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Berita tentang penangkapan Menteri 
Kelautan dan Perikanan, Edhy 
Prabowo, menjadi 
berita utama di 
media-media sosial 
kemarin. 
Penangkapan 
Menteri KKP Edhy 
Prabowo oleh KPK 
menjadi breaking 
news di hampir 
seluruh media 
nasional baik daring 
maupun stasiun TV 
semua 
memberitakan 
penangkapan di dini 
hari tanggal 25 
november 2020 
tersebut. Warganet 
lantas heboh mempercakapkannya di 
jagat media sosial. “Menteri KKP” 

segera menjadi trending topic nomor satu 
di Twitter. Ada lebih dari 26 ribu tweet 
terkait “Menteri KKP” dilontarkan oleh 

netizen. Edhy Prabowo 
langsung dicokok KPK 
setelah turun dari 
pesawat bersama istri 
dan beberapa orang 
lainnya. Walaupun kabar 
terakhir menyebutkan 
istri Edhy Prabowo telah 
dilepas KPK. Edhy baru 
pulang dari lawatannya 
di Amerika Serikat. 
Menteri KKP pengganti 
Ibu Susi itu kini menjadi 
menteri pertama di 
kabinet Jokowi yang 
ditangkap KPK dengan 
dugaan korupsi ekspor 

benih lobster. Benih lobster yang dulu 

Arief Poyuono : 

Tamat Cita-Cita Prabowo
Jadi Presiden Indonesia
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dilarang diekspor oleh Susi Pudjiastuti, 
kini malah di obral izinnya oleh Menteri 
Edhy Prabowo. Pemberian ijin ekspor 
benih lobster inilah yang diyakini 
sebagai batu sandungan bagi Edhy 
Prabowo yang akhirnya harus berurusan 
dengan KPK. Penangkapan Edhy 
Prabowo ini pun menuai kecaman dari 
publik. Bagaimana tidak, baru diberi 
kesempatan menjadi menteri sudah 
terlibat korupsi. Sudah menggunakan 
jabatan menteri untuk mengeruk 
keuntungan pribadi. Menteri Kelautan 
dan Perikanan Edhy Prabowo diduga 
menerima suap Rp 3,4 miliar dan 
100.000 dollar AS terkait izin ekspor 
benih lobster. Uang tersebut digunakan 
berbelanja oleh Edhy dan Iis pada 21 
hingga 23 November 2020 di Honolulu, 
Amerika Serikat. Sejumlah uang sekitar 
Rp 750 juta diantaranya berupa jam 
tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old 
Navy. Mantan Ketua Umum Partai 
Gerindra Arief Poyuono, ikut 
berkomentar atas penangkapan Edhy 
Prabowo. Menurut dia, penangkapan 
Edhy Prabowo akan berimbas pada 
posisi Prabowo Subianto, baik di kabinet 
maupun Partai Gerindra. Alasannya, 
Edhy terlalu dekat dengan Prabowo 
Subianto dan bisa dikatakan sebagai 

tangan kanannya. Tetapi nama Edy 
Prabowo jarang sekali muncul di media. 
Bagaimana tidak, dari sekian banyak 
kader Gerindra yang namanya cukup 
terkenal dan dikenal, justru nama Eddy 
Prabowo lah yang dipilih oleh Prabowo 
Subianto untuk disodorkan menjadi 
Menteri di Kabinet Presiden Jokowi. 
Padahal, sebelum Eddy Prabowo 
menjadi Menteri Kabinet Jokowi, Banyak 
orang yang tak pernah mendengar 
namanya. Nama-nama kader Gerindra 
yang terbilang mentereng selain Fadli 
Zon adalah Sugiono, Arief Poyuono, 
Dahnil Simanjuntak, Sufmi Dasco, 
Habiburrahman, Ferry Juliantono, Ahmad 
Muzani, Hasyim, Saraswati dan masih 
banyak lagi yang saat kampanye Pilpres 
sangat aktif dan muncul ke permukaan. 
Beberapa media menyebut kalau 
dulunya Edhy adalah seorang tukang 
pijat dan tukang cuci Prabowo. Usai 
Prabowo Subianto pensiun dari dunia 
militer, dia hidup tanpa pengawalan dan 
ajudan sehingga harus melakukan 
segala sesuatu sendirian. Tapi Edhy 
mendampingi dan melayaninya mulai 
dari mencuci baju hingga menjadi tukang 
pijat. “Edhy itu orang hebat, ia setia pada 
pimpinannya sejak dulu hingga saat ini, 
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Masih belum berubah sampai sekarang. 
Siapa yang menyangka dulu dia adalah 
ajudan saya, sopir saya, tukang pijit 
saya, tukang masak saya, tukang cuci 
baju saya, tukang bersih-bersih rumah 
saya, dan mengerjakan seluruh 
pekerjaan rumah tangga, tapi saat ini ia 
duduk sejajar dengan jabatan yang 
dengan saya, sama-sama sebagai 
menteri,” begitu ucapan Prabowo 
kepada Rizky Irmansyah seperti yang 
terlihat di akun Instagram Rizky. Edhy 
Prabowo bagi seorang Prabowo 
Subianto adalah paket komplit. Dari 
ajudan, sopir, tukang pijat, tukang 
masak, tukang bersih-bersih dan semua 
pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh 
Edhy Prabowo. Dan loyalitas inilah yang 
membuat Prabowo Subianto percaya 
kepada Edhy dan memberikan 
kesempatan kepada Edhy untuk 
mendampingi dirinya di kabinet Jokowi. 
Begitulah ceritanya. Jadi bisa dikatakan, 
memang benar kalau Prabowo sangat 
dengan dengan Edhy. Tapi jangan kaget 
nama Edhy Prabowo ternyata bergelar 
dokter. Lengkapnya Dr. Edhy Prabowo, 
S.E., M.M., M.B.A.. Makanya tidak heran 
jika dipercaya mendampingi Prabowo 
Subianto di kabinet Jokowi. Namun 

sayangnya, kepercayaan Prabowo dan 
Jokowi kepada Edhy Prabowo sudah 
disalahgunakan. Edhy Prabowo yang 
diberi kesempatan untuk mengabdi 
kepada bangsa ini dengan menjadi 
seorang menteri, ternyata justru lebih 
mementingkan kepentingan pribadinya. 
Lihat saja setelah setahun periode kedua 
pemerintahan Jokowi berjalan, kinerja 
Edhy Prabowo (Menteri KKP), tidak ada 
yang wah jika dibandingkan dengan 
anggota kabinet lainnya. Biasa saja. Edhy 
Prabowo, kerjanya sangat buruk. Sangat 
jauh jika dibandingkan dengan Susi 
Pudjiastuti. Salah satu yang paling disorot 
oleh publik adalah keputusan Edhy 
Prabowo mencabut larangan ekspor benih 
lobster (benur). Jika pada masa Susi 
ekspor benur merupakan aktivitas 
terlarang, tapi tidak pada era Edhy. Ia 
menyebut bahwa ekspor benur perlu 
dilakukan demi meningkatkan 
kesejahteraan nelayan yang 
menggantungkan hidupnya dari benih 
lobster. Keterangan Edhy sebelumnya, 
daripada terjadi penyelundupan besar-
besaran, yang justru merugikan keuangan 
negara lebih banyak, makanya diputuskan 
ekspor tersebut dilegalkan dengan 
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harapan ada pemasukan bagi negara. 
Sebuah alasan yang cukup klasik dari 
seorang politikus: demi kesejahteraan 
rakyat dan pemasukan negara, 
Benarkah demikian? Kebijakan yang 
dibuat Susi sesungguhnya sudah tepat. 
Benih lobster dilarang diekspor demi 
meningkatkan nilai tambah lobster itu 
sendiri dan juga untuk menjaga 
populasi lobster tersebut agar dapat 
tumbuh secara berkelanjutan di laut 
Indonesia. Lalu kenapa menteri asal 
Gerindra itu begitu ngotot membuka 
kembali keran ekspor benih lobster 
Indonesia yang sebelumnya dilarang 
keras oleh pendahulunya, Susi 
Pudjiastuti? Ternyata ada udang di balik 
batu. Tidak benar alasannya demi 
kepentingan rakyat dan penerimaan 

negara. Tapi yang benar adalah demi 
kepentingan elite. Ada kepentingan 
kelompok, dan partai di sana. Pada Juli 
lalu, Tempo menerbitkan sebuah hasil 
investigasi berjudul, “Musim Kenduri 
Pemburu Bayi” terkait para eksportir itu. 
Dari hasil investigasi itu, tersaji sebuah 
fakta yang cukup mencengangkan. 
Sebagian besar perusahaan eksportir 
yang mendapat lisensi dari Kementerian 
KKP tersebut, baru saja mendirikan 
perusahaannya. Artinya apa? Ada 
kesepakatan jahat antara para eksportir 
tersebut dengan Kementerian KKP. Susi 
out, Edhy dilantik. Ia lalu menyuarakan 
akan mencabut kebijakan larangan 
ekspor benih lobster pada era Susi. Dan 
ternyata, pernyataannya itu merupakan 
sebuah pemberitahuan bagi para calon 
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eksportir yang sebelumnya telah 
mendapat “lampu hijau” dari Edhy agar 
segera mendirikan perusahaan ekspor, 
karena keputusan menteri akan segera 
dikeluarkan. Dan benar saja, Mei 2020, 
ketika bangsa ini sedang dilanda 
pandemi Covid-19, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi 
membuka kembali keran ekspor benur 
berdasarkan Peraturan Menteri KKP 
Nomor 12 Tahun 2020. Tentang 
Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan 
Rajungan di Wilayah NKRI terbit. Beleid 
ini membatalkan larangan ekspor benih 
lobster melalui Peraturan Menteri KKP 
Nomor 56 Tahun 2016 yang dibuat Susi 
Pudjiastuti. Keran ekspor benih lobster 
secara resmi kembali dibuka. Sekjen 
Serikat Nelayan Indonesia, Budi 
Laksana, mengungkapkan, peraturan 
menteri Edhy tidak akan membuat 
nelayan untung. Bahkan nelayan hanya 
diposisikan sebagai produsen yang 
dirugikan. Perubahan kebijakan itu juga 
membingungkan nelayan kecil. Lebih 
lanjut Budi Laksana menilai, 
disahkannya Peraturan Menteri KKP 
Nomor 12 Tahun 2020 itu hanya 
menempatkan nelayan sebagai buruh 
pencari lobster tanpa mengetahui dan 
bisa mengakses harga benih lobster di 
tingkat perusahaan. Budi Laksana 

mendapati data, para nelayan di daerah 
Cianjur Pantai Selatan Jawa Barat, rata-
rata hanya menerima upah Rp. 1.500,- 
per ekor benih lobster jenis pasir dan 
mutiara. Begitu pula dengan jenis 
komoditi perikanan lainnya, dari hasil 
budidaya maupun tangkap. Para nelayan 
tidak mengetahui harga yang sebenarnya, 
dan sejauh masih dimonopoli oleh 
pengepul dan perusahaan. Peraturan 
Menteri KKP No 20 Tahun 2020 secara 
tersirat memang mendorong nelayan kecil 
yang terdaftar dalam Kelompok Nelayan 
sebagai produsen atau penyedia utama 
lobster dari hulu. Namun jika 
penangkapan dilegalkan dan pencarian 
benih lobster dilakukan secara 
serampangan, maka sumber daya lobster 
akan semakin habis. "Penting memang 
pengelolaan benih lobster dalam negeri. 
Bukan hanya jangka pendek tetapi 
keuntungan jangka panjang dengan 
melibatkan nelayan pencari lobster 
sebagai stakeholder yang tidak 
terpisahkan dalam jalur distribusi dan 
perdagangannya. Jangan nelayan hanya 
diupah sebagai tenaganya saja, tapi bisa 
sejajar dalam kerangka bisnis benih 
lobster. Juga jangan selalu 
mengistimewakan perusahaan eksportir 
karena selama ini juga tidak ada 
dampaknya langsung kepada nelayan," 
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kata Budi. "KKP tidak boleh 
mengatasnamakan nelayan kecil untuk 
kepentingan pengusaha eksportir. 
Tetapi para nelayan hanya tenaganya 
yang dieksploitasi tanpa diberikan 
kesempatan," kata Budi. Nah..kan? itu 
suara dari para nelayan yang diwakili 
oleh Sekjen Serikat Nelayan Indonesia, 
Budi Laksana. Bagaimana Susi 
Pudjiastuti yang sejak awal menentang 
kebijakan Edhy Prabowo ini? Selama 
ini Susi paling lantang menentang 
kebijakan ekspor benih lobster, serta 
menyorot dikeluarkannya ijin baru 
terhadap 9(Sembilan) perusahaan 
eksportir benih lobster. “Apa hak 9 
perusahaan mengambil keberlanjutan 
sebuah sumber daya laut yang 
dijadikan misi pemerintah 2014-2019,” 
kata Susi di akun twitternya pada 
Kamis, 28 Mei 2020. Tahu sendiri kan 
kalau seseorang yang gila jabatan, 
akan selalu merasa dirinya yang 
berkuasa tanpa memperdulikan orang 

banyak. Nah, Kementerian KKP lalu 
melakukan seleksi terhadap para calon 
eksportir. Permainan jahat berlanjut dalam 
tahapan ini. Perusahaan-perusahaan 
yang memiliki kedekatan dengan sang 
menteri berhasil lolos sebagai eksportir. 
Sebelumnya ada 26 perusahaan yang 
berhasil lolos, hingga akhirnya menjadi 30 
perusahaan eksportir. Empat dari 30 
perusahaan tersebut merupakan 
perusahaan milik kader-kader Gerindra. 
Ada pula perusahaan milik politikus PKS 
dan perusahaan yang dimodali oleh Fahri 
Hamzah. Salah satunya adalah PT. Royal 
Sumatera Nusantara. Ahmad Bahar yang 
merupakan Wakil Ketua Umum Tunas 
Indonesia Raya, underbow Partai 
Gerindra, dan juga sebagai Ketua 
Departemen Koordinator dan Pembinaan 
Organisasi Sayap Gerindra, merupakan 
salah satu pemilik yang duduk sebagai 
komisaris utama perusahaan tersebut. 
Selanjutnya ada PT. Bima Sakti Mutiara, 
perusahaan yang selama 34 tahun 
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menggeluti bisnis mutiara, tapi beralih 
menjadi perusahaan eksportir di era 
Edhy Prabowo. Hampir seluruh saham 
PT. Bima dimiliki oleh PT. Arsari 
Pratama, perusahaan milik Hashim 
Djojohadikusumo, adik Prabowo 
Subianto. Ia menjabat sebagai komisaris 
utama. Sementara Rahayu Saraswati 
Djojohadikusumo, putri Hashim 
Djojohadikusumo, dipercaya sebagai 
direktur utama. Ada pula PT. Agro 
Industri Nasional (Agrinas) di mana 
sahamnya dimiliki oleh Yayasan 
Kesejahteraan Pendidikan dan 
Perumahan di bawah pembinaan 
Kementerian Pertahanan. Mungkin itu 
pula alasannya kenapa hampir seluruh 
jajaran direksi dan komisaris 
perusahaan tersebut didominasi oleh 
kader-kader Gerindra. Perusahaan 
eksportir keempat yang terkait dengan 

Prabowo dan Gerindra adalah PT. 
Maradeka Karya Semesta. Perusahaan 
ini adalah milik Iwan Darmawan Aras, 
Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari 
Fraksi Partai Gerindra. Dan ada pula PT. 
Nusa Tenggara Budi Daya yang konon 
dimodali oleh Fahri Hamzah, serta PT. 
Alam Laut Agung, perusahaan milik 
politikus PKS, Lalu Suryade, yang akan 
maju sebagai calon Bupati Lombok 
Tengah. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Edhy Prabowo menyatakan proses 
pemberian izin telah melalui prosedur 
yang melibatkan para ahli. Meski 
demikian dia menegaskan perusahaan 
yang mendapat izin ekspor bukanlah 
kerabat atau keluarganya. "Saya tidak 
peduli akan dihina seperti apa mengelola 
negeri, selama saya sangat yakin tujuan 
mulia untuk membela rakyat saya tidak 
peduli yang penting rakyat makan," kata 
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Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi 
IV DPR, Jakarta, Senin (6/7). Indonesia 
mengekspor lobster jenis Panulirus spp. 
sebesar US$ 28,5 juta pada 2018. Dari 
jumlah tersebut, hampir setengahnya 
diekspor ke Taiwan, yakni US$ 10,6 
juta. Nilai ekspor ke Tiongkok berada di 
urutan kedua, yakni US$ 9,1 juta. Kalau 
Edhy sebelumnya menepis tudingan, 
kebijakannya sebagai lebih 
menguntungkan kalangan dekatnya, 
namun penangkapan ini telah 
mengkonfirmasi kebenaran atas fakta 
tersebut. Lihat saja pihak-pihak mana 
yang mencolok mata sebagai korporasi 
swasta yang mendapatkan ijin 
pengelolaan ekspor tersebut. Di 
dalamnya termasuk adik Ketua Umum 
Gerindra, Hashim Djojohadikusumo dan 
anaknya, yang juga politisi Gerindra 
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. 
Meskipun demikian, dalam satu 

kesempatan mengaku dirinya baru 
mengetahui ada sesama kader Gerindra 
yang mendapatkan ijin dari KKP, menurut 
Edhy, jika di antara pemilik ijin yang 
berjumlah tiga puluhan, hanya beberapa 
saja diantaranya yang berasal dari teman-
teman partai, sembari mempersilahkan 
kepada publik untuk memberikan 
masukan jika dinilai kebijakannya tidak 
transparan. Bukan hanya kebijakan 
larangan cantrang dan larangan ekspor 
benih lobster yang dicabut oleh Menteri 
KKP sekarang, Edhy Prabowo. Bahkan 
penenggelaman kapal asing pencuri ikan 
di laut Indonesia pun dipilih-pilih oleh 
Edhy. Tidak semua kapal tersebut 
ditenggelamkan dengan berbagai alasan. 
Salah satunya masih dapat digunakan 
oleh nelayan lokal. Namun dengan 
terjadinya penangkapan Edhy Prabowo 
membuat kita mengerti kenapa Susi 
Pudjiastuti membuat kebijakan larangan 

cantrang, larangan ekspor benih lobster 
serta penenggelaman kapal asing 
karena untuk menghindari 
penyalahgunaan wewenang tersebut. 
Dan ini terbukti dari penangkapan 
Menteri KKP Edhy Prabowo. Kasus 
penangkapan Edhy Prabowo atas 
dugaan korupsi ekspor lobster ini 
membuka pikiran bangsa ini bahwa 
orang bejat itu tak layak menduduki 
jabatan yang strategis. Apalagi sumber 
kekayaan laut kita ini sangat besar 
sekali, hanya saja pengolahannya 
masih belum maksimal, masih 
terbelenggu oleh kepentingan-
kepentingan elit yang ingin meraup 
kekayaan sebesar-besarnya demi 
koleganya saja, rakyat mah dibiarkan 
aja babak belur cari makan sendiri. 
Sebenarnya sih dari awal Edhy 

Prabowo menjabat sebagai menteri KKP 
sudah ada gelagat yang mencurigakan. 
Bahkan Bu Susi sudah memberikan 
paparan yang sangat jelas bahwa benih-
benih lobster itu tidak pantas diekspor, 
bahkan biaya pemeliharaannya tidaklah 
besar, tapi kalau sudah gede, lobster itu 
bisa mahal sehingga sangat 
menguntungkan masyarakat dan negara. 
Namun, Edhy dan komplotannya merasa 
sudah punya kekuasaan sehingga tidak 
mendengarkan masukan, bahkan 
melawan siapa saja yang akan 
menghalangi jalannya. Dan begitulah, 
kebenaran itu terungkap seiring 
berjalannya waktu. Meski kebenaran yang 
disampaikan itu tak banyak yang mau 
menerimanya, namun lambat laun pasti 
akan menampar para penolak kebenaran 
itu. Presiden Joko Widodo tak butuh waktu 
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lama untuk merespons kabar 
ditangkapnya Menteri Kelautan dan 
Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 
"Pemerintah konsisten mendukung 
upaya pencegahan dan pemberantasan 
korupsi," kata Jokowi melalui tayangan 
YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 
(25/11/2020). Ya tentunya kita 
menghormati proses hukum yang 
tengah berjalan di KPK, kita 
menghormati. Dan, saya percaya KPK 
bekerja transparan, terbuka, 
profesional," ujar Presiden Jokowi. 
Sementara bagi Prabowo Subianto 
sendiri, tertangkapnya Edhy Prabowo 
tentu menjadi pukulan telak bagi sang 
Ketum Partai Gerindra, yang kini 
menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 
Pak Menhan pernah dengan tegas 
(baca: gaya-gayaan) berkata: “Saya 
jamin Partai Gerindra akan melawan 
korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau 
ada anggota Partai Gerindra korupsi, 
saya sendiri yang akan masukin [kader] 
ke penjara.” Arief Poyuono mantan 

wakil ketua umum Gerindra malah tegas 
mengatakan bahwa Prabowo harus 
mundur dari menteri di kabinet Jokowi 
sebagai konsekuensi dari penangkapan 
kadernya. “Jika Prabowo gentleman, dia 
harus mundur dari kabinet Jokowi-Ma’ruf 
Amin serta mundur dari Gerindra,” ujar 
Arief kepada wartawan, Rabu (25/11). Tak 
hanya itu, Arief juga menyerukan bahwa 
Prabowo juga harus mundur dari 
Gerindra. Nah lho! Arief mengatakan, 
Prabowo Subianto harus bertanggung 
jawab dengan tertangkapnya Edhy 
Prabowo. “Prabowo Subianto harus 
bertanggung jawab kepada masyarakat 
pemilih Gerindra atas ketidakmampuan 
menjaga disiplin para kadernya hingga 
berpotensi besar menghancurkan marwah 
partai,” katanya. "Contoh saja izin ekspor 
lobster banyak yang diberi izin kepada 
perusahaan-perusahaan yang berkaitan 
dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi 
nyatanya (Prabowo Subianto, - Red) 
justru mendiamkan saja dan bisu seribu 
bahasa," kata Arief. Selain itu, menurut 

Arief penangkapan Edhy membuat citra 
Prabowo Subianto ikut rusak. Dan tentu 
saja akan berimbas pada pencalonan 
Prabowo pada tahun 2024 nanti. 
“Tamat sudah cita-cita Prabowo jadi 
presiden Indonesia,” pungkasnya. Apa 
yang dikatakan oleh Arief Poyuono 
mungkin saja benar. Karena 
bagaimanapun juga citra Prabowo turut 
rusak akibat ditangkapnya Edhy 
Prabowo. Karena Edhy adalah kader 
Gerindra sekaligus adalah anak buah 
yang paling dipercaya Prabowo. 
Masalah korupsi memang masalah 
terbesar di negeri ini dan terbukti 
sudah, apa motivasi Edhy Prabowo 
saat menjadi menteri. Dia tidak lagi 
berpijak dan tidak ingat lagi akan Visi 
dan Misi Presiden, yang ada dalam 
dirinya ketamakan dengan membuat 
visi dan misi sendiri. Akhirnya? Dia 
terjerumus dan terjerembab sendiri 

karena blunder keputusannya yang 
membatalkan keputusan Menteri 
sebelumnya yang sebenarnya sangat 
bagus dan akhirnya? Jadi ketahuan kan, 
sebagian besar politisi model kayak gini 
hanya ingin menikmati kekayaan negeri 
ini semata, padahal mereka mengibarkan 
jargon-jargon Keadilan dan kesejahteraan 
serta ketentraman. Mereka tak peduli 
rakyat miskin masih banyak. Mereka tak 
peduli rakyat masih banyak yang bodoh, 
bahkan rela menyembah baliho buronan. 
Mereka para politisi pekok ini bagaikan 
binatang buas yang tak pernah kenyang. 
Mereka tak pernah peduli pada 
pendidikan rakyat. Rakyat dibiarkan 
babak belur, dengan dalih “rejeki ada 
yang ngatur” sementara mereka korupsi. 
Semoga dengan kasus Edy ini semakin 
memuluskan Jokowi untuk segera 
mengganti menterinya yang tidak bisa 
kerja. 
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Berbagai kandungan tersebut mampu 
membantu mencukupi asupan nutrisi 
harian tubuh. Salah satu jenis sayuran 
hijau yang memiliki nutrisi baik adalah 
kale. Mungkin, sebagian dari Anda 
masih asing dengan jenis sayuran ini. 
Kale merupakan jenis sayuran hijau 
yang padat nutrisi.

Bagi yang ingin memulai pola hidup 
sehat, jangan ragu untuk 
menambahkan sayur kale ke dalam 
menu harian Anda. Untuk lebih jelas, 
bisa menyimak beberapa manfaat kale 
bagi kesehatan berikut. Dilansir dari 
situs Health, berikut kami merangkum 
beberapa manfaat kale bagi kesehatan 

Dalam satu cangkirnya, dapat 
memberikan 100 persen kebutuhan 
vitamin C harian sebagai penunjang 
sistem kekebalan tubuh. Bukan hanya 
itu, kale juga memberikan lebih dari 200 
persen vitamin A yang baik untuk 
menunjang kesehatan tubuh.

Sayur-sayuran hijau termasuk salah 
satu jenis makanan yang penting untuk 
dikonsumsi. Bukan tanpa alasan, 
sayuran hijau menyimpan berbagai 
macam kandungan yang baik untuk 
tubuh. Mulai dari vitamin A, vitamin C, 
vitamin K, kalsium, kalium, hingga folat.

Selain vitamin C dan A, kale juga masih 
menyimpan berbagai macam nutrisi 
yang baik untuk tubuh. Mulai dari 
kalium, kalsium magnesium, mangan, 
besi, tembaga, fosfor, vitamin B, serta 
asam lemak omega-3 nabati. 
Banyaknya nutrisi yang terkandung di 
dalamnya, tidak heran jika terdapat 
berbagai manfaat kale bagi kesehatan 
yang bisa didapatkan. Mulai dari 
menjaga kesehatan tulang, meredakan 
peradangan, hingga mencegah kanker.

Manfaat Sayur Kale
yang bisa Anda dapatkan:
Menjaga Kesehatan Tulang
Manfaat kale bagi kesehatan yang 
pertama adalah dapat membantu 
menjaga kesehatan tulang. Dalam hal ini, 
kale mempunyai kandungan vitamin K 
sekitar 700 persen dari kebutuhan harian. 
Nutrisi ini sangat berguna dalam proses 
pembekuan darah.Bukan hanya itu, 
vitamin K yang terdapat dalam kale juga 
berfungsi untuk melindungi tulang. 
Bahkan dalam beberapa penelitian, 
menemukan bahwa konsumsi makanan 
yang mengandung vitamin K dapat 
menurunkan risiko patah tulang dan 
osteoporosis.
Mencegah Peradangan

Menjaga Kesehatan Jantung

Manfaat kale bagi kesehatan selanjutnya 
yaitu mampu meredakan dan mencegah 
peradangan. Di sini, kale mempunyai 
kandungan antioksidan tinggi yang 
berfungsi untuk membantu mengurangi 
peradangan sebagai pemicu penuaan 
dini dan berbagai penyakit lainnya.

Di samping itu, konsumsi kale juga dapat 
mencegah kerusakan pada dinding arteri, 

Menjaga kesehatan jantung juga 
termasuk salah satu manfaat kale yang 
tidak boleh dilewatkan. Dalam hal ini, 
kale terbukti efektif mengurangi kolesterol 
dengan meningkatkan ekskresinya dan 
mencegah kolesterol diserap kembali dari 
saluran pencernaan ke aliran darah.

Selain itu, zat antioksidan ini juga dapat 
melawan stres oksidatif yang terjadi 
akibat senyawa radikal bebes yang 
merusak sel dan kemampuan tubuh 
dalam melawan penyakit. Dengan alasan 
tersebut, tidak heran jika kale menjadi 
salah satu sayuran yang dapat 
menangkal berbagai macam penyakit.
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Senyawa alami ini bekerja melindungi 
sel dari kerusakan dan mutasi DNA, 
menonaktifkan senyawa penyebab 
kannker, serta memperlambat 
pertumbuhan dan penyebaran kanker. 
Bahkan senyawa ini juga mampu 
membantu membunuh sel kanker yang 
ada di dalam tubuh.

Manfaat 
kale bagi 
kesehatan 
yang 
cukup 
mengejutk
an 
ternyata 
dapat 
berguna 
untuk 
menguran
gi risiko 
penyakit 
kanker. 
Senyawa 
alami 
yang terkandung pada kale terbukti 
dapat membantu melawan kanker.

Mengura
ngi 
Risiko 
Penyakit 
Kanker

Manfaat kale bagi kesehatan yang 
tidak kalah penting yaitu dapat 
mendukung dan membantu 
meningkatkan kesehatan mata. 
Manfaat ini tidak lain didapakan dari 
senyawa antioksidan zeaxanthin dan 
lutein yang terkandung di 
dalamnya.Senyawa antioksidan ini 
terbukti efektif mengurangi risiko 
degenerasi makula dan katarak, yang 
merupakan dua jenis gangguan 
penglihatan yang umum terjadi. Ini bisa 
menjadi rekomendasi makanan sehat 
yang baik dikonsumsi sejak dini demi 
mendapatkan kesehatan mata yang 
baik.

terutama di bagian tikungan dan 
lekukan yang rentan terhadap 
peradangan. Hal ini tentu dapat 
melindungi dan mendukung fungsi 
jantung bekerja dengan baik.

Mendukung Kesehatan Mata

Bukan hanya itu, kale juga mempunyai 
kandungan sekitar 10 – 30 kalori yang 
cukup untuk memenuhi asupan harian. 
Ini juga bisa menjadi salah satu 
rekomendasi makanan sehat untuk 
menurunkan berat badan maupun 
menjaga berat badan ideal.

Setelah mengetahui beberapa manfaat 
kale bagi kesehatan, Anda bisa mencoba 
menambahkan kale ke dalam beberapa 
resep menu harian. Misalnya, 
menambahkan kale sebagai bahan 
campuran telur dadar atau telur orak-arik. 
Anda juga bisa mencincang kale hingga 
halus lalu menaburkannya di atas bubur 
oatmeal atau overnight oatmeal.Kale juga 
dapat dicampurkan ke minuman, yaitu 
dengan menambahkan segenggam kale 
ke dalam smoothies buah. Jika ingin 
hidangan yang lebih ringan namun sehat, 
Anda bisa memanggang kale hingga 
bertekstur renyah yang dapat dikonsumsi 
kapan saja. Selain itu, kale juga bisa 
ditambahkan ke berbagai menu hidangan 
sesuai selera.

Memberikan Rasa Kenyang Lebih 
Lama
Manfaat kale bagi kesehatan yang 
terakhir adalah mampu memberikan rasa 
kenyang lebih lama jika Anda 

mengonsu
msinya. 
Dalam hal 
ini, 
kandungan 
air dan 
serat yang 
terdapat di 
dalamnya 
dapat 
memberika
n efek 
kenyang 
sehingga 
akan 
menguran
gi 
keinginan 
Anda 
untuk 
mengonsu
msi 

banyak makanan.

Cara Mengonsumsi KaleBachtiar Nasir pada periode 
sebelumnya menjabat sebagai Wakil 
Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI. 
Namanya melejit ketika kasus dugaan 
penistaan agama oleh mantan gubernur 
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sementara, Tengku Zulkarnain 
merupakan tokoh yang lantang 
mengkritik pemerintah. Tengku tak lagi 

Tokoh PA 212 tidak ada lagi dalam 
susunan pengurus Majelis Ulama 
Indonesia (MUI). Bachtiar Nasir, Tengku 
Zulkarnain, serta Yusuf Muhammad 
Martak terdepak dari Dewan Pimpinan 
Harian MUI 2020-2025.

Bachtiar menjadi pemimpin Gerakan 
Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI 
yang menggerakan Aksi 411 dan 212 
pada 2017 silam. Yusuf Muhammad 
Martak, yang sebelumnya menjadi 
Bendahara MUI, juga salah satu tokoh 
penting di gerakan 212. Ia menjadi 
Ketua GNPF Ulama yang melanjutkan 
gerakan GNPF MUI yang dipimpin 
Bachtiar.

Tokoh PA 212 Tak Lagi Masuk MUI

Dikutip dari mui.or.id, berikut susunan 
lengkap Dewan Pimpinan Harian MUI 
2020-2025.

MUI telah merampungkan pengurus 
periode 2020-2025. Ketua Umum MUI 
sebelumnya, Ma'ruf Amin menjadi Ketua 
Tim Formatur. Rais Aam PBNU Miftachul 
Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum MUI 
2020-2025.

menjabat sebagai Wakil Sekretaris 
Jenderal MUI. Tengku Zulkarnain 
merupakan tokoh yang aktif dan dekat 
dengan lingkaran 212.

Din kini aktif di Koalisi Aksi 
Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 
Kelompok yang berisi tokoh oposisi 
pemerintah. Bersama Gatot Nurmantyo 
dan Rochmat Wahab, Din menjabat 
Presidium KAMI.

Tidak hanya tokoh 212 yang terdepak. 
Din Syamsuddin tidak lagi memegang 
jabatan di MUI. Pada periode 2015-2020, 
ia memimpin Dewan Pertimbangan MUI.

Pengurus 2020-2025

Ketua Umum MUI: KH. Miftachul Akhyar
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Setelah sebelumnya pemerintah pusat 
membubarkan 27 lembaga karena 
dianggap tumpang tindih dengan 
lembaga lain, kali ini hal serupa akan 
kembali terjadi. Menteri 
Pendayagu
naan 
Aparatur 
Negara dan 
Reformasi 
Birokrasi 
Tjahjo 
Kumolo 
mengatakan
, sebanyak 
10 lembaga 
akan 
dibubarkan 
pekan 
depan. 
Pembubara
n tersebut merupakan kebijakan dari 
pemerintah pusat karena untuk 
menyederhanakan birokrasi yang 
berbelit- belit. "Tahun ini 27 sudah 
dibubarkan, kemungkinan minggu 
depan 10 lagi," kata Tjajo saat 
meresmikan Mal Pelayanan Publik 
(MPP) di Palembang, Sumatera 
Selatan, Jumat (27/11/2020). Tjahjo 
mengungkapkan, dengan 
penmangkasan birokrasi diharapkan 
dapat membuka peluang besar para 
investor masuk ke Indonesia. Sebab, 

Menpan RB : 10 Lembaga Akan Dibubarkan

selama ini birokrasi yang berbelit-beli 
serta proses perzinan panjang, membuat 
investasi menjadi terhambat. "Awalnya 
Presiden marah karena regulasi yang 
sangat ribet menyebabkan proses 

perzininan yang 
diselesaikan 
sampai lima 
tahun," katanya.  
"Hal ini menjadi 
hambatan 
investasi, 
dengan itu 
pemerintah 
berupaya 
menyederhanak
an regulasi dan 
birokrasi salah 
satunya 
lembaga yang 
tumpang tindih 

dengan lembaga lain dibubarkan," 
ujarnya. Ia berharap, program 
penyederhanaan birokrasi ini dapat 
didukung oleh pemerintah daerah, 
sehingga seluruh kebijakan dapat berjalan 
selaras. "Kami berharap pemerintah 
daerah tegak lurus dengan pemerintah 
pusat, setiap kebijakan dapat 
dikoordinasikan dengan tingkat daerah. 
Jika ada kepala dinas tak mampu 
menjalankan program lebih baik pecat, 
ganti yang bisa mengerjakan program 
tersebut," jelasnya.

Bali Mart
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Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil
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Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari
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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

"Semua yang saya butuhkan untuk 
membuat komedi adalah sebuah 
taman, polisi pria, dan perempuan 
cantik." Begitulah kira-kira ucapan dari 
komedian besar, Charlie Chaplin. 
Jenakanya bukan dengan susunan kata 
humor, melainkan gerak gerik yang 
menjadi andalan dalam mengundang 
tawa penonton. Di abad 20, ketika 
karya film hanya dirangkai dalam 
susunan gambar tanpa audio, seorang 
bintang besar muncul 
untuk menghibur. 
Lahir pada 16 April 
1889, dengan kumis 
kotak yang ditiru Adolf 
Hitler, aktor dan 
komedian asal Inggris 
ini menjelma menjadi 
figur yang terus 
dikenang dunia. 
Kelahiran Dilansir dari 
situs 
charliechaplin.com, 
pria kelahiran London 
ini memiliki nama 
lengkap Charles 
Spencer Chaplin. 
Lahir dari orangtua 
yang bergelut di 
bidang seni suara dan 
akting, tak heran 
darah seni mengalir di tubuhnya. 
Ibu Chaplin merupakan seorang aktris 
dan penyanyi dengan nama panggung 
Lily Harley. Ayahnya adalah seorang 
penyanyi dan juga seorang aktor. 
Namun, Chaplin harus kehilangan sang 
ayah ketika dia masih balita. Sementara 
sang ibu yang bernama asli Hanna Hall 
menderita masalah mental, sehingga 
Chaplin dan saudara tirinya, Sydney, 
menjelajahi London. Di kota itu, mereka 
menari di jalanan untuk mengumpulkan 
uang receh dengan menyodorkan topi 

Biografi Tokoh Dunia
Charlie Chaplin, Pelawak Legendaris

Karier film Perusahaan Karno 
membawanya sampai ke benua Amerika 
pada 1913. Di negara Amerika Serikat, 
Chaplin dikontrak untuk tampil dalam film 
komedi Keystone karya Mack Sennet 
dengan upah 150 dollar AS per pekan. 
Dia berperan sebagai mercenary dandy di 
film Making a Living. Diminta untuk 
menghasilkan gambar yang bagus, 

Dari situ status bintangnya mulai bersinar, 
saat pantomim berjudul The Drunk dalam 
sketsa A Night di English Music Hall 
menuai reaksi positif. 

ke penonton yang menyaksikan aksi 
mereka. Dalam sebuah pertunjukkan, 
Hannah secara misterius kehilangan 
suaranya di tengah-tengah pertunjukan. 
Hal itu mendorong manajer produksi 
meminta Chaplin untuk bernyanyi. Chaplin 
yang baru berusia lima tahun, dengan 
langkah berani dia menggantikan posisi 
ibunya di atas panggung dan mulai 
bernyanyi. Penonton dibuat kagum 
dengan aksinya.Chaplin mendapatkan 

sorotan, namun 
sejak itu, Hannah tak 
pernah mendapatkan 
suara lagi dan 
keluarga kecil 
tersebut perlahan 
kehabisan uang. 
Pada 1897, Chaplin 
dan Sydney juga 
bergabung dengan 
klub Eight 
Lancashire Lads, 
sebuah rombongan 
tari anak-anak. 
Kemudian di 1908, 
ketika usianya 
menginjak 19 tahun, 
Caplin bergabung 
dengan rombongan 
pantomim Fred 
Karno. 
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Kremasi Jenazah  

membuatnya harus berpikir kreatif 
untuk melakukan improvisasi dengan 
pakaiannya. Pilihannya jatuh pada 
mantel yang kekecilan, celana besar, 
dan sepatu floppy. Sebagai sentuhan 
akhir, dia menempelkan kumis 
seukuran perangko di bawah 
hidungnya dan membawa tongkat.
 Pada film keduanya di Keystone 
berjudul Kid Auto Races at Venice 
(1914), alter ego Chaplin "the Little 
Tramp" di layar lahir. Selama tahun 
pertamanya di perusahaan itu, Chaplin 
menghasilkan 14 film termasuk The 
Tramp (1915). 
Pada usia 26 tahun, dia pindah ke 
Perusahaan Mutual dengan bayaran 
670.000 dollar AS per tahun. Beberapa 
karya terbaiknya dihasilkan dari 
perusahaan tersebut, seperti One A.M 
(1916), The Rink (1916), The 
Vagabond (1916) dan Easy Street 
(1917). Chaplin merupakan seorang 
perfeksionis. Kecintaannya pada 
eksperimen dalam menghasilkan karya 
tak terhitung jumlahnya. Dia pernah 
meminta pembangunan kembali 
seluruh set film dan mengulang seluruh 
pengambilan gambar hanya karena dia 
salah memilih aktor. Kesempurnaannya 
dalam menyusun adegan film 
menghasilkan buah yang baik, seperti 
The Kid (1921), The Pilgrim (1923), A 
Woman in Paris (1923), The Gold Rush 
(1925), dan The Circus (1928). Film 
The Circus membuatnya 
memenangkan penghargaan Oscar 
pertamanya pada 1929. Tiga film 
terakhir di atas dihasilkan oleh United 
Artist, perusahaan milik Chaplin yang 
berdiri pada 1919 bersama dengan 
Douglas Fairbanks, Mary Pickford, dan 
DW Griffith.
Pernikahan dan komunis Secara total, 
Chaplin menikah sebanyak 4 kali. Pada 
1918, dia pernah menikah dngan 
Mildred Harris (16). Pernikahannya 
hanya bertahan dua tahun. Pada 1924, 
dia menikah lagi dengan aktris Lita 
Grey (16) yang mengikuti audisi untuk 
sebuah peran di filmya The Gold Rush. 
Dari pernikahan itu, dia memiliki dua 
putra, Charles Jr dan Sydney. 
Keduanya bercerai pada 1927. Sekitar 

Kendati telah tinggal di AS selama 42 
tahun, dia tak pernah menjadi warga 
negara negeri Paman Sam. Selama ini, 
karier akting Chaplin bergelut pada film 
bisu, artinya tak ada suara. Belum ada 
teknologi yang mampu menggabungkan 
audio ke dalam visual. Perkembangan 
pengetahuan yang pesat memungkinkan 
sineas dapat menghasilkan karya film 
dengan suara. Pada 1940, film dengan 
audio yang pertama dirilis Chaplin dengan 
judul The Great Dictator yang 
memparodikan Adolf Hitler. Tujuh tahun 
kemudian, dia berkarya dalam film komedi 
Monsieur Verdoux. Karirnya mulai goyah 
ketika dia dituduh memiliki hubungan 
dengan komunis karena film itu. Namun, 
Chaplin membantahnya dengan keras. 
Pada 1952, petugas imigrasi mencegah 
Chaplin dan istrinya masuk kembali ke AS 
setelah melakukan tur ke luar negeri. 
Pasangan itu akhirnya meninggalkan AS 
selama 20 tahun. Mereka menetap di 
Swiss bersama dengan 8 anak. 
Pada 1972, Chaplin kembali ke AS untuk 
menerima penghargaan khusus di 
Academy Awards atas karyanya yang tak 
terhitung jumlahnya untuk seni sepanjang 
abad. Pencurian jasad Lima tahun 
sebelum menyabet penghargaan dari 
Academy Awards, dia sempat 
memproduksi film A Countess from Hong 
Kong pada 1967. Kendati dibintangi oleh 
Sophia Loren dan marlon Brando, film itu 
tak masuk box office. 

9 tahun berlalu, Chaplin menikah dengan 
Paulette Goddard dan bertahan hingga 
1942. Istri terakhirnya, Oona O'Neill, masih 
berusia 18 tahun, sementara Chaplin 
berumur 54 tahun. Oona merupakan putri 
dari dramawan Eugene O'Neill. 

Pada 1975, Chaplin menerima gelar 
ksatria dari Ratu Elizabeth II sehingga dia 
mendapat julukan "Sir" untuk mengawali 
nama lengkapnya. Chaplin 
menghembuskan napas terakhirnya pada 
25 Desember 1977 di rumah di Corsier-
sur-Vevey, Vaud, Swiss. Setelah 
dimakamkan di dekat Danau Geneva, 
jasadnya dicuri oleh dua pria yang 
meminta tebusan uang senilai 400.000 
dollar AS. Pelaku ditangkap dan tubuh 
Chaplin ditemukan sekitar 11 pekan 
berikutnya.2. Platipus Adalah Mamalia Berbisa

Jumlah habitat platipus di Australia telah 
menyusut 22 persen dalam 30 tahun. 
Menurut penelitian baru, hewan tersebut 
sekarang harus terdaftar sebagai 
spesies terancam punah secara 
nasional.Ilmuwan dari Universitas New 
South 
Wales, 
bersama 
dengan 
tiga 
organisasi 
lingkunga
n terbesar 
Australia 
yakni 
Yayasan 
Konservas
i Australia, 
WWF 
Australia 
dan 
Humane Society International Australia 
menominasikan platipus sebagai hewan 
yang terancam punah.Melansir The 
Guardian, platipus adalah hewan yang 
sulit dipahami. Kemudian, studi 
pemantauan jangka panjang hewan ini 
masih sangat sedikit sehingga sulit 
mengukur penurunan populasi.
Penelitian menemukan sejak tahun 
1990, jumlah habitat platipus di Australia 
telah menyusut 22,6 persen. Penurunan 
paling tajam terjadi di New South Wales 
dan Queensland.Berikut beberapa hal 
yang menarik terkait platipus dilansir 
dari Treehugger:
1. Awalnya Orang Mengira Platipus 
Hewan Palsu
Pada tahun 1799, platipus 
dideskripsikan dalam "Naturalist's 
Miscellany" oleh George Shaw. Secara 
fisik, penampilan platipus tergolong unik 
seperti paruh dan kaki bebek namun 
tubuh, ekor dan bulu berbentuk berang-
berang.
Shaw sempat meragukan keasliannya, 
namun ia tetap menjuluki makhluk itu 
sebagai bebek khaki datar.

Fakta Platipus Hewan Yang Hampir Punah

Sangat sedikit mamalia yang berbisa. 
Platipus jantan mengeluarkan racun 
melalui taji pergelangan kaki sementara 
betina tidak berbisa. Racunnya terdiri dari 
protein mirip defensin. Racunnya bisa 
sangat melukai namun tidak membunuh 

manusia, 
meski bisa 
mematikan 
bagi hewan 
yang lebih 
kecil.

Platipus 
bukan satu-
satunya 
mamalia 
berbisa, dan 
juga bukan 

satu-satunya mamalia bertelur. Jantan 
Platipus tidak berperan dalam 
membesarkan keturunan setelah kawin. 
Betina melahirkan telur selama dua 
hingga empat minggu diikuti oleh minggu 
inkubasi lagi.Begitu mereka menetas, 
anak langsung menghisap susu khusus 
selama beberapa bulan sebelum mereka 
menjadi mandiri.
4. Platipus Berisiko Punah
Platipus terdaftar sebagai hewan yang 
hampir terancam punah di Daftar Merah 
Spesies Terancam Punah International 
Union for Conservation of Nature (IUCN). 
Kondisi kekeringan yang ekstrim dan 
berkepanjangan di Australia menjadi 
salah satu alasan kepunahan Platipus.
Kebakaran hutan baru-baru ini juga 
berdampak pada spesies tersebut. "Ada 
kebutuhan mendesak untuk 
melaksanakan upaya konservasi nasional 
untuk mamalia unik ini dengan 
meningkatkan survei, melacak tren, 
mengurangi ancaman, dan meningkatkan 
pengelolaan habitat platipus di sungai," 
tulis para peneliti.
5. Susu Platypus Bisa Memerangi 
Superbugs

3. Platipus 
Adalah 
Mamalia 
Bertelur



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 2728

Internasional

Tanah air

Tanah Air

iklan pendowo

Internasional

Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Kremasi Jenazah  

membuatnya harus berpikir kreatif 
untuk melakukan improvisasi dengan 
pakaiannya. Pilihannya jatuh pada 
mantel yang kekecilan, celana besar, 
dan sepatu floppy. Sebagai sentuhan 
akhir, dia menempelkan kumis 
seukuran perangko di bawah 
hidungnya dan membawa tongkat.
 Pada film keduanya di Keystone 
berjudul Kid Auto Races at Venice 
(1914), alter ego Chaplin "the Little 
Tramp" di layar lahir. Selama tahun 
pertamanya di perusahaan itu, Chaplin 
menghasilkan 14 film termasuk The 
Tramp (1915). 
Pada usia 26 tahun, dia pindah ke 
Perusahaan Mutual dengan bayaran 
670.000 dollar AS per tahun. Beberapa 
karya terbaiknya dihasilkan dari 
perusahaan tersebut, seperti One A.M 
(1916), The Rink (1916), The 
Vagabond (1916) dan Easy Street 
(1917). Chaplin merupakan seorang 
perfeksionis. Kecintaannya pada 
eksperimen dalam menghasilkan karya 
tak terhitung jumlahnya. Dia pernah 
meminta pembangunan kembali 
seluruh set film dan mengulang seluruh 
pengambilan gambar hanya karena dia 
salah memilih aktor. Kesempurnaannya 
dalam menyusun adegan film 
menghasilkan buah yang baik, seperti 
The Kid (1921), The Pilgrim (1923), A 
Woman in Paris (1923), The Gold Rush 
(1925), dan The Circus (1928). Film 
The Circus membuatnya 
memenangkan penghargaan Oscar 
pertamanya pada 1929. Tiga film 
terakhir di atas dihasilkan oleh United 
Artist, perusahaan milik Chaplin yang 
berdiri pada 1919 bersama dengan 
Douglas Fairbanks, Mary Pickford, dan 
DW Griffith.
Pernikahan dan komunis Secara total, 
Chaplin menikah sebanyak 4 kali. Pada 
1918, dia pernah menikah dngan 
Mildred Harris (16). Pernikahannya 
hanya bertahan dua tahun. Pada 1924, 
dia menikah lagi dengan aktris Lita 
Grey (16) yang mengikuti audisi untuk 
sebuah peran di filmya The Gold Rush. 
Dari pernikahan itu, dia memiliki dua 
putra, Charles Jr dan Sydney. 
Keduanya bercerai pada 1927. Sekitar 

Kendati telah tinggal di AS selama 42 
tahun, dia tak pernah menjadi warga 
negara negeri Paman Sam. Selama ini, 
karier akting Chaplin bergelut pada film 
bisu, artinya tak ada suara. Belum ada 
teknologi yang mampu menggabungkan 
audio ke dalam visual. Perkembangan 
pengetahuan yang pesat memungkinkan 
sineas dapat menghasilkan karya film 
dengan suara. Pada 1940, film dengan 
audio yang pertama dirilis Chaplin dengan 
judul The Great Dictator yang 
memparodikan Adolf Hitler. Tujuh tahun 
kemudian, dia berkarya dalam film komedi 
Monsieur Verdoux. Karirnya mulai goyah 
ketika dia dituduh memiliki hubungan 
dengan komunis karena film itu. Namun, 
Chaplin membantahnya dengan keras. 
Pada 1952, petugas imigrasi mencegah 
Chaplin dan istrinya masuk kembali ke AS 
setelah melakukan tur ke luar negeri. 
Pasangan itu akhirnya meninggalkan AS 
selama 20 tahun. Mereka menetap di 
Swiss bersama dengan 8 anak. 
Pada 1972, Chaplin kembali ke AS untuk 
menerima penghargaan khusus di 
Academy Awards atas karyanya yang tak 
terhitung jumlahnya untuk seni sepanjang 
abad. Pencurian jasad Lima tahun 
sebelum menyabet penghargaan dari 
Academy Awards, dia sempat 
memproduksi film A Countess from Hong 
Kong pada 1967. Kendati dibintangi oleh 
Sophia Loren dan marlon Brando, film itu 
tak masuk box office. 

9 tahun berlalu, Chaplin menikah dengan 
Paulette Goddard dan bertahan hingga 
1942. Istri terakhirnya, Oona O'Neill, masih 
berusia 18 tahun, sementara Chaplin 
berumur 54 tahun. Oona merupakan putri 
dari dramawan Eugene O'Neill. 

Pada 1975, Chaplin menerima gelar 
ksatria dari Ratu Elizabeth II sehingga dia 
mendapat julukan "Sir" untuk mengawali 
nama lengkapnya. Chaplin 
menghembuskan napas terakhirnya pada 
25 Desember 1977 di rumah di Corsier-
sur-Vevey, Vaud, Swiss. Setelah 
dimakamkan di dekat Danau Geneva, 
jasadnya dicuri oleh dua pria yang 
meminta tebusan uang senilai 400.000 
dollar AS. Pelaku ditangkap dan tubuh 
Chaplin ditemukan sekitar 11 pekan 
berikutnya.2. Platipus Adalah Mamalia Berbisa

Jumlah habitat platipus di Australia telah 
menyusut 22 persen dalam 30 tahun. 
Menurut penelitian baru, hewan tersebut 
sekarang harus terdaftar sebagai 
spesies terancam punah secara 
nasional.Ilmuwan dari Universitas New 
South 
Wales, 
bersama 
dengan 
tiga 
organisasi 
lingkunga
n terbesar 
Australia 
yakni 
Yayasan 
Konservas
i Australia, 
WWF 
Australia 
dan 
Humane Society International Australia 
menominasikan platipus sebagai hewan 
yang terancam punah.Melansir The 
Guardian, platipus adalah hewan yang 
sulit dipahami. Kemudian, studi 
pemantauan jangka panjang hewan ini 
masih sangat sedikit sehingga sulit 
mengukur penurunan populasi.
Penelitian menemukan sejak tahun 
1990, jumlah habitat platipus di Australia 
telah menyusut 22,6 persen. Penurunan 
paling tajam terjadi di New South Wales 
dan Queensland.Berikut beberapa hal 
yang menarik terkait platipus dilansir 
dari Treehugger:
1. Awalnya Orang Mengira Platipus 
Hewan Palsu
Pada tahun 1799, platipus 
dideskripsikan dalam "Naturalist's 
Miscellany" oleh George Shaw. Secara 
fisik, penampilan platipus tergolong unik 
seperti paruh dan kaki bebek namun 
tubuh, ekor dan bulu berbentuk berang-
berang.
Shaw sempat meragukan keasliannya, 
namun ia tetap menjuluki makhluk itu 
sebagai bebek khaki datar.

Fakta Platipus Hewan Yang Hampir Punah

Sangat sedikit mamalia yang berbisa. 
Platipus jantan mengeluarkan racun 
melalui taji pergelangan kaki sementara 
betina tidak berbisa. Racunnya terdiri dari 
protein mirip defensin. Racunnya bisa 
sangat melukai namun tidak membunuh 

manusia, 
meski bisa 
mematikan 
bagi hewan 
yang lebih 
kecil.

Platipus 
bukan satu-
satunya 
mamalia 
berbisa, dan 
juga bukan 

satu-satunya mamalia bertelur. Jantan 
Platipus tidak berperan dalam 
membesarkan keturunan setelah kawin. 
Betina melahirkan telur selama dua 
hingga empat minggu diikuti oleh minggu 
inkubasi lagi.Begitu mereka menetas, 
anak langsung menghisap susu khusus 
selama beberapa bulan sebelum mereka 
menjadi mandiri.
4. Platipus Berisiko Punah
Platipus terdaftar sebagai hewan yang 
hampir terancam punah di Daftar Merah 
Spesies Terancam Punah International 
Union for Conservation of Nature (IUCN). 
Kondisi kekeringan yang ekstrim dan 
berkepanjangan di Australia menjadi 
salah satu alasan kepunahan Platipus.
Kebakaran hutan baru-baru ini juga 
berdampak pada spesies tersebut. "Ada 
kebutuhan mendesak untuk 
melaksanakan upaya konservasi nasional 
untuk mamalia unik ini dengan 
meningkatkan survei, melacak tren, 
mengurangi ancaman, dan meningkatkan 
pengelolaan habitat platipus di sungai," 
tulis para peneliti.
5. Susu Platypus Bisa Memerangi 
Superbugs

3. Platipus 
Adalah 
Mamalia 
Bertelur



2930 www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

iklan JK

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

Internasional 

Dicari
Pekerja untuk warehouse 

di NJ  Gaji $12.

Call : Kenny 267 - 243 - 0376
(English) 

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

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

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

8. Platipus Tidak Memiliki Gigi

Karena platipus tidak memiliki cara 
steril untuk menghasilkan susu, maka 
mereka membutuhkan perlindungan 
tambahan terhadap bakteri di 
lingkungan. Pada 2010, para ilmuwan 
menemukan bahwa susu platipus 
mengandung sifat antibakteri yang 
dapat membantu melawan resistensi 
antibiotik.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam 
Genome Biology menguraikan 
beberapa gen berbeda dengan 
pencernaan dan perut dihapus atau 
dinonaktifkan pada Platipus.

Mamalia biasanya hanya memiliki satu 
pasang kromosom yang menentukan 
jenis kelamin, tetapi platipus memiliki 
lima pasang. Lebih aneh lagi, beberapa 
dari kromosom Y berbagi gen dengan 
kromosom seks yang ditemukan pada 
burung.

6. Platipus Memiliki 10 Kromosom 
Seks

Platipus memakan invertebrata yang 
tinggal di bawah seperti cacing, larva 
serangga, udang. Mereka tidak memiliki 
kantung enzim pencernaan atau asam 
untuk memecahnya.

Saat platipus menyelam untuk mencari 

7. Platipus Tidak Memiliki Perut

Saat mereka menyelam di bawah air, 
platipus pada dasarnya tidak dapat 
melihat dan tidak dapat mencium apapun. 
Lipatan kulit menutupi mata mereka, dan 
lubang hidung mereka menjadi kedap air.

9. Platipus 'Melihat' di Bawah Air

Platipus memiliki electroreceptors yang 
diperlukan untuk mendeteksi organisme 
hidup untuk makan setelah mereka 
menggali di dasar laut.

makan, mereka juga mengambil pasir dan 
kerikil dari dasar laut. Mereka muncul ke 
permukaan untuk mencari udara dan 
mulai "mengunyah" dengan menggiling 
kerikil dan mangsanya bersama-sama.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

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

Mama Store
Asian  Groceries
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145

Wednesday - Monday 8am - 8pm
Tuesday CLOSED

267 - 639 - 9848
Menyediakan aneka kebutuhan sehari - hari, makanan
Indonesia, camilan, sayur.

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu
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dan kebutuhan sehari - hari

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

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

Mama Store
Asian  Groceries
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145

Wednesday - Monday 8am - 8pm
Tuesday CLOSED

267 - 639 - 9848
Menyediakan aneka kebutuhan sehari - hari, makanan
Indonesia, camilan, sayur.

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu


