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Teka-teki kebakaran gedung kejaksaan 
agung akhirnya menemui titik terang. 
Kejadian kebakaran di gedung utama 
Kejaksaan Agung (Kejagung) yang 
terjadi pada 22 Agustus 2020 sekitar 
pukul 19.10 dan padam sekitar 12 jam 
kemudian. Api yang cepat merambat ke 
seluruh gedung karena ada penghantar 
berupa lapisan luar gedung dan 
beberapa cairan minyak yang 
mengandung senyawa hidrokarbon 
yang menjadikannya mudah terbakar 
diperparah dengan bahan interior 
gedung dari dinding berbahan HPL, 
gypsum dan lantai berbahan kayu. 
Ingatan publik tentu masih segar 

dengan api yang berkobar selama 12 jam 
dan berhasil dipadamkan oleh 65 unit 
mobil pemadam kebakaran. Kepolisian 
bekerja keras mengungkap penyebab 
kebakaran. Mereka telah memeriksa 131 
saksi, ahli dan foto satelit, serta berkali-kali 
mendatangi lokasi awal munculnya api di 
lantai enam ruang rapat Biro Kepegawaian 
Kejaksaan Agung. Para saksi yang 
diperiksa ada petugas kebersihan, pekerja 
harian lepas dan teknisi. Kabareskrim Polri 
Komjen Listyo Sigit Prabowo menyatakan 
ada saksi yang melihat kebakaran dan 
berusaha memadamkan api, akan tetapi 
gagal karena tak ada alat yang cukup. Dari 



02 www.sipbuletin.com

Edisi 1364

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 14.425,- Kurs BI $1 = Rp 14.770-

bersambung ke hal 3

Minggu
09/20/2020

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Teka-teki kebakaran gedung kejaksaan 
agung akhirnya menemui titik terang. 
Kejadian kebakaran di gedung utama 
Kejaksaan Agung (Kejagung) yang 
terjadi pada 22 Agustus 2020 sekitar 
pukul 19.10 dan padam sekitar 12 jam 
kemudian. Api yang cepat merambat ke 
seluruh gedung karena ada penghantar 
berupa lapisan luar gedung dan 
beberapa cairan minyak yang 
mengandung senyawa hidrokarbon 
yang menjadikannya mudah terbakar 
diperparah dengan bahan interior 
gedung dari dinding berbahan HPL, 
gypsum dan lantai berbahan kayu. 
Ingatan publik tentu masih segar 

dengan api yang berkobar selama 12 jam 
dan berhasil dipadamkan oleh 65 unit 
mobil pemadam kebakaran. Kepolisian 
bekerja keras mengungkap penyebab 
kebakaran. Mereka telah memeriksa 131 
saksi, ahli dan foto satelit, serta berkali-kali 
mendatangi lokasi awal munculnya api di 
lantai enam ruang rapat Biro Kepegawaian 
Kejaksaan Agung. Para saksi yang 
diperiksa ada petugas kebersihan, pekerja 
harian lepas dan teknisi. Kabareskrim Polri 
Komjen Listyo Sigit Prabowo menyatakan 
ada saksi yang melihat kebakaran dan 
berusaha memadamkan api, akan tetapi 
gagal karena tak ada alat yang cukup. Dari 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

penyelidikan terungkap ada dugaan 
kesengajaan pembakaran gedung, 
tetapi pelakunya masih gelap. Salah 
satu petunjuk penting saat kebakaran 
terjadi ada sejumlah tukang bangunan 
yang merenovasi ruangan sekira pukul 
11.30-17.30 WIB, berselang 1,5 jam 
usai para pekerja pulang, api berkobar 
dari lantai sama. Atas dasar hasil olah 
TKP itu kemudian diterbitkan 
LP/1595/VIII/2020/PMJ/Res.Jaksel, 
tanggal 22 Agustus 2020. Dibakar?? 
Yakin Pak, gedung Kejaksaan Agung 

dibakar? Siapa yang membakar? Kenapa 
membakar gedung Kejaksaan Agung. 
Menarik sekali akhir dari peristiwa 
kebakaran gedung Kejaksaan Agung 
yang dirilis oleh media-media nasional 
Indonesia. Dari olah Tempat Kejadian 
perkara atau TKP, disinyalir keras bahwa 
kebakaran yang terjadi di gedung 
Kejaksaan Agung adalah satu 
kesengajaan. Kepolisian akhirnya 
mengakui bahwa penyebab utama 
kebakaran bukanlah korsleting melainkan 
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ada kesengajaan membakar. Masalah 
gedung pemerintahan yang dibakar 
sebenarnya sudah sering kita dengar. 
Biasanya gedung yang dibakar selalu 
dikaitkan dengan masalah yang sedang 
terjadi. Biasanya masalah tersebut 
dikaitkan dengan seorang pejabat atau 
pengusaha korupsi kakap. Sebelumnya 
beberapa gedung pemerintahan 
dikabarkan juga pernah terbakar saat 

menyelidiki kasus besar. Sebut saja Bank 
BI yang sempat ludes dilahap si jago 
merah saat menangani kasus BLBI. Dan 
kini sejarah terulang di kejaksaan. Dulu 
pada 8 Desember 1997 Menara A 
Gedung Bank Indonesia (BI) di lantai 
23,24, dan 25 terbakar saat Kejaksaan 
Agung tengah sibuk mengusut 
penyelewengan dana Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI). Jaksa Agung kala 
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itu, Marzuki Darusman, tak ragu 
mengaitkan hangusnya lantai vital di 
Gedung BI menyebabkan raibnya 
dokumen BLBI. Ia pun yakin peristiwa 
itu tak lepas dari campur tangan 
penguasa lama. Marzuki tambah pusing 
lantaran musibah serupa juga terjadi di 
Gedung Badan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) pada 12 
Oktober 2000. Kebakaran yang 
melanda Gedung Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan, Kamis 
(12/10) siang, telah menghanguskan 
ruang arsip, ruang kepala BPKP, dan 
ruang deputi khusus. Diduga berbagai 
dokumen penting di antaranya berkas 
kasus BLBI ikut hangus terbakar. Api 
yang muncul pada pukul 14.25 WIB itu 
berasal dari lantai III Gedung BPKP di 
Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta 
Pusat. Akibat kebakaran tersebut, 

dikatakan, sejumlah data-data bank yang 
terkait dalam masalah BLBI diduga ikut 
terbakar. Selain data BLBI, di lantai itu 
tersimpan pula dokumen bank beku 
operasi (BBO), bank beku kegiatan usaha 
(BBKU), BUMN, BUMD, dan dokumen 
penting lainnya. Kisah serupa juga terjadi 
di peristiwa terbakarnya gudang di 
Kementerian ESDM, Jumat 19 September 
2014. Di gudang itu tersimpan dokumen 
barang bukti kasus yang menyeret Menteri 
ESDM Jero Wacik. Saat itu KPK tengah 
menyidik kasus pemerasan oleh Jero. 
Indikasi penyelewengan muncul setelah 
KPK menemukan adanya perintah Jero 
kepada Waryono Karno, sekretaris 
jenderal Kementerian ESDM untuk 
"memainkan" anggaran Dana Operasional 
Menteri. Total kerugian negara akibat 
korupsi ini ditaksir mencapai 9,9 miliar. 
Jero akhirnya divonis delapan tahun 
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penjara dan denda Rp 300 juta 
subsider enam bulan kurungan oleh MA 
pada tingkat kasasi. Ia juga diminta 
membayar uang pengganti sebesar Rp 
5,07 miliar. Hukuman bagi Jero itu naik 
dua kali lipat dari vonis di tingkat 
pertama. Sebelumnya, Majelis hakim 
Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan 
vonis empat tahun penjara bagi Jero. 
Kini kasus yang sama diulang kembali 
lagi pada kebakaran Kejagung. 
Sebagaimana diketahui, saat ini 
instansi pimpinan ST Burhanuddin 
tengah mengusut perkara 
penyalahgunaan dana di perusahaan 
asuransi Jiwasraya, penyidikan Jaksa 
Pinangki Sirna Malasari yang dijanjikan 
upah US$10 juta untuk meloloskan 
terpidana skandal Bank Bali Djoko 
Tjandra. Nilai janji sebesar kurang lebih 
Rp145 miliar tentu tak pantas untuk 
seorang Pinangki yang hanya menjabat 
sebagai Kepala Sub-Bagian 
Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro 
Perencanaan Jaksa Agung Muda 
Pembinaan. Wajar jika muncul 
kecurigaan ada keterlibatan jaksa yang 
lebih senior dari Pinangki. Dari sejarah 
lama banyaknya kebakaran yang 
menimpa gedung pemerintah, wajar 

kalau kecurigaan mengerucut bahwa 
kebakaran memang sengaja dilakukan. 
Pertanyaannya oleh siapa? Penyelidikan 
kepolisian hanya sampai pada kelalaian 
renovasi yang menjadi titik api. Lantas 
siapa yang akan ditersangkakan? Apa 
tukang renovnya? Apa kali ini Kejaksaan 
kembali menumbalkan orang tak 
bersalah seperti halnya 6 terdakwa 
Jiwasraya yang hanya jadi tumbal. Polisi 
belum mengaitkan keberadaan tukang 
dengan kebakaran, tetapi dari pasalnya 
sudah merujuk adanya unsur 
kesengajaan, sehingga dipastikan 
penyebabnya bukan korsleting. "Dari 
hasil olah tempat kejadian perkara, 
Puslabfor menyimpulkan sumber api 
bukan karena hubungan arus pendek, 
namun diduga karena nyala api terbuka," 
ucap Kabareskrim Polri Komjen Listyo 
Sigit Prabowo, di Mabes Polri, Kamis 
(17/9/2020). Dua pasal dijadikan 
landasan kepolisian menaikkan status 
kasus ke penyidikan kendati pelakunya 
belum ditangkap. Pasal 187 KUHP 
berbunyi 'barang siapa dengan sengaja 
menimbulkan kebakaran, ledakan atau 
banjir terancam penjara maksimal 12 
tahun jika perbuatannya menimbulkan 
bahaya umum bagi barang'. Pasal ini 
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secara jelas menunjuk unsur 
kesengajaan dalam kebakaran gedung 
Kejaksaan Agung. Pasal kedua yang 
dipakai mengindikasikan adanya 
kelalaian. Pasal 188 KUHP 
berbunyi……………. 'barang siapa 
karena kesalahan (lalai) menyebabkan 
kebakaran, ledakan atau banjir diancam 
penjara maksimal lima tahun. Siapa 
yang lalai dalam kasus kebakaran? 
Polisi masih menyelidiki orang yang 
bertanggung jawab membuat 'nyala api 
terbuka' yang memicu kebakaran hebat 
di gedung Kejagung. Usai penyampaian 
progres kasus, pelakunya belum ada 
kendati siapapun yang terlibat akan 
dihukum "Maka peristiwa yang terjadi 
adalah pidana, sementara penyidik 
berkesimpulan terdapat dugaan 
peristiwa pidana. Hari ini kami 
laksanakan gelar bersama Kejaksaan. 
Kami komitmen, sepakat untuk tak ragu 
memproses siapapun yang terlibat," 
kata Kabareskrim Polri Komjen Pol 
Listyo Sigit Prabowo. Kejadian 
terbakarnya kantor Kejaksaan Agung 
Republik Indonesia bukanlah sebuah 

bencana yang tidak disengaja. Karena 
kita semua tahu bahwa saat ini, 
Kejaksaan Agung RI yang dipimpin oleh 
ST Burhanudin sedang menangani 
kasus-kasus besar di Indonesia, mulai 
dari kasus Jiwasraya, hingga kasus 
Djoko Tjandra. Sudah bukan barang baru 
lagi jika sebagian masyarakat menduga 
bahwa kebakaran yang menghanguskan 
kantor Kejaksaan Agung tersebut sarat 
dengan unsur-unsur sabotase. Lalu 
sabotase seperti apa jika memang 
gedung itu sengaja dibakar? Sabotase itu 
banyak sekali tujuannya, bisa untuk 
menghilangkan barang bukti, bisa untuk 
menghambat sebuah proses, bisa juga 
untuk memberikan sebuah peringatan, 
tetapi yang pasti sabotase itu biasanya 
dilakukan dari dalam, kalau dilakukan 
dari luar itu namanya bukan sabotase, 
tetapi serangan. Dilakukan dari dalam itu 
bukan berarti yang melakukan adalah 
orang dalam, tetapi bisa saja dilakukan 
oleh orang luar yang sengaja diberi 
akses atau memperoleh akses untuk bisa 
masuk ke dalam. Banyak indikasi yang 
menjurus kepada asumsi atau dugaan 
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bahwa kebakaran tersebut merupakan 
sabotase, pertama adalah kejadian 
tersebut terjadi bertepatan dengan hari 
libur (timing), dan kedua adalah fakta 
begitu besar dan cepatnya kebakaran 
sementara sangat minim sekali upaya 
pemadaman yang dilakukan melalui 
sistem pencegahan kebakaran seperti 
menggunakan apar (alat pemadam api 
ringan). Lalu, jika saja gedung Kejagung 
tersebut memang benar-benar terbakar 
karena sebuah kesengajaan, lalu siapa 
pelakunya, atau lebih tepatnya siapa 
yang diuntungkan dengan terbakarnya 
gedung Kejagung tersebut? Jika gedung 
Kejagung tersebut memang benar-benar 
dibakar dengan sengaja, maka asumsi 
atau dugaan yang paling mudah adalah 
dengan mengaitkan pihak-pihak yang 
sedang berperkara, berkasus ataupun 
terancam berkasus di Kejagung. 
Dengan dinaikkannya status kasus 
terbakarnya gedung Kejagung dari lidik 
menjadi sidik, diharapkan agar Polri bisa 
segera mengumumkan tersangkanya. 
Kasus terbakarnya gedung Kejagung 
tersebut merupakan sebuah tindakan 
yang menantang negara, negara tidak 
boleh kalah dengan perilaku atau 

tindakan kejahatan semacam itu. 
Kecepatan waktu dalam mengungkap 
atau mengumumkan tersangka dalam 
peristiwa terbakarnya gedung Kejagung 
tersebut juga akan memberikan dampak, 
baik positif ataupun negatif, kepada pihak 
aparat yang sedang melakukan 
tugasnya. Semakin cepat kasus tersebut 
terungkap, maka kepercayaan publik 
akan semakin meningkat, begitu pula 
sebaliknya, karena sekali lagi 
terbakarnya gedung Kejagung tersebut 
merupakan sebuah tindakan menantang 
negara. Wibawa negara sedang 
dipertaruhkan dalam kasus tersebut. 
Kejagung sendiri harus bisa berkomitmen 
dan berkoordinasi secara baik dengan 
pihak Polri agar kasus tersebut bisa 
segera terungkap dengan jelas, siapa 
pelakunya dan apa motifnya. Orang 
orang yang ditengarai bisa berpotensi 
menjadi pelaku atau potential suspect 
sebaiknya segera dipanggil dan dimintai 
keterangan lebih lanjut, semakin cepat 
dipanggil maka akan semakin baik, 
karena jika benar gedung tersebut 
sengaja dibakar, maka para potential 
suspect tersebut hanyalah merupakan 
pelaku di lapangan, sementara otak 

pelaku atau katakan orang “yang 
menyuruh” bisa saja melarikan diri atau 
menyiapkan alibi. Pelaku akan merasa 
bebas dan membuat skenario lain jika 
tidak segera diungkap siapa saja para 
pelaku di lapangan tersebut. 
Membongkar sebuah kasus yang 
berhubungan dengan upaya-upaya yang 
menggunakan “akal” memanglah tidak 
semudah yang kita katakan selama ini. 
Dalam proses penegakan hukum harus 
didapatkan alat bukti yang bisa dijadikan 
bukti untuk menjerat atau 
mentersangkakan seseorang terhadap 
pasal-pasal tertentu. Tetapi kita yakin 
aparat kita pasti bisa melakukannya, 
karena mau bagaimana lagi hanya 
merekalah yang bisa melakukan 
pengusutan kasus tersebut. Mau tidak 
mau kita harus percaya dan yakin, 
semoga kasus ini bisa segera diungkap 
sampai ke akar-akarnya, dan semoga 
sesegera mungkin kasus ini bisa segera 
dipublikasikan masyarakat agar rakyat 
juga bisa segera tahu siapa penjahatnya 
selama ini. Pada kejadian pembakaran 
gedung Kejaksaan Agung ini, hal 
pertama yang diungkapkan ke media 
adalah bahwa berkas-berkas perkara 
aman dan tak terbakar, terutama berkas 
perkara yang penting (baca : perkara 
kakap). Seperti ada pesan di balik pesan 
yang disampaikan pada si pembakar 
bahwa upaya mereka menyabot 
Kejaksaan telah gagal total. Sejak 
pertama gedung ini terbakar sabtu lalu, 
sebenarnya dugaan atas kejadian 

pembakaran gedung Kejaksaan 
Agung itu sudah bukan rahasia lagi. 
Banyak masyarakat langsung 
berkomentar , "Wah ini sih dibakar 
bukan terbakar". Kejadian ini 
seharusnya menjadi catatan bagi 
seluruh jajaran Kejaksaan bahwa 
kinerja mereka sangat dipertanyakan 
oleh masyarakat Indonesia, 
khususnya pihak korban dan pelapor. 
Kelalaian kejaksaan atas gaya hidup 
seorang Jaksa yang tidak normal, 
harus segera dihentikan dan mulailah 
mendengarkan keluhan pihak korban. 
Kejaksaan dan Jaksa Jangan besar 
kepala karena merasa tak ada 
mekanisme yang bisa mengganggu 
gugat monopoli Jaksa dalam sebuah 
perkara. Baiknya lembaga ini 
dibubarkan hingga ke akar ketimbang 
membangun gedung baru. Presiden 
harus mempertimbangkan Kejaksaan 
dari generasi baru yang lebih selektif 
dengan membuang orang lama 
termasuk budayanya yang jauh dari 
moral. Sudah menjadi konsumsi 
publik bahwa negara sepertinya 
gamang bahkan takut untuk 
mengungkap itu semua. Dan kita 
menjadi apatis bahwa siapapun 
penguasa di negeri ini kelak, TIDAK 
akan pernah berani mengungkap 
kasus kasus besar yang merugikan 
negara. Negara seakan melawan " 
The ghost masterminds"...apa mesti 
perlu Ahok lagi yang ditaruh di 
kejaksaan???

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057
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Selain itu, fungsi termometer bisa 
mengukur suhu benda padat seperti 
makanan, cairan seperti air, gas seperti 
udara, atau reaksi kimia seperti api. Tiga 

Sesuai dengan namanya, fungsi 
termometer mampu mengenali suhu 
panas. Istilah termometer berasal dari 
bahasa Latin 'thermo' yang berarti 
panas. Serta 'meter' yang artinya untuk 
mengukur.

Fungsi termometer biasa dikenal sebagai 
alat untuk mengukur suhu atau 
temperatur, serta perubahan suhu. 
Prinsip kerjanya bermacam-macam, 
tergantung pada jenis termometer. 
Namun yang paling sering digunakan 
ialah termometer air raksa.

Mengenal Jenis Dan fungsi Termometer

satuan pengukuran suhu yang paling 
umum ialah Celsius, Fahrenheit, dan 
kelvin.
Fungsi termometer sebagai pengukur 
suhu sangat penting untuk berbagai 
aktivitas, termasuk industri, penelitian 
ilmiah, dan perawatan kesehatan. 
Meski selama ini lebih banyak 
mengenalnya sebagai pengukur suhu 
tubuh.
Berikut fungsi termometer, beserta 
jenis dan cara penggunaan yang tepat 
dirangkum dari berbagai sumber.
Fungsi Termometer
Termometer merupakan perangkat 
yang digunakan untuk mengukur suhu 

Badan Penyelidik Federal (FBI), 
pasukan pengamanan presiden (Secret 
Service) dan Layanan Pemeriksaan Pos 

 Pejabat keamanan federal Amerika 
Serikat mengatakan sebuah paket surat 
mengandung racun ricin dikirimkan 
seseorang kepada Presiden Donald 
Trump ke Gedung Putih.
Surat itu ditemukan dalam sebuah 
gedung pemeriksaan surat untuk 
Gedung Putih pekan ini.Dilansir dari 
laman the Times of Israel, Minggu 
(20/9), aparat mengidentifikasi racun itu 
sebagai ricin, zat beracun yang biasa 
ditemukan pada biji jarak.
Pejabat berwenang kini tengah 
menyelidiki kasus ini. Penyelidikan 
untuk menentukan dari mana surat itu 
berasal dan siapa yang 
mengirimkannya.

Surat Beracun Dikirim Untuk Trump
kini tengah memimpin penyelidikan 
ini."Sebuah surat mencurigakan 
ditemukan dalam gedung kantor pos 
pemerintah AS dan diketahui tidak 
mengancam keselamatan publik," 
demikian pernyataan dari FBI.
Menurut Badan Pengawas Obat-obatan 
(CDC), 
tingkat bahaya racun ricin bergantung 
apakah racun itu diminum, dihirup, 
disuntikkan, dan bisa cukup fatal.

Pada 2014 seorang pria asal Mississippi 
dihukum penjara 25 tahun karena 
mengirimkan surat mengandung ricin 
kepada Presiden Barack Obama dan 
pejabat AS lainnya.

Seorang veteran angkatan laut AS 
ditangkap pada 2018 dan mengaku 
mengirimkan surat kepada Trump yang 
berisi racun ricin.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan
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jadi lebih mudah dan cepat
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Jenis Termometer
Dalam perawatan kesehatan, 
termometer digunakan untuk mengukur 
suhu tubuh manusia. Terdapat berbagai 

Skala Kelvin

Fungsi termometer bisa mengukur suhu 
benda padat seperti makanan, cairan 
seperti air, gas seperti udara, atau 
reaksi kimia seperti api. Guna 
mengenali suhu, terdapat tiga satuan 
pengukuran suhu yang paling umum, 
yakni Celsius, Fahrenheit, dan kelvin.

Dilansir dari National Geographic, Skala 
Celsius adalah bagian dari sistem 
metrik. Sistem pengukuran metrik juga 
mencakup satuan massa, seperti 
kilogram, dan satuan panjang, seperti 
kilometer. Sistem metrik termasuk 
Celsius adalah sistem pengukuran 
resmi, hampir semua negara di 
dunia.Sebagian besar bidang ilmiah 
mengukur suhu menggunakan skala 
Celsius. Nol derajat Celcius adalah titik 
beku air, dan 100 derajat Celcius 
sebagai titik didih air.
Skala Fahrenheit

Skala Celsius

Tiga negara tidak menggunakan skala 
Celsius, yaitu Amerika Serikat, Burma, 
dan Liberia. Mereka menggunakan 
skala Fahrenheit untuk mengukur suhu.
Air membeku pada 32 derajat 
Fahrenheit dan mendidih pada 212 
derajat Fahrenheit. Meski begitu, para 
ilmuwan masih menggunakan skala 
Celsius atau kelvin untuk mengukur 
suhu.

Selanjutnya untuk skala Kelvin, 
digunakan oleh fisikawan dan ilmuwan 
lain yang perlu mencatat suhu yang 
sangat tepat. Skala kelvin menjadi satu-
satunya unit pengukuran yang 
menyertakan suhu untuk "nol absolut", 
ketiadaan total energi panas.Sehingga 
membuat skala kelvin penting bagi para 
ilmuwan yang menghitung suhu benda 
di angkasa luar yang dingin. Air 
membeku pada 273 kelvin, dan 
mendidih pada 373 kelvin.

materi gas, cair, atau padat atau reaksi 
kimia seperti api. Seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya, bahwa fungsi 
termometer tergantung pada jenis dan 
cara penggunaannya.

Mengutip dari Healthdirect, termometer 
digital cukup akurat dan dapat digunakan 
di bawah ketiak sejak anak usia di bawah 
5 tahun.

Ketika suhu naik atau turun, merkuri 
mengembang atau menyusut, 
menyebabkannya naik atau turun skala di 
dalam lorong kecil. Titik sempit di 
sepanjang lorong memungkinkan merkuri 
naik ke atas, tapi mencegahnya bergerak 
ke bawah sampai termometer "diguncang" 
setelah digunakan.

Termometer cair sering kali menyertakan 
skala suhu Celsius dan Fahrenheit, yang 
ditampilkan di kedua sisi tabung.

jenis dalam dunia medis, seperti 
mengetahui suhu tubuh melalui bawah 
lidah, telinga, dan di rektum. Berikut 
beberapa jenis termometer:

Fungsi termometer berdasarkan jenis, dari 
termometer oral atau rektal konvensional. 
Terdiri dari tabung kaca tertutup yang 
berisi cairan seperti merkuri.

Melansir dari Medicinenet, termometer 
harus menjaga kontak dengan tubuh 
selama sekitar empat menit untuk 
menghasilkan pembacaan yang akurat. 
Termometer oral yang ditempatkan di 
bawah lidah. Sedangkan termometer 
rektal yang diletakkan di dalam rektum.

Jenis selanjutnya ialah termometer telinga 
atau lebih tepatnya termometer gendang 
telinga. Mengukur suhu dengan membaca 
radiasi infra merah yang berasal dari 
jaringan gendang telinga. Memiliki tiga 
keunggulan utama sebagai berikut:

Cara kerjanya sama dengan termometer 
oral dan rektal. Dilansir dari National 
Geographic, merkuri menjadi salah satu 
bahan paling familiar yang digunakan. 
Cairan lain, seperti minyak tanah atau 
etanol, juga bisa digunakan dalam 
termometer jenis ini.

2. Termometer Cair

3. Termometer Digital

Mengukur suhu tanpa bersentuhan 

1. Termometer Oral dan Rektal

4. Termometer Telinga

Termometer juga tersedia dengan 
tampilan digital yang memudahkan 
pembacaan suhu. Bunyi 'bip' untuk 
memberi sinyal kapan waktunya untuk 
menarik termometer, dan tabung fleksibel 
untuk menahan kerusakan.

5. Termometer Basal

Memberikan perkiraan suhu otak, 
karena berdekatan dengan otak.
Memberikan pembacaan dalam dua 
atau tiga detik.

Jenis termometer berikutnya, terbilang 
spesial dan unik. Dikutip dari 
Medicinenet, termometer basal 
mengukur perubahan suhu kecil pada 
wanita untuk menunjukkan apakah 
ovulasi (pelepasan sel telur untuk 
pembuahan oleh sperma) telah 
terjadi.Suhu tubuh wanita biasanya 
sedikit meningkat saat ovulasi terjadi 
dan tidak kembali normal sampai 
menstruasi dimulai. Termometer basal 
cukup sensitif untuk memantau sedikit 
perubahan suhu tersebut.Suhu tubuh 
normal adalah 98,6 derajat Fahrenheit 
atau setara 37 derajat Celcius, 
meskipun bisa berkisar antara 36 dan 
37 derajat pada siang hari. Suhu di 
awal hari, saat seseorang terbangun, 
disebut suhu basal.

Jenis yang masih asing, apalagi fungsi 
termometer yang satu ini tak bisa 
digunakan sehari-hari. Dikutip dari 
National Geographic, Kriometer 
mengukur suhu yang sangat rendah, 
misalnya di ruang angkasa.

dengan tubuh.

6. Kriometer

Sebuah termistor mengubah 
resistansinya terhadap arus listrik 
berdasarkan suhu. Komputer 
mengukur resistansi termistor dan 
mengubahnya menjadi pembacaan 
suhu.

7. Pirometer

Termometer Kelvin biasanya 
merupakan perangkat listrik yang 
dapat merekam variasi kecil dalam 
radiasi. Variasi ini tidak akan terlihat 
dan mungkin tidak cukup mengubah 
tekanan udara untuk meningkatkan 
kadar merkuri dalam termometer cair.

Selanjutnya ada termometer 
elektronik bekerja dengan alat yang 
disebut termistor. 

10. Termometer Inframerah
Kali ini jenis termometer yang kerap 
dijumpai selama mas pandemi Covid-
19. Melansir dari Healthdirect, 
termometer ini menggunakan 
pemindai infra merah untuk 
mengukur suhu.

Masih dari lansiran yang sama, 
berikutnya ada Pirometer yang 
digunakan untuk mengukur suhu 
sangat tinggi. Fungsi termometer ini 
dalam industri baja, untuk mengukur 
suhu besi dan logam lainnya.
8. Termometer Kelvin

9. Termometer Elektronik
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Jenis Termometer
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seperti air, gas seperti udara, atau 
reaksi kimia seperti api. Guna 
mengenali suhu, terdapat tiga satuan 
pengukuran suhu yang paling umum, 
yakni Celsius, Fahrenheit, dan kelvin.

Dilansir dari National Geographic, Skala 
Celsius adalah bagian dari sistem 
metrik. Sistem pengukuran metrik juga 
mencakup satuan massa, seperti 
kilogram, dan satuan panjang, seperti 
kilometer. Sistem metrik termasuk 
Celsius adalah sistem pengukuran 
resmi, hampir semua negara di 
dunia.Sebagian besar bidang ilmiah 
mengukur suhu menggunakan skala 
Celsius. Nol derajat Celcius adalah titik 
beku air, dan 100 derajat Celcius 
sebagai titik didih air.
Skala Fahrenheit

Skala Celsius

Tiga negara tidak menggunakan skala 
Celsius, yaitu Amerika Serikat, Burma, 
dan Liberia. Mereka menggunakan 
skala Fahrenheit untuk mengukur suhu.
Air membeku pada 32 derajat 
Fahrenheit dan mendidih pada 212 
derajat Fahrenheit. Meski begitu, para 
ilmuwan masih menggunakan skala 
Celsius atau kelvin untuk mengukur 
suhu.

Selanjutnya untuk skala Kelvin, 
digunakan oleh fisikawan dan ilmuwan 
lain yang perlu mencatat suhu yang 
sangat tepat. Skala kelvin menjadi satu-
satunya unit pengukuran yang 
menyertakan suhu untuk "nol absolut", 
ketiadaan total energi panas.Sehingga 
membuat skala kelvin penting bagi para 
ilmuwan yang menghitung suhu benda 
di angkasa luar yang dingin. Air 
membeku pada 273 kelvin, dan 
mendidih pada 373 kelvin.

materi gas, cair, atau padat atau reaksi 
kimia seperti api. Seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya, bahwa fungsi 
termometer tergantung pada jenis dan 
cara penggunaannya.

Mengutip dari Healthdirect, termometer 
digital cukup akurat dan dapat digunakan 
di bawah ketiak sejak anak usia di bawah 
5 tahun.

Ketika suhu naik atau turun, merkuri 
mengembang atau menyusut, 
menyebabkannya naik atau turun skala di 
dalam lorong kecil. Titik sempit di 
sepanjang lorong memungkinkan merkuri 
naik ke atas, tapi mencegahnya bergerak 
ke bawah sampai termometer "diguncang" 
setelah digunakan.

Termometer cair sering kali menyertakan 
skala suhu Celsius dan Fahrenheit, yang 
ditampilkan di kedua sisi tabung.

jenis dalam dunia medis, seperti 
mengetahui suhu tubuh melalui bawah 
lidah, telinga, dan di rektum. Berikut 
beberapa jenis termometer:

Fungsi termometer berdasarkan jenis, dari 
termometer oral atau rektal konvensional. 
Terdiri dari tabung kaca tertutup yang 
berisi cairan seperti merkuri.

Melansir dari Medicinenet, termometer 
harus menjaga kontak dengan tubuh 
selama sekitar empat menit untuk 
menghasilkan pembacaan yang akurat. 
Termometer oral yang ditempatkan di 
bawah lidah. Sedangkan termometer 
rektal yang diletakkan di dalam rektum.

Jenis selanjutnya ialah termometer telinga 
atau lebih tepatnya termometer gendang 
telinga. Mengukur suhu dengan membaca 
radiasi infra merah yang berasal dari 
jaringan gendang telinga. Memiliki tiga 
keunggulan utama sebagai berikut:

Cara kerjanya sama dengan termometer 
oral dan rektal. Dilansir dari National 
Geographic, merkuri menjadi salah satu 
bahan paling familiar yang digunakan. 
Cairan lain, seperti minyak tanah atau 
etanol, juga bisa digunakan dalam 
termometer jenis ini.

2. Termometer Cair

3. Termometer Digital

Mengukur suhu tanpa bersentuhan 

1. Termometer Oral dan Rektal

4. Termometer Telinga

Termometer juga tersedia dengan 
tampilan digital yang memudahkan 
pembacaan suhu. Bunyi 'bip' untuk 
memberi sinyal kapan waktunya untuk 
menarik termometer, dan tabung fleksibel 
untuk menahan kerusakan.

5. Termometer Basal

Memberikan perkiraan suhu otak, 
karena berdekatan dengan otak.
Memberikan pembacaan dalam dua 
atau tiga detik.

Jenis termometer berikutnya, terbilang 
spesial dan unik. Dikutip dari 
Medicinenet, termometer basal 
mengukur perubahan suhu kecil pada 
wanita untuk menunjukkan apakah 
ovulasi (pelepasan sel telur untuk 
pembuahan oleh sperma) telah 
terjadi.Suhu tubuh wanita biasanya 
sedikit meningkat saat ovulasi terjadi 
dan tidak kembali normal sampai 
menstruasi dimulai. Termometer basal 
cukup sensitif untuk memantau sedikit 
perubahan suhu tersebut.Suhu tubuh 
normal adalah 98,6 derajat Fahrenheit 
atau setara 37 derajat Celcius, 
meskipun bisa berkisar antara 36 dan 
37 derajat pada siang hari. Suhu di 
awal hari, saat seseorang terbangun, 
disebut suhu basal.

Jenis yang masih asing, apalagi fungsi 
termometer yang satu ini tak bisa 
digunakan sehari-hari. Dikutip dari 
National Geographic, Kriometer 
mengukur suhu yang sangat rendah, 
misalnya di ruang angkasa.

dengan tubuh.

6. Kriometer

Sebuah termistor mengubah 
resistansinya terhadap arus listrik 
berdasarkan suhu. Komputer 
mengukur resistansi termistor dan 
mengubahnya menjadi pembacaan 
suhu.

7. Pirometer

Termometer Kelvin biasanya 
merupakan perangkat listrik yang 
dapat merekam variasi kecil dalam 
radiasi. Variasi ini tidak akan terlihat 
dan mungkin tidak cukup mengubah 
tekanan udara untuk meningkatkan 
kadar merkuri dalam termometer cair.

Selanjutnya ada termometer 
elektronik bekerja dengan alat yang 
disebut termistor. 

10. Termometer Inframerah
Kali ini jenis termometer yang kerap 
dijumpai selama mas pandemi Covid-
19. Melansir dari Healthdirect, 
termometer ini menggunakan 
pemindai infra merah untuk 
mengukur suhu.

Masih dari lansiran yang sama, 
berikutnya ada Pirometer yang 
digunakan untuk mengukur suhu 
sangat tinggi. Fungsi termometer ini 
dalam industri baja, untuk mengukur 
suhu besi dan logam lainnya.
8. Termometer Kelvin

9. Termometer Elektronik

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Ekonomi

pendowo

Ia dikenal sebagai seorang feminis 
terkemuka yang dekat dengan kaum 
liberal di AS.Ginsburg adalah hakim 
tertua dan perempuan kedua yang 
duduk di Mahkamah Agung, di mana ia 
menjabat selama 27 tahun.
"Bangsa Kita telah kehilangan ahli 
hukum yang memiliki reputasi 
bersejarah," kata Ketua Mahkamah 
Agung John Roberts dalam sebuah 
pernyataan pada hari Jumat. "Kami di 
Mahkamah Agung telah kehilangan 
seorang kolega yang disayanginya. Hari 

Hakim Mahkamah Agung AS Ruth 
Bader Ginsburg, seorang ikon pejuang 
hak-hak perempuan dan dikenal dekat 
dengan kaum liberal, meninggal karena 
kanker pada usia 87 tahun, kata 
Mahkamah Agung.Ginsburg meninggal 
pada hari Jumat karena kanker 
pankreas yang menyebar. Ia meninggal 
di rumahnya di Washington, DC, 
didampingi oleh keluarga, demikian 
penjelasan dari pernyataan 
tersebut.Awal tahun ini, Ginsburg 
mengatakan ia menjalani kemoterapi 
karena kankernya kambuh. Tanggapan Trump

Pada hari-hari sebelum kematiannya, 
Ginsburg menyatakan ketidaksetujuannya 
yang kuat atas tindakan Trump itu. 
"Keinginan saya yang paling kuat adalah 
saya tidak akan diganti sampai presiden 
baru dilantik," tulisnya dalam sebuah 
pernyataan kepada cucunya, menurut 
National Public Radio.Presiden Trump 
diharapkan untuk mencalonkan pengganti 
konservatif untuk Ginsburg secepat 
mungkin, sumber Gedung Putih 
mengatakan kepada mitra BBC, CBS 
News.Trump bereaksi terhadap kematian 

ini kami berduka, tetapi dengan keyakinan 
bahwa generasi mendatang akan 
mengingat Ruth Bader Ginsburg seperti 
yang kami kenal - seorang pejuang 
keadilan yang tak kenal lelah dan 
tegas."Sebagai salah satu dari empat 
hakim liberal di pengadilan, kesehatannya 
diawasi dengan ketat. Kematian Ginsburg 
meningkatkan prospek Presiden Amerika 
Serikat dari Partai Republik, Donald 
Trump, yang mencoba memperluas 
mayoritas konservatifnya, bahkan sebelum 
pemilihan umum November.

Ruth Bader Ginsburg Meninggal Dunia
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"Saya sudah 
sering 
mengatakan 
akan tetap menjadi anggota MA selama 
saya bisa melakukan tugas dengan 
sepenuh hati," ujarnya. "Saya tetap bisa 
melakukan tugas itu sepenuhnya."
Apa peran penting Ginsburg?

Ginsburg mengalami serangan kanker 
sebanyak 
lima kali, 
terakhir pada 
awal tahun 
2020. Ia 
menjalani 
perawatan 
rumah sakit 
beberapa kali 
dalam 
beberapa 
tahun 
terakhir, 
tetapi segera 
kembali 
bekerja 
setiap usai 
perawatan.

Hakim Mahkamah Agung AS menjabat 
seumur hidup atau sampai mereka 
memilih untuk pensiun, dan para 
pendukungnya menyatakan 
keprihatinan bahwa keadilan yang lebih 
konservatif dapat menggantikan 
Ginsburg.

Ginsburg setelah rapat umum pemilihan 
di Minnesota, dengan 
mengatakan,"Saya tidak tahu itu. Ia 
menjalani kehidupan yang luar biasa, 
apa lagi yang bisa Anda katakan?"

Dalam 
sebuah 
pernyataan 
pada Juli, 
hakim 
mengatakan 
pengobatan 
kankernya 
telah 
membuahkan 
"hasil positif", 
ia pun 
bersikeras 
tidak akan 
pensiun.

Pengadilan tertinggi di AS sering kali 
menjadi institusi yang memberi keputusan 
akhir tentang undang-undang yang 
sangat kontroversial, perselisihan antara 
negara bagian dan pemerintah federal, 
dan banding terakhir untuk menghentikan 
eksekusi.

Dalam 
beberapa 
tahun 
terakhir, 
pengadilan 
telah 
memperluas 
pernikahan 
gay ke 
semua 50 
negara 
bagian, 
mengizinkan 
larangan 
perjalanan 
Presiden 
Trump 
diberlakukan 
dan 
menunda 
rencana AS 
untuk 
mengurangi 
emisi karbon 
sementara 
banding 
diajukan.
Meninggalny
a Ginsburg 
akan memicu 
pertarungan 
politik 
tentang siapa 
yang akan 
menggantika
nnya, 

memicu perdebatan tentang masa depan 
Mahkamah Agung menjelang pemilihan 
presiden November.Donald Trump telah 
menunjuk dua hakim sejak menjabat, dan 
pengadilan Mahkamah Agung saat ini 
dipandang memiliki mayoritas konservatif 
5-4 dalam banyak kasus.
Senat AS harus menyetujui hakim baru 
yang dicalonkan oleh presiden, dan 
pemimpin mayoritas Senat Mitch 
McConnell mengatakan pada Jumat 

Atau mereka bisa menunggu dan 
menahan kursi kosong, sebagai 'hadiah' 
bagi pemilih konservatif - terutama 
evangelis yang melihat peluang untuk 
membatalkan hak aborsi - berkumpul di 
tempat pemungutan suara untuk 
presiden.Mengisi kursi akan membuat 
marah Demokrat, yang akan mencatat 
bahwa Partai Republik menolak 
kesempatan mantan Presiden Barack 
Obama untuk mengisi kursi kosong pada 
tahun 2016 selama berbulan-bulan. Di 
sisi lain, menunggu akan berisiko 
membiarkan calon presiden dari Partai 
Demokrat Joe Biden menunjuk 
pengganti Ginsburg pada 2021.Semua 
mengindikasikan Partai Republik akan 
mencoba pilihan pertama. Kekhawatiran 
akan kemunafikan akan mencair saat 
janji pengadilan seumur hidup sedang 
berlangsung.Bagaimanapun, ini 
menciptakan pertarungan politik yang 
brutal dan berisiko tinggi, yang terjadi 
pada saat AS sudah penuh dengan 
perselisihan partisan dan tekanan 
psikologis.

Namun penantang Trump dari partai 
Demokrat Joe Biden mengatakan, "Tidak 
ada keraguan - biar saya jelaskan - 
bahwa para pemilih harus memilih 
presiden dan presiden harus memilih 
keadilan untuk dipertimbangkan Senat."
Kematian Ginsburg menyuntikkan 
tingkat ketidakpastian ke dalam 
pemilihan presiden yang sangat stabil 
selama berbulan-bulan. Sekarang, 
Gedung Putih tidak hanya akan 
dipertaruhkan pada bulan November, 
tetapi keseimbangan ideologis dari 
Mahkamah Agung juga dapat 
dipertaruhkan.Itu semua tergantung 
pada pilihan Presiden Trump dan partai 
Republik untuk langkah selanjutnya. 
Mereka dapat mencoba untuk mengisi 
kursi sebelum akhir tahun, terlepas dari 
siapa yang memenangkan kursi 
kepresidenan pada pemilu bulan 
November, kemungkinan besar 
menggantikan ikon liberal dengan suara 
konservatif yang dapat diandalkan.

malam bahwa jika seorang calon 
diajukan sebelum pemilihan umum, akan 
ada pemungutan suara atas pilihan 
Trump.

Selama karir hukum yang termasyhur 
selama enam dekade, Ginsburg 
mencapai status selebriti yang tak 
tertandingi untuk seorang ahli hukum di 
AS, dihormati oleh kaum liberal dan 
konservatif.Orang Amerika Liberal 
khususnya mengidolakannya karena 
suara progresifnya pada masalah-
masalah sosial yang paling memecah 
belah yang dirujuk ke Mahkamah 
Agung, dari hak aborsi hingga 
pernikahan sesama jenis.
Lahir dari orang tua imigran Yahudi di 
Brooklyn, New York City, pada tahun 
1933, Ginsberg belajar di Harvard Law 
School, di mana ia adalah satu dari 
sembilan perempuan di kelas yang 
terdiri dari sekitar 500 pria.
Ginsburg tidak menerima satu pun 
tawaran pekerjaan setelah lulus, 
meskipun menduduki peringkat teratas 
di kelasnya. Tapi Ginsburg bertahan, 
bekerja di berbagai pekerjaan dalam 
profesi hukum sepanjang tahun 1960-
an dan seterusnya.Pada tahun 1972, 
Ginsburg ikut mendirikan Proyek Hak 
Perempuan di American Civil Liberties 
Union (ACLU). Pada tahun yang sama, 
Ginsburg menjadi profesor perempuan 
tetap pertama di Columbia Law 
School.Pada tahun 1980, Ginsburg 
dinominasikan ke Pengadilan Banding 
Amerika Serikat untuk Distrik Columbia 
sebagai bagian dari upaya mantan 
Presiden Jimmy Carter untuk 
mendiversifikasi pengadilan federal. 
Meskipun Ginsburg sering 
digambarkan sebagai sosok yang 
liberal, hari-harinya di pengadilan 
banding ditandai dengan moderasi.
Ginsburg diangkat ke Mahkamah 
Agung oleh mantan Presiden Bill 
Clinton pada tahun 1993 dan menjadi 
hakim kedua dari empat hakim 
perempuan yang dikonfirmasi ke 
pengadilan.

Apa warisan Ginsburg?

Menjelang akhir hidupnya, Ginsburg 
menjadi ikon nasional. Karena 
perbedaan pendapatnya, Ginsburg 
dijuluki RBG oleh penggemarnya - 
diilhami dari anggukan mendiang 
rapper The Notorious BIG.
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McConnell mengatakan pada Jumat 

Atau mereka bisa menunggu dan 
menahan kursi kosong, sebagai 'hadiah' 
bagi pemilih konservatif - terutama 
evangelis yang melihat peluang untuk 
membatalkan hak aborsi - berkumpul di 
tempat pemungutan suara untuk 
presiden.Mengisi kursi akan membuat 
marah Demokrat, yang akan mencatat 
bahwa Partai Republik menolak 
kesempatan mantan Presiden Barack 
Obama untuk mengisi kursi kosong pada 
tahun 2016 selama berbulan-bulan. Di 
sisi lain, menunggu akan berisiko 
membiarkan calon presiden dari Partai 
Demokrat Joe Biden menunjuk 
pengganti Ginsburg pada 2021.Semua 
mengindikasikan Partai Republik akan 
mencoba pilihan pertama. Kekhawatiran 
akan kemunafikan akan mencair saat 
janji pengadilan seumur hidup sedang 
berlangsung.Bagaimanapun, ini 
menciptakan pertarungan politik yang 
brutal dan berisiko tinggi, yang terjadi 
pada saat AS sudah penuh dengan 
perselisihan partisan dan tekanan 
psikologis.

Namun penantang Trump dari partai 
Demokrat Joe Biden mengatakan, "Tidak 
ada keraguan - biar saya jelaskan - 
bahwa para pemilih harus memilih 
presiden dan presiden harus memilih 
keadilan untuk dipertimbangkan Senat."
Kematian Ginsburg menyuntikkan 
tingkat ketidakpastian ke dalam 
pemilihan presiden yang sangat stabil 
selama berbulan-bulan. Sekarang, 
Gedung Putih tidak hanya akan 
dipertaruhkan pada bulan November, 
tetapi keseimbangan ideologis dari 
Mahkamah Agung juga dapat 
dipertaruhkan.Itu semua tergantung 
pada pilihan Presiden Trump dan partai 
Republik untuk langkah selanjutnya. 
Mereka dapat mencoba untuk mengisi 
kursi sebelum akhir tahun, terlepas dari 
siapa yang memenangkan kursi 
kepresidenan pada pemilu bulan 
November, kemungkinan besar 
menggantikan ikon liberal dengan suara 
konservatif yang dapat diandalkan.

malam bahwa jika seorang calon 
diajukan sebelum pemilihan umum, akan 
ada pemungutan suara atas pilihan 
Trump.

Selama karir hukum yang termasyhur 
selama enam dekade, Ginsburg 
mencapai status selebriti yang tak 
tertandingi untuk seorang ahli hukum di 
AS, dihormati oleh kaum liberal dan 
konservatif.Orang Amerika Liberal 
khususnya mengidolakannya karena 
suara progresifnya pada masalah-
masalah sosial yang paling memecah 
belah yang dirujuk ke Mahkamah 
Agung, dari hak aborsi hingga 
pernikahan sesama jenis.
Lahir dari orang tua imigran Yahudi di 
Brooklyn, New York City, pada tahun 
1933, Ginsberg belajar di Harvard Law 
School, di mana ia adalah satu dari 
sembilan perempuan di kelas yang 
terdiri dari sekitar 500 pria.
Ginsburg tidak menerima satu pun 
tawaran pekerjaan setelah lulus, 
meskipun menduduki peringkat teratas 
di kelasnya. Tapi Ginsburg bertahan, 
bekerja di berbagai pekerjaan dalam 
profesi hukum sepanjang tahun 1960-
an dan seterusnya.Pada tahun 1972, 
Ginsburg ikut mendirikan Proyek Hak 
Perempuan di American Civil Liberties 
Union (ACLU). Pada tahun yang sama, 
Ginsburg menjadi profesor perempuan 
tetap pertama di Columbia Law 
School.Pada tahun 1980, Ginsburg 
dinominasikan ke Pengadilan Banding 
Amerika Serikat untuk Distrik Columbia 
sebagai bagian dari upaya mantan 
Presiden Jimmy Carter untuk 
mendiversifikasi pengadilan federal. 
Meskipun Ginsburg sering 
digambarkan sebagai sosok yang 
liberal, hari-harinya di pengadilan 
banding ditandai dengan moderasi.
Ginsburg diangkat ke Mahkamah 
Agung oleh mantan Presiden Bill 
Clinton pada tahun 1993 dan menjadi 
hakim kedua dari empat hakim 
perempuan yang dikonfirmasi ke 
pengadilan.

Apa warisan Ginsburg?

Menjelang akhir hidupnya, Ginsburg 
menjadi ikon nasional. Karena 
perbedaan pendapatnya, Ginsburg 
dijuluki RBG oleh penggemarnya - 
diilhami dari anggukan mendiang 
rapper The Notorious BIG.
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Reaksi berbagai tokoh
Mantan presiden, politisi veteran, dan 
ahli hukum senior termasuk di antara 
mereka yang berduka atas kehilangan 
Ginsburg pada hari Jumat. Mereka 
memuji penghargaannya dan memuji 
komitmennya terhadap hak-hak 
perempuan.Mantan Presiden Jimmy 
Carter memanggilnya "perempuan yang 
benar-benar hebat" dalam sebuah 
pernyataan, "Pikiran hukum yang kuat 
dan pendukung setia kesetaraan 
gender, ia telah menjadi mercusuar 
keadilan selama kariernya yang 
panjang dan luar biasa. Saya bangga 
memilikinya. mengangkatnya ke 
Pengadilan Banding AS pada 1980. 
"Memuji "mengejar keadilan dan 
kesetaraan", mantan Presiden George 

Julukan itu memperkenalkan Ginsburg 
kepada generasi baru feminis muda, 
mengubahnya menjadi tokoh yang 
dikultuskan.

W Bush mengatakan Ginsburg 
"menginspirasi lebih dari satu generasi 
perempuan dan anak perempuan".Hillary 
Clinton, tokoh Demokrat yang 
mencalonkan diri melawan Presiden 
Trump dalam pemilihan presiden 2016, 
mengatakan ia terinspirasi Ginsburg.
Politisi konservatif juga memberikan 
penghormatan kepada Ginsburg.
“Dengan sangat sedih saya mengetahui 
wafatnya Justice Ginsburg," kata Senator 
Republik Lindsay Graham di Twitter. 
"Justice Ginsburg adalah perintis yang 
memiliki hasrat luar biasa untuk 
perjuangannya. Dia melayani dengan 
hormat dan terhormat sebagai anggota 
Mahkamah Agung."Eric Trump, putra 
Presiden Trump, mengatakan Ginsburg 
adalah "perempuan luar biasa dengan 
etos kerja yang menakjubkan". "Dia 
adalah seorang pejuang dengan 
keyakinan sejati dan dia sangat saya 
hormati! #RIP," tulisnya di twitter.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Energi DKI Jakarta merilis data 
perusahaan yang melanggar protokol 
kesehat
an di 
masa 
Pembat
asan 
Sosial 
Berskala 
Besar 
(PSBB). 
Per 
tanggal 
18 
Septem
ber, 46 
perkanto
ran 
dilakuka
n sidak, 
dari 
jumlah 
itu 13 kantor ditutup sementara.Namun, 
jika sebelumnya Disnakertrans merinci 
jumlah perkantoran yang ditutup karena 
adanya temuan kasus positif Covid-19 
atau melanggar protokol kesehatan di 
masa Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB), kali ini tidak ada klasifikasi 
tersebut.Berdasarkan data jumlah kantor 
yang ditutup hingga Jumat kemarin, total 
perkantoran yang dilakukan sidak oleh 
Disnakertrans sejak 14 hingga 18 
September sebanyak 287 
perkantoran/perusahaan. Dari jumlah 
tersebut, sebanyak 37 kantor ditutup 
selama tiga hari karena adanya temuan 
kasus positif Covid-19.Selain itu, data 
yang disampaikan Disnakertrans juga 
menunjukkan dalam rentang 14-18 
September jumlah total perkantoran yang 
dilakukan sidak sebanyak 287 kantor. 
Angka ini terus menurun, kendati 
perkantoran yang ditutup sementara 
terus meningkat.Pada 14 September, 
Disnakertrans melakukan sidak ke 68 
perkantoran dan hasilnya 9 kantor 
ditutup, keesokan harinya, sidak ke 65 
perkantoran dan 1 kantor ditutup. 

13 Kantor Di Jakarta Ditutup Karena Langgar PSBB
Kemudian pada 16 September sidak ke 
58 kantor dan 7 kantor ditutup. Pada 17 
September 50 kantor disidak dan 7 

kantor 
ditutup.Pada 
18 
September, 
46 kantor 
disidak dan 
dari kegiatan 
tersebut 13 
kantor 
ditutup. 
Penutupan 
sementara 
berlangsung 
selama tiga 
hari.Untuk 
mengawasi 
penerapan 
protokol 
kesehatan di 
perkantoran 

berjalan dan disiplin, Disnakertrans 
membentuk 25 tim pengawasan. 
Kepala Disnakertrans Andri Yansyah 
mengatakan jumlah tim tersebut disebar 
ke lima wilayah kota Jakarta."Kita 
membentuk tim pengawasan atau 
pemeriksa di mana satu wilayah kota 
kita bentuk 5 tim, di mana tim itu terdiri 
dari 4 anggota," kata Andri, Selasa 
(15/9).Andri menyadari tim yang 
dibentuk tidak akan mampu untuk 
mengawasi ribuan perkantoran di 
Jakarta. Untuk itu, ia mendesak 
perkantoran agar dibentuk panitia 
pembina kesehatan dan keselamatan 
kerja (P2K3). Fungsi P2K3 menurut 
Andri adalah untuk memonitoring 
kepatuhan kantor dalam penerapan 
protokol kesehatan.Dia menambahkan, 
selain P2K3, kontribusi masyarakat juga 
diperlukan bagi Disnakertrans 
mengetahui sejauh mana perkantoran 
patuh terhadap protokol kesehatan, 
seperti membatasi karyawan bekerja di 
kantor sebesar 25 persen."P3K3 bisa 
menjadi Satgas internal perusahaan. 
Kemudian yang kedua, berdasarkan 
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ahli hukum senior termasuk di antara 
mereka yang berduka atas kehilangan 
Ginsburg pada hari Jumat. Mereka 
memuji penghargaannya dan memuji 
komitmennya terhadap hak-hak 
perempuan.Mantan Presiden Jimmy 
Carter memanggilnya "perempuan yang 
benar-benar hebat" dalam sebuah 
pernyataan, "Pikiran hukum yang kuat 
dan pendukung setia kesetaraan 
gender, ia telah menjadi mercusuar 
keadilan selama kariernya yang 
panjang dan luar biasa. Saya bangga 
memilikinya. mengangkatnya ke 
Pengadilan Banding AS pada 1980. 
"Memuji "mengejar keadilan dan 
kesetaraan", mantan Presiden George 

Julukan itu memperkenalkan Ginsburg 
kepada generasi baru feminis muda, 
mengubahnya menjadi tokoh yang 
dikultuskan.

W Bush mengatakan Ginsburg 
"menginspirasi lebih dari satu generasi 
perempuan dan anak perempuan".Hillary 
Clinton, tokoh Demokrat yang 
mencalonkan diri melawan Presiden 
Trump dalam pemilihan presiden 2016, 
mengatakan ia terinspirasi Ginsburg.
Politisi konservatif juga memberikan 
penghormatan kepada Ginsburg.
“Dengan sangat sedih saya mengetahui 
wafatnya Justice Ginsburg," kata Senator 
Republik Lindsay Graham di Twitter. 
"Justice Ginsburg adalah perintis yang 
memiliki hasrat luar biasa untuk 
perjuangannya. Dia melayani dengan 
hormat dan terhormat sebagai anggota 
Mahkamah Agung."Eric Trump, putra 
Presiden Trump, mengatakan Ginsburg 
adalah "perempuan luar biasa dengan 
etos kerja yang menakjubkan". "Dia 
adalah seorang pejuang dengan 
keyakinan sejati dan dia sangat saya 
hormati! #RIP," tulisnya di twitter.
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Sosial 
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Per 
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18 
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ber, 46 
perkanto
ran 
dilakuka
n sidak, 
dari 
jumlah 
itu 13 kantor ditutup sementara.Namun, 
jika sebelumnya Disnakertrans merinci 
jumlah perkantoran yang ditutup karena 
adanya temuan kasus positif Covid-19 
atau melanggar protokol kesehatan di 
masa Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB), kali ini tidak ada klasifikasi 
tersebut.Berdasarkan data jumlah kantor 
yang ditutup hingga Jumat kemarin, total 
perkantoran yang dilakukan sidak oleh 
Disnakertrans sejak 14 hingga 18 
September sebanyak 287 
perkantoran/perusahaan. Dari jumlah 
tersebut, sebanyak 37 kantor ditutup 
selama tiga hari karena adanya temuan 
kasus positif Covid-19.Selain itu, data 
yang disampaikan Disnakertrans juga 
menunjukkan dalam rentang 14-18 
September jumlah total perkantoran yang 
dilakukan sidak sebanyak 287 kantor. 
Angka ini terus menurun, kendati 
perkantoran yang ditutup sementara 
terus meningkat.Pada 14 September, 
Disnakertrans melakukan sidak ke 68 
perkantoran dan hasilnya 9 kantor 
ditutup, keesokan harinya, sidak ke 65 
perkantoran dan 1 kantor ditutup. 

13 Kantor Di Jakarta Ditutup Karena Langgar PSBB
Kemudian pada 16 September sidak ke 
58 kantor dan 7 kantor ditutup. Pada 17 
September 50 kantor disidak dan 7 
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tersebut 13 
kantor 
ditutup. 
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berjalan dan disiplin, Disnakertrans 
membentuk 25 tim pengawasan. 
Kepala Disnakertrans Andri Yansyah 
mengatakan jumlah tim tersebut disebar 
ke lima wilayah kota Jakarta."Kita 
membentuk tim pengawasan atau 
pemeriksa di mana satu wilayah kota 
kita bentuk 5 tim, di mana tim itu terdiri 
dari 4 anggota," kata Andri, Selasa 
(15/9).Andri menyadari tim yang 
dibentuk tidak akan mampu untuk 
mengawasi ribuan perkantoran di 
Jakarta. Untuk itu, ia mendesak 
perkantoran agar dibentuk panitia 
pembina kesehatan dan keselamatan 
kerja (P2K3). Fungsi P2K3 menurut 
Andri adalah untuk memonitoring 
kepatuhan kantor dalam penerapan 
protokol kesehatan.Dia menambahkan, 
selain P2K3, kontribusi masyarakat juga 
diperlukan bagi Disnakertrans 
mengetahui sejauh mana perkantoran 
patuh terhadap protokol kesehatan, 
seperti membatasi karyawan bekerja di 
kantor sebesar 25 persen."P3K3 bisa 
menjadi Satgas internal perusahaan. 
Kemudian yang kedua, berdasarkan 
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laporan masyarakat, karena kami juga 
membuat sistem apabila masyarakat 
mengetahui perkantoran perusahaan 
tersebut tidak mematuhi protokol bisa 
dia lakukan pelaporan," tuturnya
Berdasarkan data Disnakertrans 
perkantoran di Jakarta sebanyak 
79.878 dengan rincian 3.958 kantor 
berskala besar, 9.990 kantor berskala 
menengah, 12.281 kantor berskala 
kecil, dan 53.649 kantor berskala mikro.
Diketahui, per tanggal 14 September 
Pemprov DKI menarik rem darurat 
untuk mengendalikan penyebaran 
Covid-19. Fokusnya ada pusat 
perkantoran agar tidak kembali 
bermunculan klaster baru.

"Untuk pihak swasta, dalam seluruh 
aktivitas, bila ditemukan kasus (positif 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
menegaskan jika terdapat satu atau 
dua karyawan yang tertular Covid-19, 
maka aktivitas satu gedung 
perkantoran tersebut harus tutup 
selama 3 hari.

Corona) maka kegiatan harus ditutup 
paling sedikit 3 hari operasi. 
Gedungnya harus tutup selama 3 hari 
operasi," kata Anies saat jumpa pers di 
Balai Kota, Minggu (13/9).Ia menjelaskan 
perkantoran pemerintahan di ibu kota 
sesuai pengaturan dalam PermenPAN-RB 
tentang zona risiko tinggi maka 
diperbolehkan beroperasi maksimal 25 
persen dari jumlah pegawai. "Dua pekan 
ke depan akan beroperasi dalam status 
izinkan ASN 25 persen.”"Kecuali kantor 
pemerintahan yang bersifat pelayanan 
langsung kepada publik yang terkait 
kebutuhan mendasar, seperti pemadam 
kebakaran, kesehatan dan lain-lain," 
katanya.
“Kasus terbanyak dari kejadian adalah 
dari perkantoran itulah sebabnya mulai 
PSBB fokus kita adalah pembatasan di 
area perkantoran pemerintahan. Atur jam 
kerja pegawai. Di swasta harus ada 
peningkatan kedisiplinan apabila harus 
bekerja di kantor, sebanyak-banyaknya 25 
persen."

Partai Gerindra kini siap menyambut 
tahun politik 2020 dengan kepengurusan 
baru. Kabar baik itu disampaikan oleh 
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani 
pada Sabtu (19/9).
Dia mengungkapkan, Kongres Luar 
Biasa yang sukses digelar secara online 
itu menampung begitu banyak aspirasi 
dari berbagai lapisan masyarakat. 
Mereka sangat bersemangat untuk 
berpartisipasi dan berjuang bersama 
Prabowo Subianto lewat Partai Gerindra 
untuk memenangkan tahun politik 2020 
ini.Ahmad Muzani mewakili Partai 
Gerindra menyampaikan terima kasih 
sekaligus apresiasi kepada masyarakat, 
khususnya para ibu yang menunjukkan 
semangat perjuangan luar biasa dalam 
perjuangan politik.
Menurutnya, sikap militansi yang 
dibuktikan para ibu merupakan sebuah 
aset sangat besar yang dimiliki Partai 
Gerindra.

Walau begitu, dia menambahkan, 
Prabowo Subianto memperhatikan 
semua pandangan, nasehat, pikiran yang 
disampaikan masyarakat dalam 
menyusun kepengurusan Partai 
Gerindra, baik Dewan Pembina, Dewan 
Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan 
Pimpinan Pusat.

 Hasil keputusan Kongres Luar Biasa 
Partai Gerindra yang digelar di kediaman 
Prabowo Subianto, Bukit Hambalang, 
Bogor, Jawa Barat pada 8 Agustus 2020 
lalu telah diajukan dan disahkan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 
Yasona H Laoly.

"Akan tetapi, kami harus dibatasi oleh 
waktu, hanya sebulan kami diberi waktu 
untuk menyusun kepengurusan tersebut. 
Kami juga harus dibatasi oleh jumlah, 
karena jumlah kepengurusan tentu saja 
tidak boleh terlalu gemuk, meskipun juga 
tidak boleh terlalu ramping," kata Muzani 
dalam siaran tertulis, Sabtu (19/9).

Adapun jumlah anggota kepengurusan 
Partai Gerindra terbaru antara lain, 
Dewan Pembina berjumlah 89 orang, 
Dewan Penasehat berjumlah 48 orang, 

Nama Pengurus Inti Gerindra

"Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 
Tangga yang disempurnakan dan 
disusun kembali oleh Haji Prabowo 
Subianto telah merinci dari AD/ART 
yang lampau, tetapi dalam AD/ART 
tersebut tetap memberi kekuasaan 
yang besar kepada Ketua Dewan 
Pembina untuk mengambil kebijakan-
kebijakan internal dan eksternal partai," 
terangnya.

Keputusan susunan kepengurusan 
Partai Gerindra terbaru tersebut 
diungkapkan Ahmad Muzani telah 
diajukan dan disahkan Menkumham 
Yasona H Laoly lewat penerbitan Surat 
Keputusan Nomor N.MH-
18.HH.11.01/2020 tentang Pengesahan 
Perubahan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga Partai 
Gerindra.
Terbitnya keputusan tersebut, lanjutnya, 
menyempurnakan perubahan Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga 
(AD/ART) yang diamanatkan Kongres 
Luar Biasa kepada Ketua Dewan 
Pembina sekaligus Ketua Umum Partai 
Gerindra, Prabowo Subianto.

Selain itu, Prabowo Subianto diberikan 
mandat penuh untuk mengambil 
keputusan yang dianggap penting, 
termasuk penetapan calon presiden, 
calon wakil presiden hingga calon 

Kebijakan internal partai tersebut di 
antaranya Prabowo Subianto 
bertanggung jawab untuk menata 
berbagai macam perkembangan partai 
agar dapat menghadapi perkembangan 
situasi politik.

"Jumlah ini telah melampaui syarat 
yang telah disyaratkan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik yakni keterwakilan perempuan 
minimal 30 persen," jelas Muzani.

Dewan Pakar berjumlah 43 orang, dan 
Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 292 
orang.Dari jumlah tersebut pengurus 
laki-laki ada sebanyak 194 orang atau 
66,44 persen, sedangkan pengurus 
perempuan berjumlah sebanyak 98 
orang atau 33,56 persen.

WA & Text only at : 720.789 - 1331      
Call hub : 215.467 - 4064
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membuat sistem apabila masyarakat 
mengetahui perkantoran perusahaan 
tersebut tidak mematuhi protokol bisa 
dia lakukan pelaporan," tuturnya
Berdasarkan data Disnakertrans 
perkantoran di Jakarta sebanyak 
79.878 dengan rincian 3.958 kantor 
berskala besar, 9.990 kantor berskala 
menengah, 12.281 kantor berskala 
kecil, dan 53.649 kantor berskala mikro.
Diketahui, per tanggal 14 September 
Pemprov DKI menarik rem darurat 
untuk mengendalikan penyebaran 
Covid-19. Fokusnya ada pusat 
perkantoran agar tidak kembali 
bermunculan klaster baru.

"Untuk pihak swasta, dalam seluruh 
aktivitas, bila ditemukan kasus (positif 
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Nama Pengurus Inti Gerindra

"Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 
Tangga yang disempurnakan dan 
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Subianto telah merinci dari AD/ART 
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Terbitnya keputusan tersebut, lanjutnya, 
menyempurnakan perubahan Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga 
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Luar Biasa kepada Ketua Dewan 
Pembina sekaligus Ketua Umum Partai 
Gerindra, Prabowo Subianto.

Selain itu, Prabowo Subianto diberikan 
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keputusan yang dianggap penting, 
termasuk penetapan calon presiden, 
calon wakil presiden hingga calon 

Kebijakan internal partai tersebut di 
antaranya Prabowo Subianto 
bertanggung jawab untuk menata 
berbagai macam perkembangan partai 
agar dapat menghadapi perkembangan 
situasi politik.

"Jumlah ini telah melampaui syarat 
yang telah disyaratkan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik yakni keterwakilan perempuan 
minimal 30 persen," jelas Muzani.

Dewan Pakar berjumlah 43 orang, dan 
Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 292 
orang.Dari jumlah tersebut pengurus 
laki-laki ada sebanyak 194 orang atau 
66,44 persen, sedangkan pengurus 
perempuan berjumlah sebanyak 98 
orang atau 33,56 persen.

WA & Text only at : 720.789 - 1331      
Call hub : 215.467 - 4064
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Begitu juga dengan penetapan calon 
gubernur dan wakil gubernur, calon 
bupati dan wakil bupati, calon wali kota 
dan wakil wali kota yang diajukan oleh 
Partai Gerindra.
"Dalam kaitan dengan internal, Ketua 
Umum dan Ketua Dewan Pembina 
diberi mandat untuk menetapkan calon 
anggota DPR RI, calon anggota DPR 
Provinsi, calon anggota DPR 
Kabupaten/Kota, dan calon-calon Ketua 
Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan 
Pimpinan Cabang, dan selanjutnya 
beliau bertanggung jawab dan 
mengambil kebijakan-kebijakan internal 
lainnya," paparnya.

Sekjen Ahmad MuzaniC Bendahara 

menteri yang diajukan oleh Partai 
Gerindra.

Selanjutnya, Menkumham Yasona H 
Laoly juga diungkapkannya menerbitkan 
Surat Keputusan Nomor N.AH-
19.AH.11.01/2020 tentang Pengesahan 
Perubahan Dewan Pimpinan, Dewan 
Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Gerindra.
Dengan dikeluarkannya Surat 
Keputusan tersebut, AD/ART Partai 
Gerindra dengan kepengurusan baru 
dinyatakan sah oleh Pemerintah 
Republik Indonesia.
Antara lain terdiri dari Dewan Pembina, 
Dewan Pakar, Dewan Penasehat, dan 
Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Gerindra.Dalam susunan kepengurusan 
tersebut adalah Ketua Umum Prabowo 
Subianto, 13. Wakil Sekretaris Dewan Pembina 

Prasetyo Hadi

"Kami ingin menyampaikan terima kasih 
dan penghargaan yang tinggi kepada 
Menteri Hukum dan HAM yang telah 
mengesahkan AD/ART kepengurusan 
Partai Gerindra," jelas Muzani.
Adapun selengkapnya kepengurusan 
Partai Gerindra baru tersebut antara lain :
1. Ketua Dewan Pembina, Letnan 
Jenderal TNI Purnawirawan H Prabowo 
Subianto
2. Wakil Ketua Dewan Pembina Hj 
Rahmawati Soekarnoputri

Umum Thomas Djiwandono serta Ketua 
dan Wakil Ketua Harian DPP Partai 
Gerindra dijabat Sufmi Dasco dan 
Sugiono.

3. Wakil Ketua Dewan Pembina, Hashim 
Suyono Djojohadikusumo
4. Wakil Ketua Dewan H Sandiaga 
Salahudin Uno
5. Wakil Ketua Dewan Pembina H Ahmad 
Muzani
6. Wakil Ketua Dewan Pembina Dr Ir 
Sufmi Dasco Ahmad

8. Wakil Ketua Dewan Pembina Dr Fadli 
Zon

7. Wakil Ketua Dewan Pembina Dr Edhie 
Prabowo

9. Wakil Ketua Dewan Pembina H 
Desmon Djunaedi Mahesa
10. Wakil Ketua Dewan Pembina Thomas 
Aquinas Muliatna Djiwandono
11. Wakil Ketua Dewan Pembina Angki 
Retno Djudianti Djokosantoso
12. Sekretaris Dewan Pembina Sugiono

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

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

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik
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Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Aquarius January 20 - February 18 
Pola pikir kuno membuat Anda jalan di 
tempat.
Rezeki: Ada pasang surut dalam hidup 
dan Anda harus menyikapinya dengan 
lebih dewasa. 

 Anda susah payah membangun 
kehidupan tapi hampir rusak oleh ulah 
sendiri.Rezeki: Bekerja tiada lelah hanya 
demi bisa tampil lebih bergaya dalam 
pergaulan.Asmara: Mengamati orang 
yang disuka dari hari ke hari. 

Lihatlah orang-orang di sekitar Anda 
yang tak kenal lelah terus berjuang untuk 
meraih masa depan yang lebih baik. 
Abaikan ucapan seseorang yang 
membuat Anda tidak nyaman.Keuangan: 
Banyak perngeluaran yang tak 
terduga.Asmara: Cinta hadir pada saat 
yang tepat.

Asmara: Merasanya aman bersama si 
Dia.

Sebelum meninggalkan pekerjaan ini, 
cobalah berpikir jernih. Apa yang 
membuat Anda ingin keluar? 
Ketidaknyamanan, kesulitan adaptasi, 
gaji kecil, atau kondisi perusahaan yang 
sulit berkembang? Jika pertimbangannya 
dua faktor terakhir, wajar Anda 

Cancer June 21 - July 22

Pisces February 19 - March 20

Aries March 21 - April 19
Jarak memang memisahkan tapi 
sejatinya cinta tetap satu.Tetap jaga cinta 
sejati itu agar bisa bermuara ke jenjang 
yang lebih tinggi dan berakhir 
bahagia.Keuangan: Jangan mudah 
tergoda promo tiket pesawat. Asmara: 
Saling pengertian dan saling melengkapi.

 Rencana membangun bisnis dengan 
beberapa teman patut segera 
diwujudkan. Persiapkan segala sesuatu 
dengan baik. Ingatlah merintis sesuatu 
dari nol itu tidak gampang, tidak hanya 
butuh kesabaran tapi juga modal. Ada 
kabar baik akhir pekan ini. Keuangan: 
Banyak kegiatan banyak pengeluaran. 
Asmara: Ada banyak godaan cinta

Taurus April 20 - May 20

Gemini May 21 - June 20

Sagittarius November 22 - Dec 21

Masalah yang timbul dari masa lalu itu 
harus segera dituntaskan, jika tidak 
menginginkannya jadi bom waktu yang 
siap meledak setiap waktu. Doa yang 
telah lama.Asmara: Jatuh cinta lagi 
membuat hidup Anda bergairah lagi.

 Libra September 23 - October 22
Hati-hati dalam menambatkan hati 
Anda pada seseorang. Jangan mudah 
percaya dengan ucapan manisnya. 
Apalagi baru kenal di media sosial 
langsung ucapkan cinta.  Jika semua 
jelas, aman dan cocok dengan Anda, 
baru lanjutkan.Keuangan: Rezeki itu 
kadang datang dari arah yang tidak 
pernah kita duga.Asmara:Hari-hari 
penuh cinta membuat Anda makin 
bahagia
Scorpio October 23 - November 21

 Terkadang Anda perlu mengutarakan 
ide-ide terpendam agar bisa menarik 
perhatian. Rezeki: Anda punya konsep 
bisnis kekinian.Asmara: Mengobati 
kangen cuma dengan memandang 
fotonya. 

Capricorn December 22 - January 19

Sikapi suatu kegagalan dengan bijak. 
Jadikan kegagalan itu motivasi Anda 
dalam melakukan hal lain.Asmara: 
Bahagianya ketika cinta bersambut.

Rezeki: Satu jalan tertutup masih 
banyak celah lain yang terbuka dengan 
sendirinya.Asmara: Sebuah hubungan 
pasti ada jakan terjalnya.  
Virgo August 23 - September 22

menginginkan yang lebih 
baik.Keuangan: Ketagihan belanja 
daring.Asmara: Wajah berseri karena 
cinta.

Masih banyak yang harus Anda 
kerjakan agar semua berjalan dengan 
baik.Keuangan: Betapa pun besarnya 
pendapatan Anda, tidak akan bisa 
menabung jika gaya hidup Anda tidak 
berubah.Asmara: Sikap posesif Anda 
membuat dia lelah.  

Leo July 23 - August 22
Banyak teman tapi yang jadi sahabat 
Anda hanya sedikit sekali. 
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

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

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

Presiden Amerika Serikat ( AS) Donald 
Trump memberikan petunjuk kuat bahwa 
dia akan mencopot Direktur FBI 
Christopher Wray. Dilansir dari The 
Independent, Sabtu (19/9/2020), isu 
tersebut mengemuka karena 
ketidaksepahaman antara Trump 
dengan Wray dalam gerakan anti-fasis 
atau biasa disebut sebagai antifa. Trump 
secara terbuka mengkritik Wray pekan 
ini atas komentar kepada Kongres AS 
tentang antifa dan campur tangan Rusia 
dalam pemilihan umum ( pemilu) 
mendatang. 

Padahal, Wray ditunjuk langsung oleh 
Trump untuk mengepalai FBI pada 
2017. Dalam sidang di depan Komite 
Keamanan Dalam Negeri Kongres AS, 
Wray mengatakan bahwa dia 
menganggap antifa sebagai "hal yang 
nyata", tetapi membantahnya sebagai 
kelompok teror. "Kami melihat antifa 
lebih sebagai ideologi atau gerakan 
daripada organisasi," kata Wray. 
Berbicara kepada wartawan di Gedung 
Putih, Jumat (18/9/2020), Trump 
mencecar Wray dan menolak untuk 
mengesampingkan pemecatannya. “ 

Wray membuat marah Trump ketika dia 
memberi tahu anggota parlemen AS 
bahwa dia memandang antifa sebagai 
ideologi, bukan organisasi teroris. Hal itu 
yang membuatnya berselisih dengan 
Gedung Putih. 

Trump Berselisih Paham Dengan Direktur FBI

Tetapi, masalah besarnya adalah China 
dan mengapa dia tidak ingin mengatakan 
itu, itu pasti mengganggu saya," ujar 
Trump. Trump telah berulang kali 
berusaha meremehkan upaya Rusia 
untuk ikut campur dalam pemilihan AS 
yang menguntungkannya.
 Dia bahkan secara terbuka mendukung 
penyangkalan Presiden Rusia Vladimir 
Putin atas kesimpulan badan intelijennya 
sendiri.

"Aku juga tidak yakin dia menyukainya, 
aku yakin dia mungkin setuju denganku, 
antifa itu buruk, sangat buruk,” tambah 
Trump. Trump juga mengkritik Wray 
karena bersaksi tentang "upaya yang 
sangat aktif" dari Rusia untuk ikut campur 
dalam pemilu mendatang. "Masalah 
besarnya adalah China. 

Antifa adalah kelompok yang buruk. Dan 
mereka adalah penjahat, dan mereka 
anarkis, dan mereka adalah agitator, dan 
mereka adalah penjarah dan perusuh," 
kata Trump. Trump menambahkan, dia 
heran apabila ada orang yang berbeda 
pendapat dengannya mengenai antifa. 
Trump kemudian ditanya secara langsung 
apakah dia berencana memecat Wray 
sebagai direktur FBI. “Kami melihat 
banyak hal yang berbeda. Saya tidak 
menyukai jawabannya kemarin,” jawab 
Trump. 

Kami juga dapat memiliki yang lain dan 
saya tidak mengecualikan siapa pun. 
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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