
02 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 14.023,- Kurs BI $1 = Rp 14.318-

bersambung ke hal 3

Rabu
03/16/2022 Edisi 1596

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Dilansir dari Antara, Presiden Joko 
Widodo beserta Iriana Joko Widodo 
bertolak menuju Kalimantan Timur, dari 
Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto, 
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta 
dengan menggunakan Pesawat 
Kepresidenan Indonesia-1 sekitar 
pukul 13.00 WIB, Minggu. Setelah tiba 
di Bandar Udara Internasional Sultan 
Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, 
Kota Balikpapan, Presiden berencana 
langsung menuju hotel untuk 
bermalam dan keesokan harinya 
menuju tempat acara titik nol. Senin 
(14/3), Presiden menuju Kawasan Titik 

Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) 
Nusantara yang terletak di Kabupaten 
Penajam Paser Utara. Presiden Joko 
Widodo tiba di Titik Nol IKN Nusantara di 
Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur 
disambut oleh Sultan Kutai Kertanegara 
dengan tarian Ganjar Ganjur. Setelah 
sampai ritual Prosesi Kendi Nusantara 
langsung digelar di Titik Nol Ibu Kota 
Negara (IKN) Nusantara. Presiden Joko 
Widodo didampingi 34 pimpinan provinsi 
melaksanakan ritual itu. Prosesi kendi 
Nusantara dimulai dengan 
mengumandangkan lagu kebangsaan 

Kendi Nusantara
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Indonesia Raya untuk pertama kalinya 
di IKN Nusantara. Kemudian, Jokowi 
melangsungkan prosesi penyatuan 
tanah dan air yang dibawa seluruh 
gubernur se-Indonesia dan dituangkan 
langsung ke kendi nusantara. 
Kemudian, satu per satu gubernur 
menyerahkan tanah dan air yang 
mereka bawa dari provinsi masing-
masing. Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan menjadi orang pertama yang 
menyerahkan tanah dan air ke Jokowi. 
Sementara itu, Gubernur Kalimantan 
Timur Isran Noor menjadi penutup 
rangkaian. Dalam prosesi ini tanah dan 

air dari 34 provinsi diserahkan ke Jokowi. 
Kemudian, Jokowi menuangkannya ke 
dalam sebuah kendi. Kendi itu menjadi 
simbol penyatuan seluruh wilayah 
Indonesia ke dalam ibu kota negara baru. 
Ritual ini berupa penyatuan air dan tanah 
dari 34 provinsi di Indonesia. Tanah dan air 
yang disatukan dalam Kendi Nusantara itu 
dibawa para gubernur dari 34 provinsi se-
Indonesia dan diambil dari tempat yang 
dianggap menggambarkan kekhasan dan 
kearifan lokal daerah masing-masing. 
Jokowi mengungkapkan, ritual ini adalah 
bentuk dari kebhinekaan. Ia juga berharap 
pembangunan IKN pun berjalan dengan 
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lancar. “Pada hari ini, Senin, 14 Maret 
tahun 2022, kita hadir bersama-sama di 
sini dalam rangka sebuah cita-cita 
besar dan pekerjaan besar yang akan 
kita segera mulai, yaitu pembangunan 
Ibu Kota Nusantara. Saya hadir di sini 
bersama-sama dengan 34 gubernur 
dari 34 provinsi di seluruh tanah air, 
bersama-sama dengan 15 tokoh 
masyarakat dari Kalimantan Timur,” ujar 
Presiden dalam sambutannya. “Saya 
ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada para 
gubernur. Ini merupakan bentuk dari 
kebinekaan kita dan persatuan yang 

kuat di antara kita dalam rangka 
membangun Ibu Kota Nusantara ini. 
Kolaborasi antara pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan 
seluruh masyarakat dalam mendukung 
pembangunan ibu kota negara ini akan 
sangat membantu agar apa yang kita cita-
citakan ini bisa segera terwujud,” ujar 
Kepala Negara. Menutup sambutannya, 
Presiden menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada seluruh komponen bangsa 
yang telah mendukung dimulainya 
pembangunan Ibu Kota Nusantara. 
“Terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada lembaga-lembaga tinggi negara: 
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ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

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

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 
dan seluruh komponen masyarakat 
dalam mendukung dimulainya 
pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. 
Mudah-mudahan, kita berdoa, semoga 
hidayah dan barokah dari Allah Swt., 
memberikan kemudahan dan 
kelancaran kita dalam membangun Ibu 
Kota Nusantara ini,” pungkasnya. Usai 
prosesi, Presiden dan Ibu Negara 
Iriana Jokowi melakukan penanaman 
pohon di titik nol IKN. Presiden 
menanam pohon meranti merah 
sedangkan Ibu Negara menanam 
pohon kamper. Pada kesempatan itu, 
para kepala daerah juga menanam 
tanaman khas dari daerah masing-
masing. Turut hadir pada acara 

tersebut Ketua MPR Bambang Soesatyo, 
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Siti Nurbaya, Menteri BUMN Erick Thohir, 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri 
Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, 
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, 
serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony 
Rahajoe. Prosesi Nusantara Satu digelar 
tanpa hambatan berarti, tepat di Titik Nol 
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Momen 
sakral dan penuh makna filosofis terlihat 
saat prosesi memasukkan air dan tanah 
yang dibawa oleh para gubernur atau yang 
mewakili, yang berasal dari 34 provinsi di 
Indonesia, ke dalam sebuah kendi tanah 
liat yang diberi nama Kendi Nusantara. Ide 
penyatuan air dan tanah itu 
sangat…sangat keren, selain penuh 
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Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Internasional 

Internasional 

makna dan menjadi simbol semangat 
persatuan dan kesatuan bangsa, yang 
memang harus mengawali 
pembangunan IKN Nusantara di 
daerah yang telah ditentukan itu. 
Beragam asal air dan tanah yang 
dibawa oleh para Gunernur juga 
menarik, karena sarat makna jika 
melihat alasan atau asal lokasi 
pengambilan air dan tanah itu. 
Misalnya Ganjar Pranowo, yang 
mewakili Jawa Tengah, dengan 
membawa air dan tanah dari lokasi 
yang disebut sebagai pusat bumi atau 
pusat dunia yang terletak di Jawa 
Tengah. Menurut cerita Ganjar 
membawa tanah yang terletak di 
daerah pegunungan. Katanya diyakini 

daerah tersebut punya daya magis dan 
secara spiritual sangat kuat. Konon para 
politisi atau orang yang akan bertarung 
menjadi pemimpin daerah hingga 
Presiden akan mendatangi tempat itu, 
guna mendapatkan tuah sebelum 
bertarung di kontestasi demokrasi yang 
diyakini akan mereka menangkan. Entah 
benar atau tidak cerita tersebut kita hanya 
mendengar saja. Sebagai pemimpin yang 
lahir di Tanah Jawa, Presiden Jokowi 
paham betul akan makna simbolis dari 
momen-momen tertentu, terutama yang 
dianggap sebagai momen yang sakral. 
Pro kontra terhadap pemindahan IKN 
masih terdengar dari beberapa pihak. 
Tetapi Presiden Jokowi tetap tenang dan 
berusaha meyakinkan semua pihak 
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Internasional 

Internasional 

bahwa langkahnya itu dilakukan demi 
bangsa dan negara Indonesia. Karena 
wacana pemindahan ibu kota sudah 
ada sejak Presiden pertama Republik 
Indonesia Ir. Soekarno. Tetapi presiden 
ganti presiden belum ada yang berani 
mengeksekusinya. Baru Jokowi yang 
niatnya begitu kuat dan berani 
melaksanakan proses pemindahan Ibu 
Kota Negara (IKN). Sejak tahun 2019, 
Jokowi menggeber proses pemindahan 
IKN, mulai dari payung hukum, 
koordinasi antar pejabat terkait, 
silaturahmi dengan pemerintah daerah 
dan sosialisasi kepada masyarakat. 
Perilaku dan pakaian yang dikenakan 
Jokowi sering jadi pusat perhatian. 
Presiden Joko Widodo mengenakan 
sarung saat bermalam di titik nol Ibu 

Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi 
tampak keluar tenda dengan 
mengenakan sarung bermotif kotak-kotak 
berwarna hijau lengkap dengan jaket 
merahnya bertuliskan G20 dan sepatu 
kets hitam. Jokowi sempat keluar dari 
tenda tempatnya bermalam sekitar pukul 
22.15 Wita. Mengetahui tenda Ketua 
MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tak 
berada jauh dari tendanya, Jokowi 
langsung menghampiri tenda Bamsoet. 
Jokowi dan Bamsoet tampak melakukan 
perbincangan ringan hingga satu per satu 
menteri yang ikut bermalam di IKN 
Nusantara pun keluar dari tenda masing-
masing. Terlihat ada Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono, Ketua MPR 
Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Erick 
Thohir, dan Seskab Pramono Anung saat 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional 

Internasional 

bahwa langkahnya itu dilakukan demi 
bangsa dan negara Indonesia. Karena 
wacana pemindahan ibu kota sudah 
ada sejak Presiden pertama Republik 
Indonesia Ir. Soekarno. Tetapi presiden 
ganti presiden belum ada yang berani 
mengeksekusinya. Baru Jokowi yang 
niatnya begitu kuat dan berani 
melaksanakan proses pemindahan Ibu 
Kota Negara (IKN). Sejak tahun 2019, 
Jokowi menggeber proses pemindahan 
IKN, mulai dari payung hukum, 
koordinasi antar pejabat terkait, 
silaturahmi dengan pemerintah daerah 
dan sosialisasi kepada masyarakat. 
Perilaku dan pakaian yang dikenakan 
Jokowi sering jadi pusat perhatian. 
Presiden Joko Widodo mengenakan 
sarung saat bermalam di titik nol Ibu 

Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi 
tampak keluar tenda dengan 
mengenakan sarung bermotif kotak-kotak 
berwarna hijau lengkap dengan jaket 
merahnya bertuliskan G20 dan sepatu 
kets hitam. Jokowi sempat keluar dari 
tenda tempatnya bermalam sekitar pukul 
22.15 Wita. Mengetahui tenda Ketua 
MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tak 
berada jauh dari tendanya, Jokowi 
langsung menghampiri tenda Bamsoet. 
Jokowi dan Bamsoet tampak melakukan 
perbincangan ringan hingga satu per satu 
menteri yang ikut bermalam di IKN 
Nusantara pun keluar dari tenda masing-
masing. Terlihat ada Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono, Ketua MPR 
Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Erick 
Thohir, dan Seskab Pramono Anung saat 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

ramayana

Internasional 

Internasional 

Tanah Air

Tanah Air

Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

bermalam di titik nol Ibu Kota Negara 
(IKN) Nusantara. Tidak semua gubernur 
yang menginap di kemah tersebut. 
Dikarenakan tempat yang terbatas, 
maka hanya beberapa gubernur dan 
paspampres yang menginap disana. 33 
gubernur batal menginap di lokasi 
kemah karena kondisi lapangan dan 
sarana yang masih terbatas. "Karena 
sarana yang terbatas. Air, tenda dan 
lahan yang tidak rata. Sehingga 
terbatas yang bisa dibangunkan tenda," 
papar Kepala Sekretariat Presiden Heru 
Budi Hartono. Terlihat dari gambar 
tempat Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

menginap di tenda di IKN Nusantara. 
Perlengkapan hingga taburan garam di 
sekelilingnya jadi sorotan. Komandan 
Pasukan Pengamanan Presiden 
(Paspampres) Mayjen TNI Tri Budi 
Utomo mengatakan, pihaknya telah 
melakukan berbagai persiapan sebelum 
Presiden Joko Widodo menginap di 
kawasan titik nol ibu kota negara (IKN). 
Beberapa persiapan antara lain 
melakukan fogging hingga menyebarkan 
garam di tenda-tenda untuk 
mengantisipasi hewan melata hingga 
ular. "Di sana sudah dilaksanakan 
pencegahan khususnya malaria sudah 
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di-fogging. Keamanan lainnya di 
sekitaran tenda-tenda VVIP sudah 
disebarkan seperti garam dan lain-lain, 
disiapkan juga (alat) anti-ular," jelas Tri 
saat konferensi pers yang ditayangkan 
secara daring pada Minggu 
(13/3/2022) malam. Tri juga 
mengungkapkan, semua personelnya 
yang akan masuk ke kawasan IKN 
harus melalui swab. Sebab, meski 
udara di lokasi masih bersih, protokol 
kesehatan tetap harus diterapkan. 
Kemah Presiden ternyata benar-benar 

menggunakan kemah atau tenda 
sebagaimana digunakan oleh para 
pencinta alam. Bukan kemah spesial 
seperti kemah presiden kita yang dahulu 
waktu berkunjung ke tempat bencana 
sinabung. Kemah Jokowi sederhana 
seperti kebanyakan kemah orang naik 
gunung. Ternyata Presiden Jokowi ketika 
mahasiswa di Universitas Gajah Mada 
(UGM) merupakan anggota pencinta 
alam. Sehingga berkemah di alam 
merupakan sesuatu yang biasa bahkan 
bagian dari hobi. Kedatangan dan 
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Sinusitis

Asma bisa menjadi salah satu penyebab 
dari batuk di malam hari. Beberapa orang 
yang menderita asma sering menderita 
batuk di tengah malam.
Asam Lambung

Salah satu gangguan yang bisa 
menyebabkan masalah tidur ini adalah 
berupa kondisi batuk-batuk. Kondisi ini 
bisa menyebabkan kamu bangun malam 
hari dan tak dapat tidur nyenyak.

Meskipun sebagian besar dari kita tidak 
menyadarinya, kenaikan asam lambung 
bisa menyebabkan batuk di tengah 
malam. Oleh karenanya, kamu 
disarankan untuk mengonsumsi makan 
malam yang ringan jika memiliki masalah 

Asthma

Terdapat berbagai macam hal yang bisa 
menyebabkan tidurmu tak nyenyak di 
malam hari. Hal ini kemudian bisa 
menimbulkan gangguan sehingga kamu 
merasa tidak segar ketika terbangun di 
pagi harinya.

Alergi dan sinusitis juga dapat 
menyebabkan batuk di malam hari. Jika 
kamu menderita sinusitis, sebaiknya 
segera berkonsultasi dengan dokter 
untuk mencari tahu pengobatan yang 
tepat.

Gangguan berupa batuk ini kadang 
terjadi bahkan ketika sebenarnya kamu 
tak mengalami batuk maupun pilek. Hal 
ini tentu saja membuatmu menjadi 
bingung dan bertanya-tanya.
Sejumlah masalah kesehatan bisa 
menjadi pemicu batuk di malam hari ini. 
Dilansir dari Boldsky, berikut sejumlah 
hal yang bisa bisa menyebabkan 
munculnya batuk di malam hari.

Penyebab Batuk Di Malam Hari

denga
n asam 
lambun
g.
Udara 
di 
Kamar 
Tidur

Kuran
g 
Nutrisi dan Konsumsi Obat Tertentu

Jika 
udara 
di 
kamar 
tidur 
kamu 
kering, 
hidung 
dan 
paru-
paru 
kamu 
mungki
n 
mengal
ami 
iritasi. 
Kondisi 
udara 
kamar 
yang 
kering 
ini 
dapat 
menye
babkan 
batuk 
di 
malam 
hari.

kesediaan Presiden Jokowi untuk 
berkemah disana sebagai bukti 
keseriusan pemerintah agar Ibukota 
Nusantara benar-benar dibangun sesuai 
dengan amanat Undang-undang. 
Berkemah di IKN juga sebagai upaya 
menghimpun kekuatan. Jokowi 
mengumpulkan para pejabat tinggi 
negara dari MPR dan DPR. Karena 
lembaga tinggi negara ini diharapkan 
membuat Pokok-Pokok Haluan Negara 
(PPHN) yang mengatur dan memaksa 
Presiden selanjutnya (Setelah Jokowi) 
agar punya komitmen untuk 
membangun IKN baru. Karena 
sebagaimana disampaikan bahwa 
pembangunan IKN sampai selesai 
membutuhkan waktu lama, 15-20 tahun. 
Oleh karena Presiden selanjutnya harus 
punya komitmen kuat untuk 

membangun IKN sesuai dengan niat dan 
semangat para pendirinya. Para pejabat 
ini dikumpulkan untuk menyamakan 
persepsi dan menyamakan semangat 
proses pemindahan IKN. Proses 
pemindahan ibu kota ini bukan hanya 
pembangunan fisik tetapi juga 
membutuhkan dukungan politik dari 
pejabat bersangkutan. Agar setiap detail 
politik bisa mendukung pembangunan 
IKN. Jokowi seolah ingin mengatakan 
bahwa pihak yang tidak setuju jangan 
khawatir. Proses pemindahan IKN 
merupakan proyek besar. Oleh karena itu 
Presiden bekerja tidak hanya dirinya 
sendiri bersama pemerintahannya, tapi 
juga didukung oleh para pejabat tinggi 
dari DPR, MPR, partai politik dan 
pemimpin daerah yang diwakili oleh 
Gubernur masing-masing daerah. Sudah 
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jelas dan sah bahwa Ibukota Indonesia 
akan berpindah ke Nusantara 
Kalimantan Timur sehingga tidak lagi 
membuat tanya kepada masyarakat 
apakah itu benar-benar akan terwujud. 
Tentu ini sebagai gebrakan besar 
Presiden Jokowi dari berpuluh-puluh 
tahun lamanya, realisasi perpindahan 
ibukota negara tidak terwujud. Di masa 
pemerintahan Presiden Jokowi inilah 
hal itu bisa terealisasi dan harapannya 
dapat berjalan lancar sesuai dengan 
keinginan bersama. Dengan 
diadakannya ritual kendi Nusantara ini 
sebagai bentuk komunikasi bahwa 
pembangunan ibu kota Nusantara 

mulai dijalankan dan Indonesia akan 
semakin lebih baik kedepannya dengan 
perpindahan ibukota dari Jakarta ke 
Nusantara Kalimantan Timur. Semoga 
saja, dengan berkemahnya Presiden 
Jokowi bersama jajarannya membuktikan 
bahwa rakyat tidak perlu ragu lagi dengan 
keseriusan Jokowi dalam membangun Ibu 
Kota Nusantara. Karena Ibu Kota 
Nusantara akan membawa angin segar 
bagi Indonesia. Kiranya Indonesia 
semakin baik dengan kebersamaan dan 
kuatnya persatuan dari berbagai daerah di 
Indonesia. Sesuai dengan cita cita kita 
bersama menjadikan Indonesia sebagai 
negara maju.  

Manfaat kumis kucing sebagai minuman 
teh ini cukup populer di komunitas Asia 
Tenggara, serta juga di beberapa bagian 
Eropa karena khasiat obatnya. Bahkan 
para ilmuwan di seluruh dunia telah 
mempelajari ramuan kumis kucing secara 
ekstensif dan telah membuat banyak 
penemuan penting, sehubungan dengan 
potensi penggunaan medisnya.

Orthosiphon aristatus atau dikenal 
dengan nama kumis kucing merupakan 
salah satu tanaman obat atau herbal asli 
Indonesia, yang punya banyak kegunaan 
dalam menanggulangi berbagai penyakit. 
Ramuan Kumis Kucing juga dikenal 
sebagai Teh Jawa (Java Tea), Kidney 
Plant, Indian Kidney Tea dan Kitty 
Whiskers.
Manfaat tanaman kumis kucing bagi 
kesehatan paling sering digunakan untuk 
mengobati berbagai kondisi saluran 
kemih dan ginjal. Sifat diuretik dan anti-
bakteri alami membantu mengairi 
kandung kemih yang membantu 
membuang patogen yang menyerang dan 
melindungi saluran kemih dari infeksi.
Ramuan ini populer disebut sebagai 
Balbas Pusa. Selain di tanah air, tanaman 
kumis kucing juga ditemukan di seluruh 
Cina selatan, anak benua India, Asia 
Tenggara dan Queensland tropis. Dikenal 
sebagai kumis kucing di Indonesia dan 
misai kucing di Malaysia karena bentuk 
bunganya yang menyerupai kumis.

Salah satunya studi yang dipublikasikan 
oleh National Institutes of Health (NIH), 
ditemukan manfaat kumis kucing untuk 
kesehatan termasuk mengobati asam 
urat, radang sendi, dan kondisi terkait 
peradangan. Karena adanya efek anti-
inflamasi in vitro dari tanaman. 
Menunjukkan peningkatan yang cukup 

Manfaat Tanaman Kumis Kucing

Kandungan kimia 
methylripariochromene dalam ramuan 
dapat menurunkan tekanan darah 
sistolik pada tikus. Asam rosmarinic 
hadir dalam ramuan ini menargetkan 
enzim penting yang dikenal sebagai 
Angiotensin Converting Enzymes 
(ACE). Sehingga pembuluh darah 
membesar atau melebar, dan tekanan 
darah berkurang.
Tekanan darah yang lebih rendah 
tersebut akan memudahkan jantung 
untuk memompa darah dan dapat 
meningkatkan fungsi jantung. [kur]

Mengonsumsi ramuan kumis kucing 
dapat membantu mengurangi 
keparahan batuk dan pilek. Juga 
dapat membantu mengelola masalah 
pernapasan kronis dengan lebih baik.

besar dalam integritas sendi dan 
pemulihan tulang tibia-talus dari 
degenerasi dan lesi osteoporosis.
1. Mengatasi Masalah Pernapasan
Manfaat kumis kucing bagi kesehatan 
dipercaya dapat mengobati masalah 
pernapasan seperti asma dan batuk. 
Melansir dari Nature Ceuticals, 
manfaatnya termasuk menjadi obat flu 
yang ampuh.
Sifat anti-inflamasi dan anti bakteri 
dari tanaman kumis kucing dapat 
membantu mengurangi gejala infeksi 
tenggorokan dan mulut ringan. 
Ramuan ini juga dapat membantu 
mengurangi gejala hipertermia.

2. Menurunkan Tekanan Darah
Ramuan Kumis Kucing mengandung 
sejumlah senyawa yang membantu 
menurunkan tekanan darah. 
Beberapa percaya bahwa tindakan 
anti-oksidan dan anti-inflamasi dari 
kumis kucing berperan penting di sini.
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3. Mengatur Kadar Diabetes

Termasuk menghentikan trombosit 
darah agar tidak saling menempel 
sehingga mengurangi risiko serangan 
jantung dan stroke. Selain itu, manfaat 
kumis kucing mampu membantu 
mengurangi lemak tubuh. Karena 
bekerja dengan menghambat amilase 
pankreas dan glukosidase usus, yakni 
dua enzim yang penting dalam 

Mengutip dari Helth.co, ekstrak 
tanaman kumis kucing dapat secara 
efektif mengatur kadar glukosa, 
mengobati kondisi seperti gula dan 
diabetes. Namun, konsultasi dengan 
pihak medis dianjurkan untuk orang 
yang menderita kondisi kesehatan lain 
atau berencana untuk sepenuhnya 
beralih ke bahan alami ini sebagai 
perawatan.
Penelitian telah menunjukkan bahwa 
ekstrak herbal Kumis Kucing dapat 
membantu menurunkan kadar glukosa. 
Ditemukan pelarut tertentu dari ramuan 
ini dapat secara signifikan mengurangi 
kadar gula darah dan meningkatkan 
leptin, serta tingkat HDL yang sehat.

penyerapan pati dan penyerapan glukosa.
4. Membantu Menurunkan Berat Badan
Teh Jawa atau ramuan kumis kucing 
dikenal karena sifat pembersihannya. 
Kemampuannya dalam bertindak sebagai 
detoks alami bagi tubuh yang membantu 
Anda menghilangkan racun dan kelebihan 
air. Juga membantu penurunan berat 
badan.
5. Menyembuhkan Gangguan Ginjal 
Alasan tanaman kumis kucing memiliki 
nama lain 'tanaman ginjal' karena 
bermanfaat untuk menyelamatkan ginjal. 
Teh yang terbuat dari daun kumis kucing 
ini secara alami mampu menghilangkan 
batu ginjal bahkan yang berukuran 
mencapai lima sentimeter.

Hal itu karena sifat diuretik dan anti-bakteri 
alaminya yang membantu mengairi 
kandung kemih. Sehingga mampu 
membuang patogen yang menyerang dan 
melindungi saluran kemih dari infeksi. Ini 
juga membantu mencegah pembentukan 

Ramuan kumis kucing juga bisa mengobati 
infeksi ginjal akut dan kronis, infeksi 
saluran kemih dan kandung kemih, serta 
masalah buang air kecil lainnya.

batu ginjal dan melindungi ginjal dari 
efek obat kimia dan reagen tertentu.
6. Bertindak sebagai Detoks Alami

Dilansir dari Health Benefits Times, 
manfaat kumis kucing bagi kesehatan 
bertindak sebagai pembersih alami, 
serta menghilangkan racun dan bahan 
asing yang tidak diinginkan.

Flavonoid dan asam alami tanaman 
mengurangi rasa sakit, memberikan 
bantuan yang sangat dibutuhkan dari 
rasa sakit radang sendi. Hal ini 
membuat ramuan Java Tea berguna 
dalam mengobati rematik, asam urat 
dan radang sendi.

9. Mencegah Kerusakan Hati

Bahkan telah terbukti mengurangi tanda-

Tak sedikit orang yang mengalami 
masalah berhubungan dengan gusi 
bengkak yang disebabkan oleh berbagai 
alasan. Rasa sakit yang terkait dengan 
gusi dan pembengkakan dapat dengan 
mudah diatasi menggunakan ramuan 
kumis kucing.

7. Mengobati Asam Urat dan Arthritis

Kumis kucing telah dikonsumsi di pulau 
Jawa sejak lama sehingga dikenal luas 
di dunia sebagai Teh Jawa. Alasan 
masyarakat Jawa mengkonsumsi 
ramuan ini adalah karena khasiatnya 
yang membersihkan.

Lantaran manfaat kumis kucing bagi 
kesehatan yang ampuh sebagai 
pembersih. Hal ini memiliki efek 
perlindungan hati yang dikaitkan dengan 
sifat anti-oksidan yang kuat. Ekstrak 
herbal dari ramuan kumis kucing telah 
terbukti mampu mencegah kerusakan 
hati akibat alkohol dan obat-obatan 
tertentu.

8. Mengobati Masalah Gusi

Ramuan Kumis Kucing memiliki sifat 
anti-inflamasi yang kuat dan anti-
hipertensi. Telah terbukti efektif, 
tanaman kumis kucing memiliki enzim 
yang dapat mengurangi kadar asam urat 
dalam darah. Manfaat kumis kucing bagi 
kesehatan termasuk menghilangkan 
gejala rematik.

Bahkan telah terbukti meningkatkan 
kekuatan tulang pada model hewan 
pasca-menopause. Secara alami kaya 
akan potasium dan kalsium yang 
penting untuk kesehatan tulang.

Bahkan manfaat kumis kucing bagi 
kesehatan, begitu efektif melawan 
infeksi jamur yang disebabkan oleh 
Candida albicans dan Staphylococcus 
aureus.

Daun kumis kucing mengandung 
beberapa senyawa seperti fenol dan 
asam caffenic yang membantu 
mencegah pertumbuhan bakteri dan 
membunuh bakteri yang tersisa. 
Dengan demikian manfaat kumis 
kucing bisa dengan mudah diterapkan 
pada kulit untuk menyembuhkan luka 
dan memar, serta berbagai jenis infeksi 
lainnya.

Manfaat kumis kucing juga mempunyai 
efek menenangkan yang dapat 
membantu mengurangi gejala 
kecemasan. Ramuan yang berguna 
dalam melindungi jaringan retina dari 
kerusakan yang disebabkan oleh 
glaukoma, hiperglikemia atau 
degenerasi makula terkait usia.

tanda perlemakan hati dan juga 
konsentrasi bilirubin pada subjek 
dengan penyakit kuning. Kumis kucing 
adalah ramuan yang kuat untuk 
detoksifikasi hati. Ini bertindak seperti 
pembersih alami yang membantu 
menghilangkan racun yang menumpuk 
di sistem.

Sifat anti-inflamasi dan antibakteri 
tanaman kumis kucing bisa mengobati 
berbagai kondisi kulit dan infeksi. 
Minyak yang diekstrak dari tanaman ini 

11. Anti-Bakteri

10. Meningkatkan Daya Ingat
Kandungan asam rosmarinic yang ada 
dalam tanaman kumis kucing dapat 
membantu meningkatkan daya ingat. 
Juga melindungi terhadap kematian sel 
saraf yang disebabkan oleh beta-
amiloid pada penyakit Alzheimer.

12. Merawat Kesehatan Kulit

Selain itu, manfaat kumis kucing 
terbukti memiliki sifat anti bakteri yang 
baik termasuk E.coli, Klebsiella 
pneumoniae, Bacillus subtilis, 
Micrococcus luteus dan Vibrio 
parahemolyticus. Sehingga 
menghambat mekanisme yang disebut 
penginderaan kuorum, yang pada 
gilirannya mengurangi kerentanan 
infeksi kandung kemih dan ginjal.
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3. Mengatur Kadar Diabetes

Termasuk menghentikan trombosit 
darah agar tidak saling menempel 
sehingga mengurangi risiko serangan 
jantung dan stroke. Selain itu, manfaat 
kumis kucing mampu membantu 
mengurangi lemak tubuh. Karena 
bekerja dengan menghambat amilase 
pankreas dan glukosidase usus, yakni 
dua enzim yang penting dalam 

Mengutip dari Helth.co, ekstrak 
tanaman kumis kucing dapat secara 
efektif mengatur kadar glukosa, 
mengobati kondisi seperti gula dan 
diabetes. Namun, konsultasi dengan 
pihak medis dianjurkan untuk orang 
yang menderita kondisi kesehatan lain 
atau berencana untuk sepenuhnya 
beralih ke bahan alami ini sebagai 
perawatan.
Penelitian telah menunjukkan bahwa 
ekstrak herbal Kumis Kucing dapat 
membantu menurunkan kadar glukosa. 
Ditemukan pelarut tertentu dari ramuan 
ini dapat secara signifikan mengurangi 
kadar gula darah dan meningkatkan 
leptin, serta tingkat HDL yang sehat.

penyerapan pati dan penyerapan glukosa.
4. Membantu Menurunkan Berat Badan
Teh Jawa atau ramuan kumis kucing 
dikenal karena sifat pembersihannya. 
Kemampuannya dalam bertindak sebagai 
detoks alami bagi tubuh yang membantu 
Anda menghilangkan racun dan kelebihan 
air. Juga membantu penurunan berat 
badan.
5. Menyembuhkan Gangguan Ginjal 
Alasan tanaman kumis kucing memiliki 
nama lain 'tanaman ginjal' karena 
bermanfaat untuk menyelamatkan ginjal. 
Teh yang terbuat dari daun kumis kucing 
ini secara alami mampu menghilangkan 
batu ginjal bahkan yang berukuran 
mencapai lima sentimeter.

Hal itu karena sifat diuretik dan anti-bakteri 
alaminya yang membantu mengairi 
kandung kemih. Sehingga mampu 
membuang patogen yang menyerang dan 
melindungi saluran kemih dari infeksi. Ini 
juga membantu mencegah pembentukan 

Ramuan kumis kucing juga bisa mengobati 
infeksi ginjal akut dan kronis, infeksi 
saluran kemih dan kandung kemih, serta 
masalah buang air kecil lainnya.

batu ginjal dan melindungi ginjal dari 
efek obat kimia dan reagen tertentu.
6. Bertindak sebagai Detoks Alami

Dilansir dari Health Benefits Times, 
manfaat kumis kucing bagi kesehatan 
bertindak sebagai pembersih alami, 
serta menghilangkan racun dan bahan 
asing yang tidak diinginkan.

Flavonoid dan asam alami tanaman 
mengurangi rasa sakit, memberikan 
bantuan yang sangat dibutuhkan dari 
rasa sakit radang sendi. Hal ini 
membuat ramuan Java Tea berguna 
dalam mengobati rematik, asam urat 
dan radang sendi.

9. Mencegah Kerusakan Hati

Bahkan telah terbukti mengurangi tanda-

Tak sedikit orang yang mengalami 
masalah berhubungan dengan gusi 
bengkak yang disebabkan oleh berbagai 
alasan. Rasa sakit yang terkait dengan 
gusi dan pembengkakan dapat dengan 
mudah diatasi menggunakan ramuan 
kumis kucing.

7. Mengobati Asam Urat dan Arthritis

Kumis kucing telah dikonsumsi di pulau 
Jawa sejak lama sehingga dikenal luas 
di dunia sebagai Teh Jawa. Alasan 
masyarakat Jawa mengkonsumsi 
ramuan ini adalah karena khasiatnya 
yang membersihkan.

Lantaran manfaat kumis kucing bagi 
kesehatan yang ampuh sebagai 
pembersih. Hal ini memiliki efek 
perlindungan hati yang dikaitkan dengan 
sifat anti-oksidan yang kuat. Ekstrak 
herbal dari ramuan kumis kucing telah 
terbukti mampu mencegah kerusakan 
hati akibat alkohol dan obat-obatan 
tertentu.

8. Mengobati Masalah Gusi

Ramuan Kumis Kucing memiliki sifat 
anti-inflamasi yang kuat dan anti-
hipertensi. Telah terbukti efektif, 
tanaman kumis kucing memiliki enzim 
yang dapat mengurangi kadar asam urat 
dalam darah. Manfaat kumis kucing bagi 
kesehatan termasuk menghilangkan 
gejala rematik.

Bahkan telah terbukti meningkatkan 
kekuatan tulang pada model hewan 
pasca-menopause. Secara alami kaya 
akan potasium dan kalsium yang 
penting untuk kesehatan tulang.

Bahkan manfaat kumis kucing bagi 
kesehatan, begitu efektif melawan 
infeksi jamur yang disebabkan oleh 
Candida albicans dan Staphylococcus 
aureus.

Daun kumis kucing mengandung 
beberapa senyawa seperti fenol dan 
asam caffenic yang membantu 
mencegah pertumbuhan bakteri dan 
membunuh bakteri yang tersisa. 
Dengan demikian manfaat kumis 
kucing bisa dengan mudah diterapkan 
pada kulit untuk menyembuhkan luka 
dan memar, serta berbagai jenis infeksi 
lainnya.

Manfaat kumis kucing juga mempunyai 
efek menenangkan yang dapat 
membantu mengurangi gejala 
kecemasan. Ramuan yang berguna 
dalam melindungi jaringan retina dari 
kerusakan yang disebabkan oleh 
glaukoma, hiperglikemia atau 
degenerasi makula terkait usia.

tanda perlemakan hati dan juga 
konsentrasi bilirubin pada subjek 
dengan penyakit kuning. Kumis kucing 
adalah ramuan yang kuat untuk 
detoksifikasi hati. Ini bertindak seperti 
pembersih alami yang membantu 
menghilangkan racun yang menumpuk 
di sistem.

Sifat anti-inflamasi dan antibakteri 
tanaman kumis kucing bisa mengobati 
berbagai kondisi kulit dan infeksi. 
Minyak yang diekstrak dari tanaman ini 

11. Anti-Bakteri

10. Meningkatkan Daya Ingat
Kandungan asam rosmarinic yang ada 
dalam tanaman kumis kucing dapat 
membantu meningkatkan daya ingat. 
Juga melindungi terhadap kematian sel 
saraf yang disebabkan oleh beta-
amiloid pada penyakit Alzheimer.

12. Merawat Kesehatan Kulit

Selain itu, manfaat kumis kucing 
terbukti memiliki sifat anti bakteri yang 
baik termasuk E.coli, Klebsiella 
pneumoniae, Bacillus subtilis, 
Micrococcus luteus dan Vibrio 
parahemolyticus. Sehingga 
menghambat mekanisme yang disebut 
penginderaan kuorum, yang pada 
gilirannya mengurangi kerentanan 
infeksi kandung kemih dan ginjal.
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merupakan pengobatan yang efektif 
untuk kulit kering, kulit tidak rata, dan 
kulit kasar.
Jadi, aplikasi topikal minyak tumbuhan 
kumis kucing untuk memberikan kulit 
yang lembab dan kenyal. Minyak ini 
cukup efektif dalam mengobati 
berbagai macam infeksi kulit. Termasuk 
memberikan perlindungan sebum yang 
terlalu reaktif.
Ditambah lagi, karena sifat anti-bakteri 
itu manfaat kumis kucing jadi obat 
herbal yang kuat untuk jerawat. 
Ramuan ini juga bermanfaat untuk 
sejumlah kondisi kulit yang meradang 
seperti psoriasis. Antioksidan tinggi 
menjadikannya ramuan antipenuaan 
yang kuat.

4. Diabetes

Berikut ini sejumlah cara mengonsumsi 
dan mendapatkan manfaat kumis 
kucing sesuai kondisi yang dialami, 
seperti dikutip dari Health Benefits 
Times:

Jika Anda mengalami batu ginjal, 
buatlah jamu dari kumis kucing 6 gram, 
air 110 ml dan jamu meniran. Diminum 
100 ml 2 kali sehari.
Cara lain: 5 lembar daun kumis kucing 
direbus dengan 2 gelas air, diminum 
dua kali sehari.
3. Rematik dan Batuk

Cara mengolahnya, rebus segelas air 
bersih dengan 1/4 genggam daun 
kumis kucing hingga mendidih dan 
berkurang setengah. Setiap 1/2 cangkir 
harus diminum 2 kali sehari.

Untuk sakit rematik dan batuk, 
secangkir teh dibuat dari 15-20 lembar 
daun, diminum 1-2 cangkir sehari.

Buatlah infuse water dengan 20 helai 
kumis kucing, air 110 ml dan daun 
sambiloto 20 helai 100 ml diminum 
sehari sekali.

1. Susah Buang Air

2. Batu Ginjal

Daun orthosiphon dapat digunakan 
untuk meningkatkan keluarnya urin dan 
membersihkan kandung kemih, serta 
mendukung fungsi ekskresi ginjal.

5. Sakit Pinggang
Membuat infuse water dengan 1 
genggam kumis kucing segar, 110 ml 

Tiga lembar daun kumis kucing dicuci 
bersih lalu direbus dengan segelas air 
sampai tersisa setengah gelas, diminum.

Siapkan 90 gram daun kumis kucing yang 
telah dicuci bersih. Lalu direbus dengan 
satu liter air hingga tersisa setengahnya. 
Didinginkan baru diminum.
8. Asam Urat

6. Masuk Angin

Rebus 5 tanaman meniran, 5 lembar daun 
kumis kucing dalam 2 gelas air hingga 
tersisa 1 gelas. Diminum 3 kali sehari 
sampai sembuh.

air dan kulit pepaya sebesar 4 cm. 100 ml 
harus diminum dalam sehari untuk satu 
kali.

7. Kencing Batu

Daun tanaman kumis kucing bisa 
dikunyah atau ditumbuk dan ditempelkan 
pada gigi yang berlubang untuk 
mengurangi rasa sakit dan mencegah 
pembengkakan gusi. Ini juga dapat 
ditumbuk dan digunakan sebagai tapal 
untuk meredakan pembengkakan.

Efek Samping Kumis Kucing: Asupan teh 
Jawa atau ramuan kumis kucing dalam 
jangka panjang, bisa mengurangi kadar 
natrium dalam tubuh. Aman bila diminum 
hingga 8 minggu. Ibu hamil sebaiknya 
menghindari mengonsumsinya.

9. Gusi dan Gigi Sakit

10. Diabetes, Hipertensi dan Melancarkan 
Kencing
Rebus 2 gelas air dengan 2 genggam 
daun kumis kucing hingga tersisa 1 gelas. 
Ini harus dikonsumsi satu kali sehari untuk 
hasil terbaik.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Menurut Klitschko, jam malam yang 
berlaku dari pukul 20.00 waktu setempat 
pada hari Selasa sampai pukul 07.00 
pada Kamis adalah “keputusan komando 
militer”.Pengumuman itu muncul saat 
Rusia melancarkan serangan baru di ibu 
kota Ukraina, yang hampir dikepung oleh 
pasukan Rusia pada minggu ketiga 
invasi yang telah menyebabkan krisis 
pengungsi terbesar sejak Perang Dunia 
II.Kyiv telah melalui pertempuran 
terburuk sejak Rusia menginvasi Ukraina 
pada 24 Februari. Namun militer Rusia 
perlahan-lahan mendekati kota dan 
penembakan semakin intensif.
Dua ledakan besar bergema di pusat 
kota tepat sebelum fajar pada hari 
Selasa, setelah Senin malam, peluru 
pelacak melintas di langit malam ketika 

Militer Rusia makin intensif menggempur 
Kyiv, ibu kota Ukrainia pada Selasa 
(15/3/2022) malam. Seperti dilaporkan Al 
Jazeera, otoritas kota Kyiv mulai 
memberlakukan jam malam saat 
Moskwa mengintensifkan serangan ke 
kota-kota Ukraina, termasuk ibu kota, 
Kyiv.“Kyiv akan memberlakukan jam 
malam 35 jam mulai Selasa malam di 
tengah momen sulit dan berbahaya 
setelah beberapa serangan Rusia di ibu 
kota,” kata Wali Kota Vitali Klitschko.

Rusia Makin Intensif Gempur Kyiv

pasukan Ukraina tampaknya 
menargetkan pesawat tak berawak 
musuh."Hari ini adalah saat yang sulit 
dan berbahaya. Inilah sebabnya saya 
meminta semua warga Kyiv untuk 
bersiap-siap tinggal di rumah selama 
dua hari, atau jika sirene berbunyi, di 
tempat penampungan," kata Klitschko.
“Pergerakan di sekitar Kyiv tanpa izin 
khusus dilarang. Hanya diperbolehkan 
keluar dengan tujuan untuk sampai ke 
shelter,” imbuhnya.Jam malam 
diberlakukan saat perdana menteri 
Polandia, Ceko, dan Slovenia 
melakukan perjalanan ke Kyiv dengan 
kereta api pada Selasa dalam 
kunjungan pertama para pemimpin 
asing ke ibu kota.“Kyiv adalah jantung 
Ukraina, dan itu akan dipertahankan. 
Kyiv, yang saat ini menjadi simbol dan 
basis operasi terdepan dari 
kebebasan dan keamanan Eropa, 
tidak akan kami serahkan,” serunya
Seorang saksi mata mengatakan 
kepada kantor berita Reuters bahwa 
dia melihat satu blok apartemen 
bertingkat tinggi terbakar setelah 
terkena artileri.Petugas pemadam 
kebakaran berusaha memadamkan 
api dan petugas penyelamat 
membantu mengevakuasi penduduk 
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merupakan pengobatan yang efektif 
untuk kulit kering, kulit tidak rata, dan 
kulit kasar.
Jadi, aplikasi topikal minyak tumbuhan 
kumis kucing untuk memberikan kulit 
yang lembab dan kenyal. Minyak ini 
cukup efektif dalam mengobati 
berbagai macam infeksi kulit. Termasuk 
memberikan perlindungan sebum yang 
terlalu reaktif.
Ditambah lagi, karena sifat anti-bakteri 
itu manfaat kumis kucing jadi obat 
herbal yang kuat untuk jerawat. 
Ramuan ini juga bermanfaat untuk 
sejumlah kondisi kulit yang meradang 
seperti psoriasis. Antioksidan tinggi 
menjadikannya ramuan antipenuaan 
yang kuat.

4. Diabetes

Berikut ini sejumlah cara mengonsumsi 
dan mendapatkan manfaat kumis 
kucing sesuai kondisi yang dialami, 
seperti dikutip dari Health Benefits 
Times:

Jika Anda mengalami batu ginjal, 
buatlah jamu dari kumis kucing 6 gram, 
air 110 ml dan jamu meniran. Diminum 
100 ml 2 kali sehari.
Cara lain: 5 lembar daun kumis kucing 
direbus dengan 2 gelas air, diminum 
dua kali sehari.
3. Rematik dan Batuk

Cara mengolahnya, rebus segelas air 
bersih dengan 1/4 genggam daun 
kumis kucing hingga mendidih dan 
berkurang setengah. Setiap 1/2 cangkir 
harus diminum 2 kali sehari.

Untuk sakit rematik dan batuk, 
secangkir teh dibuat dari 15-20 lembar 
daun, diminum 1-2 cangkir sehari.

Buatlah infuse water dengan 20 helai 
kumis kucing, air 110 ml dan daun 
sambiloto 20 helai 100 ml diminum 
sehari sekali.

1. Susah Buang Air

2. Batu Ginjal

Daun orthosiphon dapat digunakan 
untuk meningkatkan keluarnya urin dan 
membersihkan kandung kemih, serta 
mendukung fungsi ekskresi ginjal.

5. Sakit Pinggang
Membuat infuse water dengan 1 
genggam kumis kucing segar, 110 ml 

Tiga lembar daun kumis kucing dicuci 
bersih lalu direbus dengan segelas air 
sampai tersisa setengah gelas, diminum.

Siapkan 90 gram daun kumis kucing yang 
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Didinginkan baru diminum.
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tersisa 1 gelas. Diminum 3 kali sehari 
sampai sembuh.

air dan kulit pepaya sebesar 4 cm. 100 ml 
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kali.
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mengurangi rasa sakit dan mencegah 
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Efek Samping Kumis Kucing: Asupan teh 
Jawa atau ramuan kumis kucing dalam 
jangka panjang, bisa mengurangi kadar 
natrium dalam tubuh. Aman bila diminum 
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9. Gusi dan Gigi Sakit

10. Diabetes, Hipertensi dan Melancarkan 
Kencing
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Menurut Klitschko, jam malam yang 
berlaku dari pukul 20.00 waktu setempat 
pada hari Selasa sampai pukul 07.00 
pada Kamis adalah “keputusan komando 
militer”.Pengumuman itu muncul saat 
Rusia melancarkan serangan baru di ibu 
kota Ukraina, yang hampir dikepung oleh 
pasukan Rusia pada minggu ketiga 
invasi yang telah menyebabkan krisis 
pengungsi terbesar sejak Perang Dunia 
II.Kyiv telah melalui pertempuran 
terburuk sejak Rusia menginvasi Ukraina 
pada 24 Februari. Namun militer Rusia 
perlahan-lahan mendekati kota dan 
penembakan semakin intensif.
Dua ledakan besar bergema di pusat 
kota tepat sebelum fajar pada hari 
Selasa, setelah Senin malam, peluru 
pelacak melintas di langit malam ketika 

Militer Rusia makin intensif menggempur 
Kyiv, ibu kota Ukrainia pada Selasa 
(15/3/2022) malam. Seperti dilaporkan Al 
Jazeera, otoritas kota Kyiv mulai 
memberlakukan jam malam saat 
Moskwa mengintensifkan serangan ke 
kota-kota Ukraina, termasuk ibu kota, 
Kyiv.“Kyiv akan memberlakukan jam 
malam 35 jam mulai Selasa malam di 
tengah momen sulit dan berbahaya 
setelah beberapa serangan Rusia di ibu 
kota,” kata Wali Kota Vitali Klitschko.

Rusia Makin Intensif Gempur Kyiv

pasukan Ukraina tampaknya 
menargetkan pesawat tak berawak 
musuh."Hari ini adalah saat yang sulit 
dan berbahaya. Inilah sebabnya saya 
meminta semua warga Kyiv untuk 
bersiap-siap tinggal di rumah selama 
dua hari, atau jika sirene berbunyi, di 
tempat penampungan," kata Klitschko.
“Pergerakan di sekitar Kyiv tanpa izin 
khusus dilarang. Hanya diperbolehkan 
keluar dengan tujuan untuk sampai ke 
shelter,” imbuhnya.Jam malam 
diberlakukan saat perdana menteri 
Polandia, Ceko, dan Slovenia 
melakukan perjalanan ke Kyiv dengan 
kereta api pada Selasa dalam 
kunjungan pertama para pemimpin 
asing ke ibu kota.“Kyiv adalah jantung 
Ukraina, dan itu akan dipertahankan. 
Kyiv, yang saat ini menjadi simbol dan 
basis operasi terdepan dari 
kebebasan dan keamanan Eropa, 
tidak akan kami serahkan,” serunya
Seorang saksi mata mengatakan 
kepada kantor berita Reuters bahwa 
dia melihat satu blok apartemen 
bertingkat tinggi terbakar setelah 
terkena artileri.Petugas pemadam 
kebakaran berusaha memadamkan 
api dan petugas penyelamat 
membantu mengevakuasi penduduk 
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yang terperangkap di dalam 
menggunakan tangga mobil. Sesosok 
tubuh tergeletak di tanah di dalam tas.

Direktur rumah sakit Dr. Pavel Nartov 
mengatakan sirene serangan udara 
berbunyi beberapa kali setiap hari, 
memaksa pasien yang rapuh masuk ke 
tempat perlindungan bom darurat 
rumah sakit.Menangani pasien ICU 
dengan ventilator adalah bagian yang 
paling sulit dan berbahaya dari proses, 
tetapi juga yang paling penting, 
mengingat bahaya mengekspos tangki 
oksigen untuk pemboman dan 
pecahan peluru, katanya.
“Pemboman berlangsung dari pagi 
hingga malam. Syukurlah bom belum 
menghantam rumah sakit kami. Tapi itu 
bisa terjadi kapan saja,” katanya 
kepada The Associated Press.
Kharkiv telah berada di bawah 
tembakan berkelanjutan dari pasukan 
Rusia sejak pecahnya perang, dengan 
penembakan menghantam bangunan 
tempat tinggal dan membuat banyak 
orang melarikan diri.Kantor berita AP 

Menurut laporan timesof Istael, Rumah 
Sakit Penyakit Menular Klinis Regional 
Kharkiv, fasilitas terkemuka di kota itu 
untuk merawat pasien virus selama 
pandemi, telah membatasi operasinya 
dan beradaptasi setiap hari.

“Usaha masih diperlukan, kesabaran 
dibutuhkan. Perang apa pun berakhir 
dengan kesepakatan,” katanya dalam 
video pidato malamnya kepada 
bangsa.Zelensky yang berpidato di depan 
Kongres AS pada hari Rabu, berterima 
kasih kepada Presiden Joe Biden dan 
“semua teman Ukraina” atas dukungan 
baru senilai US$13,6 miliar.

Setelah delegasi dari Ukraina dan Rusia 
bertemu lagi Selasa melalui video, 
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy 
mengatakan Rabu pagi bahwa tuntutan 
Rusia menjadi “lebih realistis..” Kedua 
belah pihak diperkirakan akan berbicara 
lagi Rabu.

melaporkan pemerintah Ukraina melihat 
kemungkinan ruang untuk kompromi 
dalam pembicaraan dengan Rusia 
meskipun Moskwa meningkatkan 
pemboman pada Selasa di Kyiv dan 
serangan baru di kota pelabuhan 
Mariupol. Di sana, sekitar 20.000 warga 
sipil berhasil melarikan diri melalui koridor 
kemanusiaan.Perkembangan yang 
bergerak cepat di bidang diplomatik dan 
di lapangan terjadi ketika invasi Rusia 
mendekati tanda tiga minggu dan jumlah 
orang Ukraina yang telah meninggalkan 
negara itu di tengah pertempuran terberat 
di Eropa sejak Perang Dunia II 
melampaui 3 juta.

DPR mengultimatum Lutfi agar dapat 
hadir rapat di DPR dalam undangan yang 
ketiga kalinya. Pimpinan DPR 

DPR RI mengancam untuk memanggil 
paksa Menteri Perdagangan Muhammad 
Lutfi setelah ia dua kali absen dalam 
rapat di DPR. Padahal pembahasan 
rapat sangat penting yaitu membahas 
permasalahan kelangkaan minyak 
goreng."Sekadar informasi bahwa DPR 
dalam rangka menjalankan fungsi 
pengawasan mengalami kesulitan soal 
minyak goreng ini. Sudah dua kali 
menteri perdagangan diundang dalam 
rapat konsultasi yang kedua berhalangan 
dengan alasan belum tentu datang dan 
lain-lain," tutur Dasco dalam rapat 
paripurna DPR di kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta Selasa (15/3).

DPR Ancam Panggil Paksa Mendag

"Dalam kesempatan terakhir dalam 
sidang paripurna ini saya sampaikan 
apabila dalam undangan yang ketiga 
masih ada alasan, maka DPR akan 
menggunakan aturan dan 
kewenangan yang ada untuk 
memanggil paksa menteri perdangan 
di DPR," kata Dasco.

mengancam akan memanggil paksa 
jika Lutfi masih absen.

"Kita minta, ya kita sama-sama kan 
tadi dibilang rakyat menjerit, menteri 
perdagangannya ya begitu. Ini mau 
panjang atau mau pendek kan 
begitu," kata Dasco.

DPR berharap permasalahan minyak 
goreng menjadi perhatian bersama. 
Sebab, rakyat sulit mencari bahan 
baku untuk memasak tersebut.
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dan beradaptasi setiap hari.
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dengan kesepakatan,” katanya dalam 
video pidato malamnya kepada 
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kasih kepada Presiden Joe Biden dan 
“semua teman Ukraina” atas dukungan 
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belah pihak diperkirakan akan berbicara 
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lain-lain," tutur Dasco dalam rapat 
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DPR Ancam Panggil Paksa Mendag
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apabila dalam undangan yang ketiga 
masih ada alasan, maka DPR akan 
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perdagangannya ya begitu. Ini mau 
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HUB: 215-271-3057

Presiden Joko Widodo meresmikan 
pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing 
Indonesia dan meluncurkan mobil listrik 
IONIC 5 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, 
Jawa Barat, Rabu (16/3/2022). Jokowi 
mengaku 
menunggu-
nunggu 
momen 
tersebut."K
arena kita 
ingin 
segera 
melakukan 
transisi 
besar-
besaran 
dari mobil 
yang 
menggunakan bahan bakar fosil ke mobil 
listrik yang ramah lingkungan," ujarnya.
Ke depan, menurut Jokowi, kendaraan 
listrik harus menjadi moda transportasi 
utama di tanah air. Termasuk menjadi 
tumpuan untuk transportasi ramah 
lingkungan yang dikembangkan juga 
nantinya di Ibu Kota Negara Nusantara.
Selain itu, lanjut Jokowi, Indonesia harus 
menjadi pemain penting dalam global 
supply chain di industri mobil listrik. 
Sebab, Indonesia memiliki sumber daya 
mineral yang sangat besar untuk 
mendukung pengembangan mobil listrik.

"Untuk menjadi pemain kunci di 
kendaraan listrik kita perlu membangun 
ekosistem yang kuat. Tanpa ekosistem 
yang kuat di dalam negeri, kita akan sulit 
bersaing dengan negara lain dalam 
membangun industri mobil listrik," ujar 

"Kita punya nikel, kita punya kobalt, 
sebagai material penting untuk baterai 
lithium. Bauksit yang bisa diolah menjadi 
alumunium dan kemudian dapat 
dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik 
serta tembaga yang dibutuhkan untuk 
baterai dan sistem kabel-kabel mobil 
listrik," kata Jokowi.Mantan Gubernur 
DKI Jakarta itu pun menekankan hilirisasi 
barang tambang harus dilakukan agar 
nilai tambah meningkat dan optimal.

Jokowi Resmikan Pabrik Mobil Listrik
Jokowi.

"Dan pada tahun 
2024, mobil listrik 
yang diproduksi di 
Indonesia sudah 
menggunakan 
baterai listrik dan 

juga komponen-komponen penting 
lainnya yang diproduksi di negara kita 
Indonesia," katanya.

"Pemerintah akan selalu mendukung 
setiap investasi kendaraan listrik di 
Indonesia dan juga pengembangan 
industri hulunya, terutama industri 
baterai," ujar Jokowi.Lebih lanjut, 
kepala negara menyambut baik 
langkah Hyundai meluncurkan mobil 
listrik Hyundai IONIC 5. Mobil ini 
menjadi mobil listrik pertama yang 
dibuat di Indonesia, yang diproduksi 
untuk memenuhi pasar Indonesia dan 
pasar ekspor.

Kepala negara pun bilang kalau tahun 
2022 ini akan menjadi momen penting 
untuk pengembangan baterai lithium 
untuk kendaraan listrik. Beberapa 

investor, lanjut 
Jokowi, akan 
memulai konstruksi 
untuk kemudian 
mengolah nikel dan 
kobalt menjadi 
bahan material 
baterai lithium.

"Saya harapkan mobil listrik Hyundai 
IONIC 5 ini akan menjadi milestone 
penting dalam pengembangan 
kendaraan listrik di Indonesia, 
memacu pengembangan mobil listrik 
yang semakin canggih dan diminati," 
kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu pun 
memastikan pemerintah akan terus 
mendorong local content kendaraan 
listrik dengan memberikan insentif, 
memangkas berbagai hambatan 
regulasi. Sehingga industri hulu dari 
kendaraan listrik juga akan tumbuh 
yang sekaligus menciptakan lapangan 
kerja dan bisa mensubstitusi impor.
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

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

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

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

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

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

Tanah Air

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

 TEXT : 215-271-3057

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

Putin mengatakan Kamis lalu (3/3) 
bahwa harga pangan akan naik secara 

Amerika Serikat dan Eropa bahkan telah 
memberikan sanksi kepada pengusaha 
Rusia, termasuk sanksi Uni Eropa 
terhadap Melnichenko, aset negara yang 
dibekukan dan memutuskan sebagian 
besar sektor korporasi Rusia dari 
ekonomi global dalam upaya untuk 
memaksa Putin mengubah arah.

"Peristiwa di Ukraina benar-benar tragis. 
Kami sangat membutuhkan 
perdamaian," kata Melnichenko, 50 
tahun, yang berkebangsaan Rusia tetapi 
lahir di Belarus dan memiliki ibu Ukraina.

Invasi Rusia ke Ukraina telah 
menewaskan ribuan orang, membuat 
lebih dari 2 juta orang mengungsi, dan 
menimbulkan kekhawatiran akan 
konfrontasi yang lebih luas antara Rusia 
dan Amerika Serikat, dua kekuatan nuklir 
terbesar dunia.

Melnichenko adalah pendiri EuroChem, 
salah satu produsen pupuk terbesar 
Rusia, yang pindah ke Zug, Swiss, pada 
tahun 2015, dan SUEK, produsen batu 
bara utama Rusia.

Putin menolak. Dia menyebut perang itu 
sebagai operasi militer khusus untuk 
membersihkan Ukraina dari nasionalis 
dan Nazi yang berbahaya.

Krisis pangan tengah menghantui dunia. 
Ini terjadi karena harga pupuk melonjak 
tajam dan banyak petani tidak mampu 
membeli nutrisi untuk tahan tersebut. 
Krisis pangan bisa dihentikan jika perang 
di Ukraina disetop. Hal ini dikatakan 
miliuner pupuk dan batu bara Rusia 
Andrei Melnichenko dikutip dari Antara, 
Rabu (16/3).Beberapa pengusaha 
terkaya Rusia secara terbuka 
menyerukan perdamaian sejak Presiden 
Vladimir Putin memerintahkan invasi 
pada 24 Februari, termasuk Mikhail 
Fridman, Pyotr Aven dan Oleg 
Deripaska.Amerika Serikat dan 
sekutunya di Eropa telah menganggap 
invasi Putin sebagai perampasan tanah 
bergaya kekaisaran.

"Salah satu korban krisis ini adalah 
pertanian dan pangan," katanya.

Dunia Terancam Krisis Pangan
global karena melonjaknya harga 
pupuk jika Barat menciptakan masalah 
bagi ekspor pupuk Rusia, yang 
merupakan 13 persen dari produksi 
dunia.

Rusia adalah produsen utama pupuk 
yang mengandung kalium, fosfat, dan 
nitrogen, nutrisi tanaman dan tanah 
utama. EuroChem, yang memproduksi 
nitrogen, fosfat, dan kalium, 
mengatakan bahwa ia adalah salah 
satu dari lima perusahaan pupuk 
terbesar di dunia."Perang telah 
menyebabkan melonjaknya harga 
pupuk yang tidak lagi terjangkau oleh 
petani," kata Melnichenko.
Rantai pasokan makanan yang sudah 
terganggu oleh Covid-19 kini semakin 
tertekan. "Sekarang ini akan 
menyebabkan inflasi pangan yang lebih 
tinggi di Eropa dan kemungkinan 
kekurangan pangan di negara-negara 
termiskin di dunia," katanya.
Kementerian perdagangan dan industri 
Rusia mengatakan kepada produsen 
pupuk negara itu untuk menghentikan 
sementara ekspor awal bulan ini.

Rusia Produsen Utama Pupuk

Harga pangan dan pakan internasional 
dapat naik hingga 20 persen sebagai 
akibat dari konflik di Ukraina, yang 
memicu lonjakan kekurangan gizi 
global, kata badan pangan PBB, Jumat 
(11/3). 
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Disewakan 1 kamar  di 1753s 
Mole street.
sms : 267 - 266 - 0175.           

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

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

pendowo dek HP

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

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

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

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

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

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

Disewakan kamar besar/depan
untuk 2 orang di 173x Mole Street. 
Seberang Pendawa.
Minat : text/sms 215 - 667 - 4773  

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

Bola

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

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

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

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

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

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

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

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

p1

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

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

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

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

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

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

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

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

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

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

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin 
dan Inggris.
Gaji $100/hari. 
Call : 267 - 889 - 6819

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iklan jimmy

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

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

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

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

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

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

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

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

di pabrik buah 

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT

Dibutuhkan Pegawai
di pabrik buah 

SMS : Asen

215 - 607 - 4627

Gaji $12/jam

mampu kerja ditempat dingin

 70 jam/minggu ada OT

Siap kerja hari Sabtu & Minggu. 
Night time only
Hub : Asen  1 - 267 - 934 - 2094
SMS saja

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

TXW Laundry looking for 
part time 3 days worker.
Good Pay.
Call : 215 - 554 - 1643

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

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik di  PA dan NJ
Hubungi : 

Joe : 201 - 744 - 0438

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

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

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

Disewakan  kamar kos $350, $425, 
dan $500. Di 18th st dekat Snyder
Call : 267 - 243 - 1893

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Apartment for rent 2nd floor 
( $450 ) furniture and utility
include.
Call : 215-901-2264

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

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

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

Dicari orang yang mau kerja 
di nail salon Center City. 
Part time ( Sat/Sun ) bisa di 
training.
SMS  267 - 343 - 2123

Hiring Laundromat Attendant
full time available.
Call : 267 - 961 - 6089

Kamar depan mau disewakan 
alamat 1840 Mckean street.
Hub : 215 - 554 - 8803
Siapa Cepat Dia Dapat

Kisso Sushi Restaurant ( Old City )
Looking for full time waiters for
Tuesday - Saturday. From 4pm - 9pm.
Please call : 215 - 69 - 9691  (Herman)

Disewakan kamar dekat Walgreen, 
subway,  ada internet dan laundry,
 aman. Hub : 215 - 827 - 7431

Laundromat need one person 
 part / full time.
Please call 215 - 755 - 5250 
ASAP

Hiring Cashier part time / full time
Please call Julia 215 - 463 - 0191

Coldbeer store in South Philly
Looking for worker. For Info
Please call : Kelly 267 - 262 - 1353

Hair Salon 20th street dan Oregon.
Melayani potong dan mewarnai
rambut untuk pria dan wanita. 
Dengan harga terjangkau .
Call ; 215 - 271 - 6899
Juga menyewakan rumah .
Call : 267 - 266 - 3839 Central Agency

mencari pekerja untuk 

Charlie : 267 - 423 - 1718
Benny : 571 - 224 - 6332

pabrik di PA dan NJ

Hubungi : 

Disewakan kamar di 2030s dan 19 st
Antara 19st dan Snyder Ave.
Jalur bis #17 dan #79
Call : 267 - 243 - 1893

Dicari wanita full time untuk 
kerja di counter drycleaner
di daerah Bryn Mawr.
Tiidak harus berpengalaman. 
Tapi diutamakan yg 
berberpengalaman. Bisa bahasa 
Inggris, tidak perlu fasih.
Call : 610 - 203 - 0705 atau
267 - 312 - 2582
Text dulu sebelum telepon.

Disewakan kamar  untuk harian / 
Mingguan atau Bulanan.
Di Daerah 20st dan Snyder. 
Dekat toko Bali Mart.
Hub :  267 - 881 - 8899

Koordinator Bidang Mitigasi Gempa 
Bumi dan Tsunami BMKG Daryono 
mengungkapkan, berdasarkan hasil 
analisis BMKG menunjukkan bahwa 
gempa ini memiliki magnitudo update 
5,3, dan gempa bumi tersebut masuk 
dalam kategori gempa tektonik.

Gempa ini dirasakan di Pelabuhan 
Ratu dan Cianjur dalam skala 
intensitas IV MMI (bila pada siang hari 
dirasakan oleh orang banyak dalam 
rumah), menyebabkan banyak warga 
lari berhamburan keluar rumah karena 
terkejut dengan guncangan kuat yang 
terjadi secara tiba-tiba.

Gempa terletak di laut pada jarak 45 
kilometer arah selatan Agrabinta, 
Cianjur, Jawa Barat dengan kedalaman 
64 kilometer," katanya ketika dihubungi 
Beritasatu.com, Rabu (16/3/2022).

Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) memberikan 
penjelasan lengkap terkait gempa bumi 
dengan magnitudo (M) 5,5 
mengguncang wilayah pantai selatan 
Cianjur, Jawa Barat pada Rabu, 16 
Maret 2022 pukul 10.00.01 WIB.

Dikatakan Daryono, gempa tersebut 
terjadi karena dipicu aktivitas subduksi 
lempeng dengan mekanisme 
pergerakan naik (thrust fault).

"Episenter gempa bumi terletak pada 
koordinat 7,94 derajat lintang selatan 
(LS) dan 106,94 derajat bujur timur 
(BT). 

Gempa Guncang Cianjur Jawa Barat

Episenter gempa Jabar M 5,2 tadi 
berdekatan dengan sumber gempa Jabar 
M 7,3 yang terjadi pada 2 September 2009 
menyebabkan 81 orang meninggal dunia.

Kemudian di wilayah Garut, Pandeglang, 
Bayah, dan Panimbang, guncangan 
gempa memiliki intensitas III MMI (getaran 
dirasakan nyata dalam rumah, 
dan terasa getaran seakan akan truk 
berlalu).

Di Jakarta, Banjar, Bandung Barat, 
Purwakarta, Tangerang Selatan, Bandung, 
Bekasi, Depok dan Serang dalam skala 
intensitas II MMI.

Di Lebak Selatan, Cilegon dan Sukabumi 
dalam skala intensitas II-III MMI (getaran 
dirasakan oleh beberapa orang, benda-
benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa 
gempa ini tidak berpotensi tsunami, 
karena hiposenternya yang relatif 'dalam' 
dengan magnitudo yang belum memenuhi 
ambang batas sebagai gempa berpotensi 
tsunami," ungkap Daryono.
Hingga pukul 10.25 WIB, hasil monitoring 
BMKG belum menunjukkan adanya 
aktivitas gempa susulan (aftershock) 
pascagempa M5,3 di selatan Jawa Barat.
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bersambung minggu depan

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

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

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

pendowo dek HP

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

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

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

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

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

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

Disewakan kamar besar/depan
untuk 2 orang di 173x Mole Street. 
Seberang Pendawa.
Minat : text/sms 215 - 667 - 4773  

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

Bola

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

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

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

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

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

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

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

p1

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

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

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

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

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

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

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

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

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

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

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin 
dan Inggris.
Gaji $100/hari. 
Call : 267 - 889 - 6819

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iklan jimmy

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

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

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

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

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

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

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

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

di pabrik buah 

Gaji $12/jam

 70 jam/minggu ada OT

Dibutuhkan Pegawai
di pabrik buah 

SMS : Asen

215 - 607 - 4627

Gaji $12/jam

mampu kerja ditempat dingin

 70 jam/minggu ada OT

Siap kerja hari Sabtu & Minggu. 
Night time only
Hub : Asen  1 - 267 - 934 - 2094
SMS saja

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

TXW Laundry looking for 
part time 3 days worker.
Good Pay.
Call : 215 - 554 - 1643

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

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Claudia : 908 - 510 - 6840

Terry : 929 - 369 - 9830

pabrik di  PA dan NJ
Hubungi : 

Joe : 201 - 744 - 0438

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

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

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

Disewakan  kamar kos $350, $425, 
dan $500. Di 18th st dekat Snyder
Call : 267 - 243 - 1893

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Apartment for rent 2nd floor 
( $450 ) furniture and utility
include.
Call : 215-901-2264

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

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

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

Dicari orang yang mau kerja 
di nail salon Center City. 
Part time ( Sat/Sun ) bisa di 
training.
SMS  267 - 343 - 2123

Hiring Laundromat Attendant
full time available.
Call : 267 - 961 - 6089

Kamar depan mau disewakan 
alamat 1840 Mckean street.
Hub : 215 - 554 - 8803
Siapa Cepat Dia Dapat

Kisso Sushi Restaurant ( Old City )
Looking for full time waiters for
Tuesday - Saturday. From 4pm - 9pm.
Please call : 215 - 69 - 9691  (Herman)

Disewakan kamar dekat Walgreen, 
subway,  ada internet dan laundry,
 aman. Hub : 215 - 827 - 7431

Laundromat need one person 
 part / full time.
Please call 215 - 755 - 5250 
ASAP

Hiring Cashier part time / full time
Please call Julia 215 - 463 - 0191

Coldbeer store in South Philly
Looking for worker. For Info
Please call : Kelly 267 - 262 - 1353

Hair Salon 20th street dan Oregon.
Melayani potong dan mewarnai
rambut untuk pria dan wanita. 
Dengan harga terjangkau .
Call ; 215 - 271 - 6899
Juga menyewakan rumah .
Call : 267 - 266 - 3839 Central Agency

mencari pekerja untuk 

Charlie : 267 - 423 - 1718
Benny : 571 - 224 - 6332

pabrik di PA dan NJ

Hubungi : 

Disewakan kamar di 2030s dan 19 st
Antara 19st dan Snyder Ave.
Jalur bis #17 dan #79
Call : 267 - 243 - 1893

Dicari wanita full time untuk 
kerja di counter drycleaner
di daerah Bryn Mawr.
Tiidak harus berpengalaman. 
Tapi diutamakan yg 
berberpengalaman. Bisa bahasa 
Inggris, tidak perlu fasih.
Call : 610 - 203 - 0705 atau
267 - 312 - 2582
Text dulu sebelum telepon.

Disewakan kamar  untuk harian / 
Mingguan atau Bulanan.
Di Daerah 20st dan Snyder. 
Dekat toko Bali Mart.
Hub :  267 - 881 - 8899

Koordinator Bidang Mitigasi Gempa 
Bumi dan Tsunami BMKG Daryono 
mengungkapkan, berdasarkan hasil 
analisis BMKG menunjukkan bahwa 
gempa ini memiliki magnitudo update 
5,3, dan gempa bumi tersebut masuk 
dalam kategori gempa tektonik.

Gempa ini dirasakan di Pelabuhan 
Ratu dan Cianjur dalam skala 
intensitas IV MMI (bila pada siang hari 
dirasakan oleh orang banyak dalam 
rumah), menyebabkan banyak warga 
lari berhamburan keluar rumah karena 
terkejut dengan guncangan kuat yang 
terjadi secara tiba-tiba.

Gempa terletak di laut pada jarak 45 
kilometer arah selatan Agrabinta, 
Cianjur, Jawa Barat dengan kedalaman 
64 kilometer," katanya ketika dihubungi 
Beritasatu.com, Rabu (16/3/2022).

Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) memberikan 
penjelasan lengkap terkait gempa bumi 
dengan magnitudo (M) 5,5 
mengguncang wilayah pantai selatan 
Cianjur, Jawa Barat pada Rabu, 16 
Maret 2022 pukul 10.00.01 WIB.

Dikatakan Daryono, gempa tersebut 
terjadi karena dipicu aktivitas subduksi 
lempeng dengan mekanisme 
pergerakan naik (thrust fault).

"Episenter gempa bumi terletak pada 
koordinat 7,94 derajat lintang selatan 
(LS) dan 106,94 derajat bujur timur 
(BT). 

Gempa Guncang Cianjur Jawa Barat

Episenter gempa Jabar M 5,2 tadi 
berdekatan dengan sumber gempa Jabar 
M 7,3 yang terjadi pada 2 September 2009 
menyebabkan 81 orang meninggal dunia.

Kemudian di wilayah Garut, Pandeglang, 
Bayah, dan Panimbang, guncangan 
gempa memiliki intensitas III MMI (getaran 
dirasakan nyata dalam rumah, 
dan terasa getaran seakan akan truk 
berlalu).

Di Jakarta, Banjar, Bandung Barat, 
Purwakarta, Tangerang Selatan, Bandung, 
Bekasi, Depok dan Serang dalam skala 
intensitas II MMI.

Di Lebak Selatan, Cilegon dan Sukabumi 
dalam skala intensitas II-III MMI (getaran 
dirasakan oleh beberapa orang, benda-
benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa 
gempa ini tidak berpotensi tsunami, 
karena hiposenternya yang relatif 'dalam' 
dengan magnitudo yang belum memenuhi 
ambang batas sebagai gempa berpotensi 
tsunami," ungkap Daryono.
Hingga pukul 10.25 WIB, hasil monitoring 
BMKG belum menunjukkan adanya 
aktivitas gempa susulan (aftershock) 
pascagempa M5,3 di selatan Jawa Barat.


