pelaku tindak pidana di 
Indonesia dalam melarikan diri. 
“Indonesia juga berhasil meyakinkan 
Singapura untuk menyepakati perjanjian 
ekstradisi yang bersifat progresif, 
fleksibel, dan antisipatif terhadap 
perkembangan, bentuk dan modus 
tindak pidana saat ini dan di masa 
depan," ujar Yasonna. "Perjanjian 
ekstradisi Indonesia–Singapura 
memungkinkan kedua negara melakukan 
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ekstradisi terhadap pelaku tindak 
pidana yang meskipun jenis tindak 
pidananya tidak lugas disebutkan 
dalam perjanjian ini namun telah diatur 
dalam sistem hukum kedua negara,” 
imbuhnya. Penandatanganan 
perjanjian ekstradisi dilakukan dalam 
Leaders’ Retreat, yakni pertemuan 
tahunan yang dimulai sejak 2016 
antara Presiden Republik Indonesia 
dengan Perdana Menteri Singapura 
guna membahas kerja sama yang 
saling menguntungkan antara kedua 
negara. Leaders’ Retreat itu sedianya 
diselenggarakan pada tahun 2020. 
Namun, karena pandemi Covid-19 
yang tengah melanda dunia, kegiatan 
tersebut baru dapat dilaksanakan pada 
25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan 
Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menyambut baik dan 
mendukung penuh penandatanganan 
perjanjian ekstradisi antara 
Indonesia–Singapura. Wakil Ketua 
KPK Nurul Ghufron menilai, perjanjian 
tersebut akan menjadi akselerasi 
progresif dalam upaya pemberantasan 

korupsi di Indonesia. "Melalui regulasi ini 
artinya seluruh instrumen yang dimiliki 
kedua negara akan memberikan 
dukungan penuh terhadap upaya 
ekstradisi dalam kerangka penegakkan 
hukum kedua negara, termasuk dalam 
konteks pemberantasan tindak pidana 
korupsi," ujar Ghufron, melalui 
keterangan tertulis, Selasa. Ghufron 
mengemukakan, perjanjian ekstradisi 
tidak hanya mempermudah proses 
penangkapan dan pemulangan 
tersangka korupsi yang melarikan diri 
atau berdomisili di negara lain. Namun, 
kata dia, nantinya juga akan berimbas 
positif terhadap upaya optimalisasi asset 
recovery. Karena itu, kata Ghufron, 
perjanjian ekstradisi itu dapat menjadi 
sebuah tonggak langkah maju 
pemberantasan korupsi tidak hanya bagi 
Indonesia, tetapi juga bagi 
pemberantasan korupsi pada skala 
global. "Karena tidak dipungkiri bahwa 
aset pelaku korupsi tidak hanya berada 
di dalam negeri, tapi juga tersebar di 
berbagai negara lainnya," ucap Ghufron. 
"Maka dengan optimalisasi perampasan 

aset tersebut, kita memberikan 
sumbangsih terhadap penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP)," ujar dia. 
Pengamat Ekonomi dari Political 
Economy and Policy Studies (PEPS) 
Anthony Budiawan mengatakan, 
alasan Singapura menjadi negara 
tujuan para koruptor bisa jadi karena 
tidak adanya perjanjian ekstradisi 
dengan Indonesia. Anthony pada akhir 
bulan Agustus tahun kemarin 
mengatakan bahwa Singapore-
Indonesia tidak ada Perjanjian 
Ekstradisi dan Sistem keuangan 
Singapore sangat rahasia sampai 
2018. Meskipun sekarang dipaksa 
untuk sedikit terbuka melalui perjanjian 

multilateral yang dinamakan AEOI, 
Automatic Exchange of Information, tapi 
Indonesia tidak mudah mendapatkan 
informasi untuk itu. Tidak adanya 
perjanjian ekstradisi membuat Indonesia 
tidak dapat meminta Singapura untuk 
menyerahkan orang-orang yang 
tersangkut perkara hukum di dalam 
negeri dan kabur ke negara tersebut. 
Anthony mengatakan, dalam kasus BLBI, 
orang cenderung menyimpan di bank 
dengan kerahasiaan ketat salah satunya 
Singapura. Dua negara disebutnya 
memiliki tax haven (pajak rendah) 
disamping sistem kerahasiaan yang 
rapat. Dirinya mengungkapkan jika setiap 
orang yang mempunyai uang secara 
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tidak sah akan menyimpan uangnya di 
negara tax haven atau yang 
mempunyai kerahasiaan bank sangat 
ketat seperti swiss dan Singapore. 
Dalam kasus BLBI, uang hasil BLBI 
yang tidak sah, disimpan di negara-
negara tersebut sehingga aman dari 
jangkauan otoritas Indonesia. Direktur 
Riset Center of Reform on Economics 
(CORE) Indonesia, Piter Abdullah 
mengatakan, kebijakan di Singapura 
yang sangat melindungi data dan 
informasi para pemilik dana di sistem 
keuangannya disalahgunakan oleh 
orang yang tidak bertanggung jawab. 
Sehingga, kebijakan tersebut diartikan 
seakan-akan melindungi para buronan 
kejahatan. Piter menyebut kalau 
Singapura seperti negara-negara save 

heaven lainnya sangat melindungi para 
buronan kejahatan keuangan kelas kakap 
seperti para obligor BLBI. Dalam artisan 
luas kerahasiaan mereka sangat ketat. 
Dirinya mengungkap bahwa para buronan 
tersebut juga dilindungi dengan diberikan 
berbagai fasilitas yang memberikan 
kenyamanan dan keamanan. Para 
buronan kejahatan tersebut merupakan 
warga kelas satu di Singapura. Dengan 
beberapa kondisi dari mulai tak adanya 
perjanjian ekstradisi dan sistem 
keamanan perbankan yang ketat, 
pemerintah akan cenderung kesulitan 
untuk menangani kasus tersebut. Anthony 
mengatakan, pemerintah dapat 
melakukan pemeriksaan bank di luar 
negeri jika sudah ada keputusan bersalah 
dari pengadilan. Sementara itu, untuk 
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kasus BLBI yang berasal dari luar 
negeri saat ini masih pada tahap 
pemanggilan obligor oleh Satgas BLBI 
dan jika berlanjut khusus obligor luar 
negeri akan dipimpin oleh Jaksa Agung 
Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 
(Jamdatun). Untungnya di bawah 
kepemimpinan Jokowi, akhirnya 
Singapura dibuat takluk. Kita lihat 
betapa tergantungnya negeri mungil 
tersebut terhadap Indonesia sampai-
sampai ada kendala pasokan listrik 
langsung berimbas pada satu negara. 
Bisa jadi ini adalah cara Indonesia unjuk 
gigi dengan Singapura. Selain berita 
terkini soal kendali udara di Natuna oleh 
Indonesia. Akhirnya Singapura mau 
menandatangani perjanjian ekstradisi 
setelah sekian lamanya. Kini beritanya 
Indonesia tengah meneken perjanjian 
ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian 
ini diyakini bisa bikin koruptor ketar-
ketir. Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (Kemenkumham) 
menyebut langkah ini sebagai momen 

bersejarah. Hikmahanto mengatakan 
bahwa, banyak pemberitaan pasca-
penandatanganan Perjanjian Ekstradisi 
Indonesia-Singapura mengarah pada 
glorifikasi seolah Indonesia memenangi 
pertarungan. Menurutnya, kata yang 
menunjukkan glorifikasi, antara lain, 
"akhirnya perjanjian ektradisi disepakati", 
"Singapura tunduk pada Indonesia". 
"Padahal, glorifikasi demikian tidak 
berdasar atas dasar empat alasan," 
ujarnya dalam keterangan resmi yang 
diterima Kompas.com, Kamis (27/1/2022). 
Pertama, perjanjian ekstradisi Indonesia-
Singapura telah ditandatangani pada 
2007 di Istana Tampak Siring saat 
pertemuan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) dengan Perdana 
Menteri Lee Hsien Loong. Perjanjian 
ekstradisi yang ditandatangani pada 
Selasa (26/1/2022) hanya pengulangan 
penandatanganan dengan amandemen 
pasal yang mengatur keberlakuan secara 
retroaktif dari 15 tahun menjadi 18 tahun. 
Pada 2007, pemberlakuan 15 tahun agar 

perjanjian ekstradisi dapat menjangkau 
mereka yang terlibat dalam pengucuran 
Bantuan Likuiditas BI (BLBI), utamanya 
mereka yang telah mengganti 
kewarganegaraannya menjadi warga 
negara Singapura. Kemudian yang 
kedua, lanjutnya, glorifikasi seolah 
perjanjian ekstradisi yang baru saja 
ditandatangani akan langsung berlaku. 
Padahal, setiap penandatanganan 
perjanjian ekstradisi masih harus diikuti 
dengan proses pengesahan (ratifikasi) 
oleh DPR. "Setelah itu dilakukan 
pertukaran dokumen ratifikasi antara 
Indonesia dan Singapura. Baru 
kemudian perjanjian ekstradisi berlaku," 
kata dia. Ketiga, menurut Hikmahanto, 
glorifikasi sangat tidak berdasar jika 
Singapura masih mensyaratkan 
perjanjian ektradisi berlaku dikaitkan 
dengan berlakunya perjanjian 
pertahanan (Defence Cooperation 
Agreement/DCA) yang sangat berpihak 
pada kepentingan Singapura. Pada 
2007, Presiden tidak mengirim surat 
Presiden ke DPR untuk pembahasan 
perjanjian ekstradisi karena publik tidak 
setuju dengan perjanjian pertahanan. 
Atas alasan tersebut, perjanjian 
ekstradisi tidak pernah mendapat 
pembahasan, apalagi pengesahan dari 
DPR. Empat, glorifikasi sangat tidak 
berdasar karena belakangan Singapura 
sangat koperatif bila ada permintaan 
dari Indonesia terkait buron tertentu 
meski perjanjian ekstradisi belum efektif 
berlaku. "Perubahan sikap Singapura 
ini karena Sinagpura tidak ingin 
dipersepsi oleh publik Indonesia 
sebagai tempat pelarian pelaku 
kejahatan kerah putih," tandasnya. Ada 
hal yang menarik saat menyaksikan 
CNA-news yang khusus memberitakan 
hal ini. Saat pemimpin Singapura, PM 
Lee Hsien Loong memberikan jumpa 
pers di Bintan, tempat 
ditandatanganinya kesepakatan FIR 
antara dua negara, terlihat gestur PM 
agak kurang nyaman. Sangat berbeda 
ketika sang pemimpin memberikan 
jumpa pers saat pertemuan 
internasional lainnya. Kali ini PM Lee 
terlihat serius dan tidak banyak 
memberikan senyum. Gestur ini 

Kalau perlu kasus yang ditangani tak 
hanya pada BLBI, tapi juga akan ada 
satgas-satgas untuk kasus lainnya, 
seperti hambalang. Sebentar lagi 
kayaknya mantan kita bakal tak bisa tidur 
nyeyak atau jangan jangan prostatnya 
kambuh lagi sehingga ada kesempatan ke 
luar negeri.

menunjukkan hal yang tersirat. Pertemuan 
bilateral tahunan dua pemimpin, kali ini 
tidak memberikan dampak signifikan 
terhadap keuntungan ekonomi Singapura. 
Dari dua hal di atas, tersisa satu 
pertanyaan yang menggelitik. Masalah 
FIR dan ekstradisi bukan hal baru, ini 
sudah puluhan tahun diupayakan, baru 
terlaksana dua tahun sebelum Jokowi 
lengser. Alasan FIR karena kita 
ketinggalan teknologi rasanya terlalu 
mengada-ada, masak sudah 70 tahun 
teknologi kita tertinggal terus? Lantas 
perjanjian ekstradisi, seharusnya itu 
sudah ditandatangani di periode presiden 
sebelumnya, saat SBY berkuasa. Masa 
SBY adalah masa dimana kita dianggap 
raksasa tidur yang lamban dan ini 
dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara-
negara tetangga. Periode Jokowi, saat 
menteri Susi yang gemar 
menenggelamkan kapal pencuri masih di 
kabinet, hanya kapal pencuri nekat yang 
berani masuk perairan kita. Pemerintah 
Vietnam mencak-mencak saat kapal-
kapal pencuri mereka dijadikan obyek 
pengeboman. Jokowi pun sempat 
berkata, kedaulatan adalah di atas 
segala-galanya. Kalau nggak mau kapal 
dibom ya jangan maling itu pesan Jokowi. 
Singkat kata, kembalinya FIR ke tangan 
Indonesia dan perjanjian ekstradisi adalah 
kemenangan diplomasi Jokowi, sesuatu 
yang SBY gagal melakukannya. Semoga 
dengan berita baik ini para pengemplang 
pajak, koruptor dan sejenisnya bisa 
segera diamankan dan dimiskinkan. 
Sampai ada ungkapan kalau manusia 
semacam mereka lebih takut disita 
hartanya ketimbang dihukum mati. Ini 
berarti sudah tak ada empati lagi dalam 
diri koruptor itu saking cintanya pada 
harta dunia. Kita dukung terus langkah 
Jokowi untuk menyita harta para koruptor 
di luar negeri dan memburu asetnya di 
manapun berada. 
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Pada kondisi cuaca yang tengah panas 
di siang hari, konsumsi minuman dingin 
merupakan hal yang menyegarkan. 
Salah satu minuman yang cukup 
mudah ditemui pada beberapa daerah 
di Indonesia adalah sari tebu.
Minuman sari tebu ini bisa sangat 
mudah ditemui pada penjual-penjual di 
pinggir jalan. Rasa manis dan segar 
yang muncul dari minuman ini juga 
menyimpan manfaat kesehatan luar 
biasa.
Minuman sari tebu ini juga memiliki 
kandungan luar biasa yang sangat 
menyehatkan sehingga membuatnya 
layak dikonsumsi. Dilansir dari times of 
India, berikut sejumlah manfaat yang 
bisa diperoleh dari sari tebu.
1. Rendah Kalori

Segelas sari tebu dengan ukuran 300 
mililiter memiliki setidaknya 111 kalori. 
Minuman ini juga mengandung gula alami 
serta mengandung protein dan 
karbohidrat.
2. Bebas Lemak

Sari buah tebuh bisa membantu 
meningkatkan metabolisme tubuh serta 
memenuhi kebutuhan energimu. 
Tingginya energi dan metabolisme sangat 
penting ketika kamu ingin menurunkan 
berat badan.

Sari tebu mengandung gula alami serta 
tak memiliki lemak. Mengonsumsi 
minuman ini secara rutin bisa membantu 
mengurangi bobot tubuh kamu.

4. Membantu Pencernaan

3. Meningkatkan Metabolisme

Kandungan serat yang tinggi dari 

Manfaat Air Tebu Bagi Kesehatan
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Minuman sari tebu juga sangat baik 
untuk menjaga kesehatan kulit. 
Minuman ini mengandung asam 
glikolik yang baik bagi tubuh serta 
bisa mengurangi masalah pecahnya 
jerawat.

5. Baik untuk 
Kesehatan Hati
Minuman sari 
tebu sangat 
baik untuk 
mengatasi 
sejumlah 
masalah 
kesehatan 
yang 
berhubungan 
dengan hati. 
Minuman ini juga mampu menjaga 
tingkat elektrolit di tubuh karena 
kandungan alkalin di dalamnya.
6. Mengobati Jerawat

minuman sari tebu membuatnya 
sangat baik untuk meningkatkan 
pencernaan. Hal ini juga dapat 
mencegah konstipasi dan 
mempermudah 
pencernaan di 
perut.

8. Melawan Kanker

Minuman sari tebu mengandung sejumlah 
mineral seperti kalsium dan fosfor yang 

bisa membantu 
memperkuat email 
dan melindunginya 
dari kerusakan. 
Minuman ini dapat 
menghilangkan 
bau napas yang 
biasa muncul 
karena kurangnya 
nutrisi.

7. Mengurangi Bau Napas dan Karang 
Gigi

Salah satu 
kandungan paling 
luar biasa dari 
minuman tebu ini 

adalah bisa mencegah sejumlah jenis 
kanker seperti kanker prostat dan 
payudara. Kandungan flavanoid pada 
tebu bisa melawan berkembangnya sel 
kanker pada tubuh.Berbagai manfaat 
tersebut bisa diperoleh dari konsumsi sari 
tebu secara rutin. Pastikan saja jangan 
berlebihan konsumsinya karena bisa 
menimbulkan dampak yang tidak 
diinginkan.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Posisi 
direktur 
uji coba 
tersebut 
akan 
menguji 
peralatan 
medis 
perusaha
an 
tersebut. Cangkok otak Neuralink - yang 
pernah disampaikan Musk bahwa 
pihaknya telah mengizinkan monyet 
bermain video gim hanya dengan kepala 
mereka - bertujuan untuk membantu 
mengobati sejumlah penyakit 

Perusahaan cangkok atau implan otak 
Elon Musk, Neuralink, saat ini telah 
merekrut seorang direktur uji coba klinis, 
indikasi bahwa tujuan perusahaan untuk 
memasuk
kan chip 
ke dalam 
otak 
manusia 
akan 
semakin 
dekat.

Elon Akan Uji Coba Cangkok Otak Pada Manusia

Deskripsi pekerjaan untuk posisi 
tersebut, yang berbasis di Fremont, 
California, menjanjikan pelamar akan 

"bekerja 
dengan 
beberapa 
dokter paling 
inovatif dan 
insinyur 
ternama" juga 
dengan 
"peserta Uji 
Coba klinis 
Neuralink 
pertama", 
seperti dikutip 
dari Al 
Jazeera, Jumat 
(28/1).
"Juga 
mengindikasik

an bahwa pekerjaan tersebut akan 
berarti memimpin dan membangun tim 
yang bertanggung jawab untuk 
memungkinkan kegiatan penelitian klinis 
Neuralink," juga menyesuaikan dengan 
regulasi.Bulan lalu, Musk menyampaikan 

neurologis, seperti kelumpuhan.
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bisa mengurangi masalah pecahnya 
jerawat.

5. Baik untuk 
Kesehatan Hati
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perut.

8. Melawan Kanker

Minuman sari tebu mengandung sejumlah 
mineral seperti kalsium dan fosfor yang 

bisa membantu 
memperkuat email 
dan melindunginya 
dari kerusakan. 
Minuman ini dapat 
menghilangkan 
bau napas yang 
biasa muncul 
karena kurangnya 
nutrisi.

7. Mengurangi Bau Napas dan Karang 
Gigi

Salah satu 
kandungan paling 
luar biasa dari 
minuman tebu ini 

adalah bisa mencegah sejumlah jenis 
kanker seperti kanker prostat dan 
payudara. Kandungan flavanoid pada 
tebu bisa melawan berkembangnya sel 
kanker pada tubuh.Berbagai manfaat 
tersebut bisa diperoleh dari konsumsi sari 
tebu secara rutin. Pastikan saja jangan 
berlebihan konsumsinya karena bisa 
menimbulkan dampak yang tidak 
diinginkan.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Posisi 
direktur 
uji coba 
tersebut 
akan 
menguji 
peralatan 
medis 
perusaha
an 
tersebut. Cangkok otak Neuralink - yang 
pernah disampaikan Musk bahwa 
pihaknya telah mengizinkan monyet 
bermain video gim hanya dengan kepala 
mereka - bertujuan untuk membantu 
mengobati sejumlah penyakit 

Perusahaan cangkok atau implan otak 
Elon Musk, Neuralink, saat ini telah 
merekrut seorang direktur uji coba klinis, 
indikasi bahwa tujuan perusahaan untuk 
memasuk
kan chip 
ke dalam 
otak 
manusia 
akan 
semakin 
dekat.

Elon Akan Uji Coba Cangkok Otak Pada Manusia

Deskripsi pekerjaan untuk posisi 
tersebut, yang berbasis di Fremont, 
California, menjanjikan pelamar akan 

"bekerja 
dengan 
beberapa 
dokter paling 
inovatif dan 
insinyur 
ternama" juga 
dengan 
"peserta Uji 
Coba klinis 
Neuralink 
pertama", 
seperti dikutip 
dari Al 
Jazeera, Jumat 
(28/1).
"Juga 
mengindikasik

an bahwa pekerjaan tersebut akan 
berarti memimpin dan membangun tim 
yang bertanggung jawab untuk 
memungkinkan kegiatan penelitian klinis 
Neuralink," juga menyesuaikan dengan 
regulasi.Bulan lalu, Musk menyampaikan 

neurologis, seperti kelumpuhan.
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Belum jelas saat ini Neuralink telah 
sampai pada tahapan proses yang 
mana. Perwakilan Neuralink dan FDA 

kepada The Wall Street Journal, 
Neuralink berharap untuk memasang 
alat di dalam otak manusia pada 2022. 
Namun, prediksi 
yang sama 
pernah dia 
lontarkan 
sebelumnya 
pada 2019 
ketika dia 
mengatakan 
dalam sebuah 
presentasi, alat 
tersebut akan 
dipasang di 
tengkorak 
manusia pada 
tahun 
berikutnya.
Uji coba 
pertama pada manusia peralatan medis 
harus sesuai dengan persetujuan FDA 
(Badan Pengawas Obat dan Makanan 
AS) atau uji kelayakan. Selanjutnya, 
setelah proses pengajuan, kajian, dan 
persetujuan FDA berdasarkan uji 
kelayakan, dilakukan uji peralatan dan 
ini merupakan fase sangat penting.

tidak menanggapi permintaan komentar.
Umumnya, pembuat peralatan merekrut 
direktur uji coba pada awal mereka 

berinteraksi 
dengan FDA, 
untuk 
membantu 
merancang uji 
coba yang 
dapat 
memaksimalk
an 
kesempatan 
untuk 
mendapatkan 
persetujuan 
FDA.

Neuralink juga mengiklankan lowongan 
untuk koordinator uji klinis yang berbasis 
di Fremont, serta beberapa posisi lainnya.

Neuralink 
tampaknya 
tidak memiliki 

catatan uji coba pada manusia yang 
diunggah di clinicaltrials.gov.
Tahun lalu, perusahaan lain yang 
merancang mesin untuk otak, Synchron, 
mengatakan FDA telah menyetujui studi 
kelayakan yang direncanakan pihaknya. 
Synchron saat ini dalam tahap perekrutan, 
kata seorang juru bicara.
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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

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

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

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

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

Pelaksanaan 
pelantikan Wakil 
Bupati Ende 
memenuhi 
standar 
prosedur 
pelantikan 
sebagaimana 
tertuang dalam 
Peraturan 
Presiden 
Republik 
Indonesia 
Nomor 16 Tahun 
2016 tentang 
Tata Cara 
Pelantikan 
Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
serta Walikota dan Wakil Walikota.
Pelantikan diawali dengan Pembacaan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri oleh 
Kepala Biro Pemerintahan Setda 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Alexander Doris Rihi. Diikuti dengan 
pengucapan janji jabatan dengan 
dipandu oleh Gubernur Viktor Bungtilu 
Laiskodat.
Namun belum 24 jam dilantik sebagai 
wakil bupati Ende, Jumat (28/1), 
beredar surat yang dikeluarkan dan 
ditandatangani oleh Direktur Jenderal 
Otonomi Daerah Kementerian Dalam 
Negeri, Akmal Malik perihal Penarikan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Pelantikan itu dilaksanakan sesuai 
Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 132.53-67 Tahun 2022, tentang 
Pengesahan 
Pengangkatan 
Wakil Bupati 
Ende, Provinsi 
Nusa Tenggara 
Timur.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), 
Viktor Bungtilu Laiskodat resmi melantik 
Wakil Bupati Kabupaten Ende, Erikos 
Emanuel Rede. Pelantikan tersebut 
berlangsung di Aula rumah jabatan 
gubernur pada Kamis (27/1) tadi malam.

Dipecat Setelah Semalam Dilantik

Surat kepada Gubernur Nusa Tenggara 
Timur itu tertanggal Jumat 28 Januari 
2022, dengan tembusan Menteri Dalam 
Negeri dan Plt. Sekretaris Jenderal 
Kementerian Dalam Negeri.

tersebut.

Surat itu bunyinya, memperhatikan 
diktum kedua pada Keputusan Menteri 

Dalam Negeri 
nomor tersebut di 
atas, bahwa 
‘keputusan ini 
mulai berlaku 
sejak tanggal 
pelantikan 
dengan 
ketentuan 
apabila di 
kemudian hari 
terdapat 
kekeliruan akan 
dilakukan 
perbaikan 
sebagaimana 
mestinya."
Kedua, setelah 
menelusuri dan 
mencermati 
kembali dari sisi 
formal dan 
prosedural 
terhadap 

dokumen pengusulan Pengesahan 
Pengangkatan Wakil Bupati Ende 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka 
dipandang perlu secara bersama-sama 
melakukan konsolidasi dokumen 
pengusulan dimaksud.

Isi Surat Kemendagri

Berkenan dengan hal tersebut, kami 
menarik kembali Surat Menteri Dalam 
Negeri Nomor 132.53/879/OTDA tanggal 
25 Januari 2022 Hal Penyampaian 
Salinan dan Petikan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri dan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 132.53-67 Tahun 
2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang 
Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati 
Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur 
untuk perbaikan sebagaimana mestinya.
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 NAIL SALON
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Senjata hipersonik mengalami kesulitan 
menjaga komunikasi dengan dunia luar 
karena panas, gas terionisasi muncul di 
permukaannya dan menghalangi 
gelombang elektromagnetik. 

Makalah mereka terkait eksperimen 
tersebut diterbitkan dalam Journal of 
National University of Defence 
Technology pada Selasa.
Tim peneliti di Tianjin mengatakan telah 
mencapai "penetrasi penuh" dari perisai 
plasma pemblokir sinyal di sekitar 
senjata hipersonik dengan gelombang 
elektromagnetik.

Para ilmuwan China menyampaikan 
mereka telah membuktikan bahwa 
senjata hipersonik bisa menggunakan 
teknologi 6G untuk komunikasi dan 
deteksi target, memecahkan beberapa 
masalah pemadaman yang terjadi pada 
lima kali kecepatan suara atau lebih 
cepat.Terobosan ini memiliki implikasi 
pada efektivitas senjata dan sistem 
pertahanan dan dapat mengarah pada 
“peningkatan kritis dalam pertahanan 
luar angkasa China”, menurut tim yang 
dipimpin Profesor Yao Jianquan, salah 
satu ilmuwan laser ternama China.

China Kembangkan Teknologi 6G

Masalahnya – yang dikenal sebagai 
“black barrier” – juga menyangkut 
aplikasi pertahanan karena radar 
berbasis darat tidak dapat 
mengidentifikasi dan mengunci target 
hipersonik di belakang tempat 
penampungan plasma.

Hasil percobaan di lapangan 
menunjukkan gelombang terahertz ini 
dapat dengan mudah masuk dan keluar 
dari plasma yang dihasilkan senjata 
hipersonik dengan kecepatan 10 kali 
kecepatan suara atau bahkan lebih cepat 
"seolah-olah black barrier tidak ada", 
jelas para ilmuwan dalam makalah 
tersebut, dikutip dari South China 
Morning Post, Jumat (28/1).

Yao dan rekan-rekannya dari jurusan 
instrumen presisi dan teknik 
optoelektronika di Universitas Tianjin 
mengembangkan perangkat laser yang 
dapat menghasilkan pancaran 
gelombang elektromagnetik terus 
menerus dalam pita terahertz, rentang 
frekuensi antara gelombang mikro dan 
inframerah yang juga digunakan untuk 
teknologi komunikasi 6G generasi 
berikutnya.

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Tanah Air 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

Dicari Pegawai
di Pabrik spare part truck

Gaji $15 - $16 

 908 - 510 - 6840
Hub : Claudia

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Charles : 267 - 423 - 1718

pabrik di  PA dan NJ
Hubungi : 

Joe : 201 - 744 - 0438

Industri 
komunikasi 
percaya 
bahwa 
smartphone 
6G tidak 
hanya akan 
mengalirkan 
data dengan 
kecepatan 
ratusan kali lebih cepat daripada saat 
ini, tetapi juga dapat memantau tanda-
tanda kehidupan vital – seperti gestur, 
napas, dan kadar glukosa – karena 
sensitivitasnya terhadap gelombang 
terahertz.
Teknologi ini telah dipelajari secara 
intensif untuk pemanfaatannya di dunia 
militer, seperti radar untuk deteksi 
pesawat siluman atau komunikasi 
berkecepatan tinggi di luar angkasa. 
Tetapi menggunakan 6G pada senjata 
hipersonik lebih menantang.
Beberapa penelitian sebelumnya 
menemukan sinyal terahertz dalam 
rentang frekuensi yang lebih rendah 
yang biasanya digunakan untuk 
komunikasi dapat memburuk saat 
melewati plasma.
Gelombang frekuensi yang lebih tinggi 
menembus penghalang lebih efisien 
tetapi tidak dapat melakukan 
perjalanan jauh di atmosfer.

Radiasi Terahertz dapat menembus 
material. Pemindai seluruh tubuh yang 
menggunakan teknologi ini digunakan 
di beberapa bandara untuk mendeteksi 
barang-barang 
yang 
tersembunyi di 
bawah lapisan 
kain atau 
pakaian.

Senjata hipersonik yang bergerak 
dengan kecepatan Mach 5 di atmosfer 
dapat mencapai jarak komunikasi 
efektif hingga 60 kilometer dengan 
transceiver 5-watt pada frekuensi tinggi 
2 THz, menurut para peneliti dari 
Universitas Politeknik Northwestern 
dan Lembaga Teknologi Pengendali 
Ruang Angkasa Shanghai.
Perangkat terahertz yang dibuat tim 
Yao bekerja pada frekuensi 2.5 Thz 

Now Hiring

Down Town Center City 

 Tel : 267 - 467 - 6843

 NAIL SALON

NAIL TECK
( Mani/Pedi/Gel/Beginner )

Percobaan menunjukkan gelombang 
terahertz 
memiliki 
potensi 
yang 
signifikan 
dalam 
aplikasi 
militer, 
menurut 
seorang 
ilmuwan 
komunikasi 
dari 
Akademi 
Ilmu 
Pengetahu

an China di Beijing, yang meminta tak 
disebutkan namanya karena sensitifnya 
isu ini.

Di lapangan, para ilmuwan China telah 
melakukan eksperimen transmisi data 6G 
dan mencapai kecepatan beberapa ratus 
gigabyte per detik.

China meluncurkan satelit 6G pertama di 
dunia dengan teknologi terahertz pada 
2020 untuk melakukan eksperimen 
komunikasi berkecepatan tinggi di luar 
angkasa.

yang sedikit lebih tinggi. Mereka tidak 
memperkirakan jangkauan teknologi 
mereka di lingkungan terbuka.

Tetapi jika gelombang frekuensi tinggi 
akan digunakan pada radar untuk 
pertahanan rudal, radar tersebut harus 
sangat kuat dan antenanya sangat besar 
untuk mencapai jangkauan yang lebih 
jauh, kata peneliti tersebut.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
masih memantau mutasi baru Covid-19 
varian Omicron BA.2 yang dijuluki 
Omicron Siluman. Mereka belum 
memasukkan varian yang sudah 
terdeteksi di Indonesia itu ke kategori 
variant of concern (VoC).
Sebagaimana dilansir ABC News, WHO 
menilai hingga saat ini tidak ada bukti 
yang menunjukkan sub-varian tersebut 
dapat memperburuk penularan, tingkat 
keparahan penyakit Covid-19, atau 
mempengaruhi kemanjuran vaksin.
Meski begitu, badan kesehatan dunia 
itu mengakui bahwa sub-varian BA.2 
terus meluas di seluruh dunia. 
Setidaknya sudah ada 49 negara yang 
mendeteksi Covid-19 varian Omicron 
Siluman.Menurut Pusat Pengendalian 
dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan 
Institut Nasional Alergi dan Penyakit 
Menular (NIAID), BA.2 sampai sejauh 
ini telah terdeteksi di 49 negara, dengan 
lebih dari 10.800 kasus yang 
dilaporkan.
Covid-19 varian BA.2 ini menyebar 
cepat di Denmark dan Inggris. Hampir 
setengah kasus baru di Denmark 
disebabkan oleh Omicron Siluman.

Varian Omicron BA.2 Sudah Masuk Indonesia

"Tidak ada bukti varian BA.2 
menyebabkan lebih banyak penyakit, 
tetapi (varian) ini pasti lebih menular," 
kata Heunicke dalam sebuah konferensi 
pers, dikutip dari Reuters.

Menurut Menteri Kesehatan Denmark, 
Magnus Heunicke, sub-varian Omicron 
BA.2 terlihat lebih mudah menular 
dibandingkan sub-varian Omicron lain, 
BA.1, Rabu (26/1).

Otoritas penyakit menular Denmark, 
Statens Serum Institut (SSI), 
menemukan BA.2 bisa 1,5 kali lebih 
menular dibandingkan BA.1, Rabu 
(26/1). Meski demikian, analisis dari 
institut tersebut tidak menemukan 
perbedaan rawat inap yang diakibatkan 
oleh sub-varian ini jika dibandingkan 
dengan sub-varian BA.1.

Sub-varian Omicron BA.1 bertanggung 
jawab atas 98 persen kasus global, 
termasuk Jerman. Namun, sub-varian 
Omicron BA.2 kini menjadi varian 
dominan di Denmark sejak pekan kedua 
Januari.

"Ada beberapa indikasi bahwa ini (BA.2) 
lebih mudah menular, terutama bagi 
yang belum divaksin, tapi itu bisa 
menginfeksi orang yang telah 
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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  kamar kos $350, $425, 
dan $500. Di 18th st dekat Snyder
Call : 267 - 243 - 1893

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 HPAlaskan 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 South Phily 
Deli Grocery Store.
FT/PT Cahsier
Call : 215 - 463 - 0191

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

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

King Crab House looking  for  cashier
and fish guy.
Good pay.
Call 267 - 346- 4602

Dijual Suzuki XL-7 , 2002 ; 4WD
Limited Edition. Kondisi baik.
Hub : 267 - 709 - 9560

For rent 21xx south 19th st
4 bedroom, 1 bathroom, laundry
Air force heater.
Call : 267 - 341 - 8577

Dibutuhkan
Asisten Rumah Tangga

Bisa Bahasa Mandarin
atau Inggris. Umur dibawah
60 thn perempuan.
Gaji $4,600 / bulan.
Tinggal dalam. Lokasi di
Delawer 1/2 jam dari
Philadelphia.
Untuk yang berminat saja.
call: 267 - 255 - 8191

Disewakan kamar nyaman dan bagus
ada WIFI , mesin cuci dan pengering.
Ada AC dan dan heater.
Harga awal hanya $350.
Call Mark 267 - 266 - 3839

Looking for Chinese Food’s cook
Call ; 215 - 917 - 9567Disewakan kamar depan alamat di

19 Mc Kean Street.
Hun : 215 - 554 - 8803
SIAPA CEPAT DIA DAPAT

Hiring South Philly Deli Grocery
Store. FT/PT cashier.
Call 215 - 463 - 0191

Disewakan  rumah di 16th st, 
2 kamar, 1 ruang tamu, ada balkon 
baru renovasi.
40th st Market, 2 kamar, ruang
tamu, baru renovasi
Call : 215 - 531 - 1009

Room for Rent 
Call :  215 - 971 - 0140 (English)
626 - 927 - 8278 ( Indonesia)

Laundromat need attendant 
full time. Must work Saturday 
and Sunday. Sleep in available.
Text : John 610- 329 - 6680

Selain 
Denmark, 
beberapa 
negara lain 
yang 
mendeteksi 
kasus BA.2 
adalah 
Inggris, 
Swedia, dan 
Norwegia. 
Namun, 
negara-
negara 
tersebut 
mendeteksi 
kasus BA.2 
jauh lebih 
rendah dari 
Denmark.Bad
an 
Keamanan 
Kesehatan 
Inggris telah 
menempatka
n BA.2 
sebagai sub-
varian Covid-
19 yang perlu dipantau ketat. Badan ini 
menilai varian tersebut memiliki 
keunggulan dalam pertumbuhan.
Di Amerika Serikat, Covid-19 varian 

Krause juga mengatakan puncak 
epidemi di Denmark bakal mundur 
hingga 
Februari.

divaksinasi lebih luas lagi," kata 
Direktur Teknis SSI, Tyra Grove 
Krause.

Omicron Siluman ini telah terdeteksi di 
beberapa negara bagian seperti 
Washington D.C yang telah 
mengonfirmasi dua kasus.
Sementara di Indonesia, Menteri 

Kesehatan 
Budi Gunadi 
Sadikin 
meyakini sudah 
ada 10 kasus 
Covid-19 
Omicron 
Siluman di 
Indonesia.

Sedangkan 
julukan 
'siluman' 
didapatkan sub 

varian ini karena BA.2 agak sulit 
dideteksi oleh beberapa alat tes Covid-
19.BA.2 dipercaya pertama kali 
diidentifikasi di India dan Afrika Selatan 
pada akhir Desember 2021. Sub varian 
ini diyakini muncul dari mutasi omicron 
yang secara resmi dikenal sebagai BA.1. 
Omicron sendiri lahir dari mutasi Delta, 
seperti dikutip dari France24.

BA.2 mendapat 
julukan 'son of 
omicron karena 
varian ini 
memiliki 
sebagian besar 
mutasi yang 
sama dengan 
varian omicron. 
Varian Ba.2 
disebut tidak 
memiliki 
banyak mutasi 
baru yang 
berpengaruh 
pada cara virus 
bekerja.

Hello teman-teman ada lowongan
di laundry dan bisa live in.
Hub :  856 - 986 - 4792
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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  kamar kos $350, $425, 
dan $500. Di 18th st dekat Snyder
Call : 267 - 243 - 1893

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 HPAlaskan 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 South Phily 
Deli Grocery Store.
FT/PT Cahsier
Call : 215 - 463 - 0191

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

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

King Crab House looking  for  cashier
and fish guy.
Good pay.
Call 267 - 346- 4602

Dijual Suzuki XL-7 , 2002 ; 4WD
Limited Edition. Kondisi baik.
Hub : 267 - 709 - 9560

For rent 21xx south 19th st
4 bedroom, 1 bathroom, laundry
Air force heater.
Call : 267 - 341 - 8577

Dibutuhkan
Asisten Rumah Tangga

Bisa Bahasa Mandarin
atau Inggris. Umur dibawah
60 thn perempuan.
Gaji $4,600 / bulan.
Tinggal dalam. Lokasi di
Delawer 1/2 jam dari
Philadelphia.
Untuk yang berminat saja.
call: 267 - 255 - 8191

Disewakan kamar nyaman dan bagus
ada WIFI , mesin cuci dan pengering.
Ada AC dan dan heater.
Harga awal hanya $350.
Call Mark 267 - 266 - 3839

Looking for Chinese Food’s cook
Call ; 215 - 917 - 9567Disewakan kamar depan alamat di

19 Mc Kean Street.
Hun : 215 - 554 - 8803
SIAPA CEPAT DIA DAPAT

Hiring South Philly Deli Grocery
Store. FT/PT cashier.
Call 215 - 463 - 0191

Disewakan  rumah di 16th st, 
2 kamar, 1 ruang tamu, ada balkon 
baru renovasi.
40th st Market, 2 kamar, ruang
tamu, baru renovasi
Call : 215 - 531 - 1009

Room for Rent 
Call :  215 - 971 - 0140 (English)
626 - 927 - 8278 ( Indonesia)

Laundromat need attendant 
full time. Must work Saturday 
and Sunday. Sleep in available.
Text : John 610- 329 - 6680

Selain 
Denmark, 
beberapa 
negara lain 
yang 
mendeteksi 
kasus BA.2 
adalah 
Inggris, 
Swedia, dan 
Norwegia. 
Namun, 
negara-
negara 
tersebut 
mendeteksi 
kasus BA.2 
jauh lebih 
rendah dari 
Denmark.Bad
an 
Keamanan 
Kesehatan 
Inggris telah 
menempatka
n BA.2 
sebagai sub-
varian Covid-
19 yang perlu dipantau ketat. Badan ini 
menilai varian tersebut memiliki 
keunggulan dalam pertumbuhan.
Di Amerika Serikat, Covid-19 varian 

Krause juga mengatakan puncak 
epidemi di Denmark bakal mundur 
hingga 
Februari.

divaksinasi lebih luas lagi," kata 
Direktur Teknis SSI, Tyra Grove 
Krause.

Omicron Siluman ini telah terdeteksi di 
beberapa negara bagian seperti 
Washington D.C yang telah 
mengonfirmasi dua kasus.
Sementara di Indonesia, Menteri 

Kesehatan 
Budi Gunadi 
Sadikin 
meyakini sudah 
ada 10 kasus 
Covid-19 
Omicron 
Siluman di 
Indonesia.

Sedangkan 
julukan 
'siluman' 
didapatkan sub 

varian ini karena BA.2 agak sulit 
dideteksi oleh beberapa alat tes Covid-
19.BA.2 dipercaya pertama kali 
diidentifikasi di India dan Afrika Selatan 
pada akhir Desember 2021. Sub varian 
ini diyakini muncul dari mutasi omicron 
yang secara resmi dikenal sebagai BA.1. 
Omicron sendiri lahir dari mutasi Delta, 
seperti dikutip dari France24.

BA.2 mendapat 
julukan 'son of 
omicron karena 
varian ini 
memiliki 
sebagian besar 
mutasi yang 
sama dengan 
varian omicron. 
Varian Ba.2 
disebut tidak 
memiliki 
banyak mutasi 
baru yang 
berpengaruh 
pada cara virus 
bekerja.

Hello teman-teman ada lowongan
di laundry dan bisa live in.
Hub :  856 - 986 - 4792


