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Resilient Future. Dunia saat ini masih 
menghadapi ketidakpastian yang tinggi, 
dimana output global diproyeksikan 
turun 4,4 persen tahun ini (IMF WEO, 
October 2020). Selanjutnya, pemulihan 
yang gradual akan terjadi di tahun 
2021. Untuk itu, kerja sama multilateral 
sangat dibutuhkan untuk 
mengoptimalkan aksi global dalam 
penanganan pandemi Covid-19, dan 
mendorong percepatan pemulihan 
ekonomi untuk mencapai pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, 
dan lebih berdaya tahan (resilient). 
Pertemuan KTT G20 mengesahkan 
dokumen Leaders’ Declaration of G20 
Riyadh Summit, yang merupakan hasil 
pembahasan isu-isu G20 melalui 2 
jalur, yaitu jalur Finance Track dan jalur 
Sherpa Track. “Isu-isu yang terkait 
kebijakan fiskal, moneter dan 
keuangan dibahas oleh Menteri 
Keuangan dan Gubernur Bank Sentral 
G20 melalui Finance Track. Sementara 
isu lainnya seperti energi, 
pembangunan, perdagangan, 

pariwisata, lingkungan hidup dan lain-lain, 
dibahas dalam Sherpa Track,” tulis 
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan 
Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari 
dalam keterangan resmi, Selasa 
(24/11/2020). Puspa menjabarkan, 
sejumlah isu Finance Track yang 
tercantum dalam dokumen Leaders’ 
Declaration of G20 Riyadh Summit 
diantaranya terkait dengan Global 
Economy, Policy Response and the G20 
Action Plan, Access to Opportunities and 
Financial Inclusion, International Financial 
Architecture, Infrastructure Investment, 
International Taxation, dan Financial 
Sector Issues. Selain itu, G20 
menyepakati perpanjangan implementasi 
Debt Suspension Service Initiative (DSSI) 
Perpanjangan masa cicilan utang sampai 
Juni 2021. Keputusan ini merujuk pada 
manfaat penundaan kewajiban utang 
melalui DSSI dalam meningkatkan ruang 
fiskal bagi negara-negara miskin (low 
income countries / LICs) untuk menangani 
dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi 
dari pandemi covid-19. Kebijakan ini 
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nantinya akan direview kembali atas 
opsi perpanjangan lebih lanjut pada 
Spring Meeting 2021. Berdasarkan data 
terkini, DSSI telah dimanfaatkan oleh 
46 dari 77 negara yang eligible dengan 
total nilai utang yang ditunda 
pembayarannya senilai USD 5,7 miliar. 
G20 juga menyetujui skema Common 
Framework for Debt Treatments beyond 
the DSSI (Common Framework) untuk 
memfasilitasi penanganan utang yang 
tepat waktu dan teratur, yang secara 

efisien menangani kerentanan utang yang 
sedang berlangsung untuk negara-negara 
yang memenuhi syarat DSSI. “Terkait 
dengan isu perpajakan internasional, G20 
mendukung OECD dalam upaya 
mencapai konsensus global atas isu 
perpajakan internasional terkait ekonomi 
digital,” kata Puspa. Dengan begitu, 
konsensus global diharapkan dapat 
tercapai pada pertengahan tahun 2021. 
Karena hal ini sangat penting bagi 
terciptanya keadilan bagi semua negara 
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untuk memanfaatkan pajak dalam 
upaya pemulihan ekonominya. 
“Pertemuan KTT G20 juga menetapkan 
Italia menjadi tuan rumah/ Presidency 
G20 Tahun 2021. Italia akan mengambil 
tema 3P – People, Planet, and 
Prosperity,” imbuhnya. Secara rinci, 
People dimaksudkan untuk mengatasi 
kesenjangan (inequality) dan 
mempromosikan kesempatan yang 
sama (equal opportunity). Sedangkan 
Planet, mendorong kerja sama global 
dalam melaksanakan komitmen 
pengendalian perubahan iklim 
berdasarkan Paris Agreement, dan 
mencapai pembangunan yang 
berkelanjutan berdasarkan Sustainable 
Development Goals (SDGs). Dan 
Prosperity untuk mempercepat 
pemanfaatan teknologi baru dan 
transformasi digital sebagai sumber 
pertumbuhan dan kualitas kehidupan 
yang lebih baik. Untuk Finance Track, 
Presidensi Italia 2021 akan fokus pada 
sejumlah isu, yaitu: (i) kesehatan; (ii) 
kerangka pertumbuhan yang kuat, 
berkelanjutan, seimbang, dan inklusif; 

(iii) infrastruktur; (iv) international financial 
architecture; (v) financial regulation; (vi) 
financial inclusion; (vii) international 
taxation; (7) green agenda. “Di samping itu, 
pertemuan juga menetapkan Indonesia 
untuk menjalankan tugas Presidency G20 
tahun 2022, India untuk tahun 2023, dan 
Brazil untuk tahun 2024,” tutup Puspa. 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
menjelaskan, pada acara The 5th G20 
Finance Ministers and Central Bank 
Governors Meeting yang diselenggarakan 
secara daring pada Jumat, (20/11/2020), 
disepakati adanya perpanjangan masa 
cicilan utang. Perpanjangan masa cicilan 
utang atau Debt Service Suspension 
Initiative (DSSI). Kata Sri Mulyani, DSSI 
adalah inisiatif untuk memberikan fasilitas 
relaksasi bagi pembayaran utang negara-
negara rentan, yang saat ini dihadapkan 
pada kondisi ekonomi dan fiskalnya yang 
sangat sulit. Oleh karena itu, di dalam 
pembahasan DSSI tersebut kemudian 
didukung oleh lembaga multilateral seperti 
International Monetary Fund (IMF) dan 
Bank Dunia, menyepakati untuk 
memberikan relaksasi cicilan utang. "Ini 
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adalah fasilitas relaksasi bagi 
pembayaran utang negara-negara 
miskin yang tadinya pada sampai akhir 
tahun ini, kemudian diperpanjang 
hingga pertengahan tahun 2021," jelas 
Sri Mulyani di Istana Bogor yang 
ditayangkan secara virtual. Tujuannya, 
kata Mantan Direktur Pelaksana Bank 
Dunia itu, agar negara yang 
berpendapatan rendah bisa memiliki 
ruang fiskal dalam menangani Covid-
19. Kemudian di dalam KTT G20 2020, 
kata Sri Mulyani disepakati agar 
perlakukan terhadap utang bisa 
disamakan, antara negara-negara yang 
selama ini tergabung di dalam klub 
Paris (Paris Club) ataupun yang di luar 
klub Paris. "Ini menjadi salah satu hal 
yang sangat penting," ujarnya. "Dari 46 
negara dari 77 negara yang disetujui 
untuk bisa berpartisipasi dan mendaftar 
di dalam inisiatif tersebut," jelas Sri 
Mulyani. Adapun, di dalam siaran resmi 
KTT G20 dari Riyadh, Kerjaan Saudi 
Arabia, dijelaskan anggota G20 secara 

kolektif berupaya melindungi negara dan 
populasi yang membutuhkan, dengan 44 
negara mendapatkan manfaat dari DSSI. 
Jumlah relaksasi utang disepakati melalui 
DSSI senilai US$ 14 miliar. "Dengan 44 
negara dan lebih dari satu miliar orang 
(perwakilan negara) mendapat manfaat 
dari DSSI. Tersedianya US$ 14 miliar 
untuk negara-negara ini, sehingga mereka 
bisa memfokuskan semuanya untuk 
memerangi pandemi, daripada membayar 
hutang mereka," tulis siaran resmi KTT 
G20 2020. Terkait dengan posisi Indonesia 
sebagai negara berkembang, sebelumnya 
mantan Menteri Keuangan Chatib Basri 
menegaskan pandangannya. "Mengenai 
negara miskin atau tidak, itu tidak perlu 
menjadi perdebatan. Kalau pendapatan 
per kapita di bawah US$ 995 itu termasuk 
negara low income. Per kapita Indonesia 
itu US$ 3.800 - US$ 4.000, kita [Indonesia, 
merupakan] upper middle country," 
tegasnya. Walaupun kontraksi ekonomi 
Indonesia diperkirakan ada di level 
moderat, namun Direktur Eksekutif 
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Institute for Development of Economics 
and Finance (Indef) Tauhid Ahmad 
mengatakan perbaikan ekonomi 
Indonesia masih belum secepat 
beberapa negara lainnya. Dia 
mengatakan kontraksi ekonomi 
Indonesia membaik tipis dari minus 
5,32 persen pada kuartal kedua 
menjadi minus 3,49 persen pada kuartal 
ketiga. Sementara itu, beberapa negara 
mengalami perbaikan pertumbuhan 
dengan kontraksi yang berkurang 
hingga separuhnya, seperti AS yang 

membaik dari minus 9 persen di kuartal 
kedua menjadi minus 3,4 persen pada 
kuartal ketiga. Uni Eropa juga membaik 
dari minus 13,9 persen menjadi minus 3,9 
persen, serta Singapura membaik dari 
minus 13,3 persen menjadi minus 7 
persen. “Pada kuartal keempat 
pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih 
minus 2 hingga minus 3 persen,” ujar 
Tauhid. Dia beranggapan masih sulit untuk 
memperbaiki pertumbuhan ekonomi 
melalui konsumsi rumah tangga, karena 
penurunan daya beli masyarakat sudah 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Institute for Development of Economics 
and Finance (Indef) Tauhid Ahmad 
mengatakan perbaikan ekonomi 
Indonesia masih belum secepat 
beberapa negara lainnya. Dia 
mengatakan kontraksi ekonomi 
Indonesia membaik tipis dari minus 
5,32 persen pada kuartal kedua 
menjadi minus 3,49 persen pada kuartal 
ketiga. Sementara itu, beberapa negara 
mengalami perbaikan pertumbuhan 
dengan kontraksi yang berkurang 
hingga separuhnya, seperti AS yang 

membaik dari minus 9 persen di kuartal 
kedua menjadi minus 3,4 persen pada 
kuartal ketiga. Uni Eropa juga membaik 
dari minus 13,9 persen menjadi minus 3,9 
persen, serta Singapura membaik dari 
minus 13,3 persen menjadi minus 7 
persen. “Pada kuartal keempat 
pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih 
minus 2 hingga minus 3 persen,” ujar 
Tauhid. Dia beranggapan masih sulit untuk 
memperbaiki pertumbuhan ekonomi 
melalui konsumsi rumah tangga, karena 
penurunan daya beli masyarakat sudah 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Dicari
Sopir Part time untuk
Antar jemput pabrik
Hub : 267 - 235 - 3359

terlalu dalam. Selain itu, Tauhid menilai 
pertumbuhan investasi juga masih 
belum akan keluar dari zona negatif 
pada kuartal keempat, sehingga akan 
membuat pertumbuhan ekonomi 
sepanjang 2020 masih tetap di zona 
negatif. Sri Mulyani mengatakan, 
meskipun pada kuartal III-2020 banyak 
perekonomian di negara G20 sudah 
menunjukkan adanya pembalikan, 
namun itu masih sangat awal dan 
masih sangat rapuh. Sehingga, dalam 
pembahasannya agar kebijakan-
kebijakan untuk mendukung pemulihan 
ekonomi tetap dilakukan dan jangan 
ditarik terlalu dini. Artinya kebijakan 
fiskal, moneter, dan regulasi sektor 
keuangan harus tetap dijalankan 
sampai ekonomi betul-betul pulih 
secara kuat. Pemerintah mengatakan 
walaupun ekonomi Indonesia 
mengalami kontraksi, namun secara 
keseluruhan masih merupakan salah 
satu yang terbaik di antara negara-
negara G20. Menteri Keuangan Sri 
Mulyani mengatakan ekonomi 
Indonesia sepanjang 2020 diperkirakan 
oleh G20 sebesar minus 1,5 persen. 
Proyeksi tersebut menempatkan 
Indonesia berada di posisi kedua 

terbaik setelah China yang diperkirakan 
tumbuh 1,9 persen. “Rata-rata proyeksi 
negara G20 lainnya mengalami kontraksi 
sangat dalam dengan Spanyol yang 
terendah minus 12,8 persen,” jelas 
Menteri Sri Mulyani. Dia menambahkan 
pemerintah masih belum mengubah 
proyeksi pertumbuhan ekonomi 
sepanjang 2020 yang tetap berada di 
kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 
persen. Kemudian, Menteri Sri Mulyani 
menjelaskan kemungkinan ekonomi 
global tahun depan akan mengalami 
pembalikan (rebound) yang berbeda-
beda, tergantung pada daya tahan 
ekonomi suatu negara. “Harusnya yang 
terkontraksi paling dalam, reboundnya 
makin kuat. Tapi ternyata tidak seperti 
itu,” kata dia. Menteri Sri Mulyani 
mengatakan China dan Indonesia 
diperkirakan menjadi negara dengan 
pembalikan ekonomi paling tinggi. China 
diperkirakan tumbuh positif 8,2 persen 
sementara Indonesia tumbuh 6,12 persen 
pada tahun depan. Sementara India 
tahun depan juga diperkirakan tumbuh 
tinggi 8,8 persen, namun pada 2020 
diperkirakan akan berkontraksi sangat 
dalam yakni lebih dari minus 10 persen. 
Mengenai masalah pajak digital belum 
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adanya kesepakatan antara negara 
G20. Sri Mulyani Indrawati mengatakan 
Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT 
G20 tahun ini tidak menghasilkan 
kesepakatan mengenai pajak digital 
dan upaya menghilangkan base erosion 
and profit shifting (BEPS). “Persetujuan 
belum diperoleh pada pertemuan ini. 
Diharapkan pada tahun depan 
presidensi Italia akan bisa capai 
kesepakatan,” katanya usai 
mendampingi Presiden Joko Widodo 
menghadiri sesi kedua KTT G20 secara 
virtual, Minggu, 22 November 2020. 
Pemajakan atas ekonomi digital 
menjadi satu isu dalam KTT G20 tahun 
ini. Sejauh ini belum ada kesepakatan 
meskipun OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development) telah menyampaikan dua 
pilar untuk disepakati. Pilar pertama 
fokus pada pembagian hak pemajakan 
dengan melakukan analisis yang 
menyeluruh dan mendalam untuk 
menentukan alokasi laba dan nexus 
yang baru. Nexus secara umum berarti 
koneksi atau dalam perpajakan 
digunakan untuk menggambarkan 
perusahaan yang memiliki tanggungan 
pajak di suatu negara. Sementara itu, 
pilar kedua adalah upaya untuk 
memerangi isu BEPS. Masalah ini 
muncul ada negara yang bisa 
memberikan fasilitas pajak yang cukup 
banyak. Adapun sebelumnya Sekretaris 
Jenderal OECD Angel Gurría berharap 
solusi multilateral terkait pemajakan 
ekonomi digital bisa terealisasi. Dalam 
publikasinya belum lama ini, Gurría 
melihat adanya sejumlah tantangan 
akibat tertundanya pemajakan ekonomi 
digital. Dia meminta semua anggota 
Inclusive Framework on BEPS harus 
tetap terlibat dalam negosiasi untuk 
mencapai solusi global. Apabila tidak 
ada solusi multilateral, lanjut dia, OECD 
memperkirakan lebih banyak negara 
akan mengambil langkah-langkah 
unilateral. “Ini, pada gilirannya, akan 
memicu perselisihan pajak dan, mau 
tidak mau, meningkatkan ketegangan 
perdagangan,” katanya. Gurría 
menuturkan perang dagang, disertai 
covid 19 yang terjadi saat ini, ketika 

ekonomi dunia sedang mengalami 
penurunan, akan memperburuk situasi. 
“Covid-19 memengaruhi kondisi 
kesehatan sampai ekonomi serta sektor 
keuangan secara luar biasa,” lanjut dia. 
Oleh karena itu, Menteri Sri Mulyani 
mengatakan Presiden Joko Widodo dalam 
forum tersebut menekankan pentingnya 
pemulihan kesehatan dan transformasi 
ekonomi. Kondisi perekonomian negara-
negara G20 menurut dia sangat tertekan, 
sehingga dukungan kebijakan oleh para 
pemerintah negara G20 tetap harus 
dilakukan terutama pada sisi fiskal dan 
moneter serta stabilitas keuangan. 
“Jangan sampai kebijakan ditarik terlalu 
dini sehingga kemudian membuat 
ekonomi semakin terperosok,” imbuh 
Menteri Sri Mulyani. Di akhir KTT, anggota 
G20 berkomitmen memastikan distribusi 
vaksin berjalan merata. Dalam pernyataan 
bersama, anggota G20 menyatakan 
bahwa mereka siap membantu negara-
negara berkembang untuk bisa 
mendapatkan vaksin COVID-19 dengan 
harga terjangkau. Hal itu mulai dari 
memperluas distribusi vaksin hingga 
menunda penagihan pinjaman oleh 
negara-negara yang perekonomiannya 
terdampak pandemi COVID-19. "Kami 
mengambil langkah segera dan luar biasa 
untuk menangani dampak pandemi 
COVID-19 terhadap unsur ekonomi, 
sosial, dan kesehatan. Hal itu termasuk 
lewat kebijakan-kebijakan fiskal dan 
moneter," ujar pernyataan bersama 
anggota G20, dikutip dari Arab News, 
Senin, 23 November 2020. Lebih lanjut, 
negara-negara anggota G20 juga 
berterima kasih kepada Arab Saudi, 
selaku pelaksana KTT, telah mengangkat 
isu COVID-19. 
Mereka berkata, pandemi global COVID-
19 adalah isu yang membutuhkan 
penanganan bersama dan langkah jangka 
panjang. Selain soal COVID-19, KTT G20 
juga membahas isu perubahan iklim. 
"Mencegah degradasi, mengembalikan 
biodiversitas, menjaga lautan, 
mempromosikan udara bersih, 
menyediakan air bersih, merespon 
bencana alam, serta menangani 
perubahan iklim adalah isu-isu penting 
saat ini," ujar anggota G20.
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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

Manfaat Vitamin B1

Berikut beberapa manfaat vitamin B1 
bagi kesehatan, ketahui pula dosis tepat 
dan efek samping bila berlebihan.

Selain disebut tiamin, vitamin B1 juga 
dikenal sebagai vitamin antistres. Dikutip 
dari Hellosehat, seorang spesialis 

2. Mengurangi Stres

Manfaat vitamin B1 bagi kesehatan yang 
pertama ialah baik bagi penderita 
alzheimer. Menurut sebuah penelitian 
yang diterbitkan dalam American Journal 
of Alzheimer's Disease and Other 
Dementias, para ilmuwan telah melihat 
tiamin sebagai pengobatan sakit otak 
yang menyebabkan penurunan daya 
ingat, kemampuan berpikir dan bicara.

Vitamin B1 disebut juga tiamin, termasuk 
jenis vitamin B yang berfungsi mengubah 
asupan karbohidrat menjadi energi.

1. Mengobati Penyakit Alzheimer

 Manfaat vitamin B1 sangat banyak, di 
antaranya mencegah penyakit ginjal, 
mencegah katarak, dan memperbaiki 
fungsi otak. Manusia membutuhkan 
pasokan vitamin B1 secara terus 
menerus karena tidak disimpan di dalam 
tubuh. Ini harus menjadi bagian dari 
makanan sehari-hari.Saat tubuh 
kekurangan asupan vitamin B1, maka 
sistem saraf ikut terganggu. Gejala yang 
dialami seperti, hilangnya sensasi di 
tangan dan kaki, berjalan tidak stabil, dan 
keseimbangan yang buruk, nyeri pada 
otot, hingga masalah mata. Kekurangan 
ekstrem memburuk menjadi kondisi otak 
yang disebut ensefalopati Wernicke.

Masih perihal wilayah kesehatan fungsi 
berpikir atau otak manusia. Mengutip 
dari Livescience, manfaat vitamin B1 
sangat baik dalam membantu 
memperbaiki fungsi otak. Oleh sebab 
itu, sangat dianjurkan dalam 
meningkatkan fungsi kognitif para 
pasien alzheimer, epilepsi, autis, dan 
pecandu alkohol.
4. Mencegah Katarak

kandungan sekaligus ahli kesehatan 
wanita dari Providence Saint John’s 
Health Center di Santa Monica, 
California, dr. Sherry Ross, asupan 
vitamin B1 mampu membantu 
mengendalikan suasana hati. Serta 
gangguan fisiologis akibat stres.

3. Memperbaiki Fungsi Otak

5. Mencegah Penyakit Ginjal
Manfaat vitamin B1 bagi kesehatan 
selanjutnya ialah bermanfaat bagi 
penderita diabetes yang berisiko 
terkena penyakit ginjal. Hal ini telah 
dipublikasikan oleh para peneliti di 

Asupan vitamin B1 dari makanan atau 
suplemen yang cukup, membuat 
seseorang menjadi lebih tenang, 
berpikir positif, dan berusaha melawan 
stresnya sendiri yang mengganggu 
pikiran.

Mengutip dari Mayoclinic, 
mengungkapkan bahwa penggunaan 
tiamin atau vitamin B1. Baik dengan 
suplemen vitamin lain, dapat 
mengurangi kemungkinan Anda 
terkena katarak.
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Efek Samping Vitamin B1 Berlebihan

Kanker serviks
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Bicaralah dengan dokter Anda sebelum 
mengambil suplemen vitamin B1. Itu 
kunci utama, memastikan bahwa Anda 
memiliki keseimbangan vitamin B yang 

Setelah anak mendapatkan suplemen 
Tiamin selama 2 bulan, nampak 
perbaikan klinis pada gejala autis.

HIV/ AIDS

Glaukoma dan gangguan penglihatan 
lain

Manfaat vitamin B1 bagi kesehatan 
berikutnya sering diandalkan oleh 
banyak atlit. Mengonsumsi suplemen 
tiamin untuk meningkatkan daya tahan 
tubuh. Selain itu, dipercaya baik untuk 
meringankan beberapa penyakit 
meliputi:

Penyakit jantung

7.  Meningkatkan Imunitas

Sariawan

Sistem kekebalan tubuh lemah

University of Warwick di 
Inggris.Berdasarkan jurnal online 
Diabetologia, menunjukkan bahwa 
tiamin dosis tinggi mencegah 
perkembangan mikroalbuminuria 
(penyaring ginjal bocor, protein albumin 
masuk urine) pada diabetes 
eksperimental.
6. Meringankan Penderita Autis

Mengutip dari Medical News Today, 
Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Amerika Serikat (FDA),tidak 
mengkonfirmasi bahaya apa pun dari 
terlalu banyak vitamin B1. Tetapi 
memperingatkan tentang penggunaan 
suplemen.Sehingga masih terbilang 
aman, bila Anda mengonsumsi vitamin 
B1 dari beberapa makanan, seperti 
buah dan sayur. Namun patut 
diwaspadai dengan kadar suplemen 
obat bebas maupun obat resep. Serta 
bagi Anda yang memiliki alergi terhadap 
vitamin B1 sintetis (tiamin).Dilansir dari 
Alodokter, bila dosis melebihi angka 
kecukupan gizi (AKG). Studi pada 
binatang percobaan memperlihatkan 
adanya efek samping terhadap janin. 
Namun belum ada studi terkontrol pada 
wanita hamil.

tepat bagi tubuh.

Pria 19-50, 1,2 mg.

Pria di atas 51 tahun, 1.2 mg.

1. Sebagai cara mengurangi risiko 
terkena katarak, 10 mg tiamin telah 
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4. Sebagai suplemen makanan pada 
orang dewasa, 1-2 mg tiamin per hari.

Bayi 0-6 bulan, 0,2 mg.

2. Untuk kerusakan ginjal pada penderita 
diabetes (nefropati diabetik): 100 mg 
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3. Mengatasi kram menstruasi 
(dismenore): 100 mg vitamin B1, sendiri 
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ikan. Minum setiap hari hingga 90 hari.

Demi mencegah efek samping dari 
konsumsi vitamin B1 yang berlebihan, 
patut mengetahui dosis yang tepat. 
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dosis yang direkomendasikan (AKG) 
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milligram untuk wanita di atas usia 18 
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Wanita 19-50, 1,1 mg.

6. Penggunaan injeksi, khusus gangguan 
otak yang disebabkan oleh rendahnya 
kadar tiamin (sindrom Wernicke-
Korsakoff). Pihak medis, biasanya 
memberikan suntikan yang mengandung 
5-200 mg tiamin sekali sehari selama 2 
hari.

Wanita di atas 51 tahun, 1.1 mg.

Anak 1-3 tahun, 0,5 mg.

Wanita 14-18 tahun, 1 mg.

Dosis Vitamin B1

Sedangkan untuk wanita hamil atau 
menyusui dari segala usia, bisa 
mengonsumsi 1,4 milligram setiap hari. 
Lebih rincinya, berdasarkan penelitian 
ilmiah, berikut dosis yang disarankan, 
mengutip dari WebMD:

Bayi 7-12 bulan, 0,3 mg.

Pria 14 tahun ke atas, 1,2 mg.

Anak-anak 4-8 tahun, 0,6 mg.

Perempuan 9-13 tahun, 0,9 mg.

Wanita hamil, 1,4 mg dan wanita 
menyusui, 1,5 mg.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza 
Patria terkonfirmasi positif Covid-19. 
Melalui keterangan tertulis, pria yang 
akrab disapa Ariza ini mengatakan 
bahwa ia tetap dalam kondisi baik. 
Sesuai arahan dokter, saat ini Ariza 
menjalani isolasi mandiri. "Alhamdulillah, 
meskipun hasil testing pada Jumat 
(27/11) kemarin menunjukkan positif 
Covid-19, namun kondisi saya tetap 
dalam keadaan baik dan terkendali," kata 
Ariza, Minggu (29/11/2020). Dia 
mengatakan, staf serta seluruh anggota 
keluarga sudah menjalani tes usap. Ariza 
melakukan dua kali tes usap atau PCR 
test pada Kamis (26/11/2020) dengan 
hasil negatif dan Jumat 27/11/2020) 
dengan hasil terkonfirmasi positif. 
Adapun tes dilakukan berdasarkan hasil 
dari pelacakan Dinas Kesehatan DKI 
Jakarta. Dari hasil pelacakan, Ariza 
diketahui positif karena tertular dari staf 

Wakil Gubernur DKI Positif Covid 19
pribadinya yang sebeulumnya tertular 
dari lingkungan keluarga staf tersebut. 
“Jadi, temuan positif Covid-19 ini 
adalah dari lingkungan pekerjaan, di 
mana ada staf saya yang tertular dari 
klaster keluarganya. Ini tentu menjadi 
perhatian kita semua untuk lebih 
menjaga kedisiplinan protokol 
kesehatan hingga di dalam keluarga 
sekali pun,” ujar Ariza. 
Dia berharap, dengan kasus ini, warga 
Jakarta semakin meningkatkan disiplin 
protokol kesehatan dengan 
mengenakan masker dan menjaga 
jarak. “Mohon doanya agar kita semua 
dalam kondisi sehat wal’afiat. Jakarta 
belum terbebas dari pandemi Covid-
19. Jangan ragu dan takut untuk saling 
mengingatkan protokol 3M. Tetap 
tingkatkan iman, imun, dan aman 
bahkan hingga di dalam lingkup 
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Diansir dari laman Al Arabiya, Sabtu 
(28/11), para pejabat negara Barat dan 
para ahli meyakini Fakhrizadeh punya 
peran penting dalam merakit hulu ledak 
nuklir di balik program berkedok 
penggunaan nuklir untuk keperluan sipil.
Iran selama ini menyangkal soal 
pengembangan senjata nuklir.

Ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh 
tewas di pinggiran Ibu Kota Teheran dua 
hari lalu. Bagi intelijen Barat dia 
dipandang sebagai sosok di balik 
program rahasia senjata nuklir Iran.

Fakhrizadeh selalu dijaga ketat 
keamanannya dan tidak pernah diberi 
izin untuk menangani penyelidikan nuklir 
PBB. Dia sangat jarang terlihat di depan 
publik dan hanya sedikit orang di Iran 
yang tahu seperti apa wajahnya.
Dia juga selama ini menjadi satu-
satunya ilmuwan Iran yang masuk 

Iran selama ini membantah Fakhrizadeh 
terlibat dalam segala hal yang berkaitan 
dengan upaya pengayaan nuklir untuk 
pembuatan senjata nuklir.
Namun dia dikenal sebagai sosok yang 
kata PBB dan intelijen Amerika Serikat, 
orang yang menyusun program nuklir 
Iran yang tertunda pada 2003.
Siapa Fakhrizadeh sebenarnya?

Ilmuwan Nuklir Iran Tewas Dibunuh

Israel juga menyebut Rencana AMAD 
adalah program nuklir Iran dan mereka 
sudah memiliki sejumlah informasi 
tentang aktivitas nuklir Iran.
Pada April 2018, Perdana Menteri Israel 
Benjamin Netanyahu menyebut 
Fakhrizadeh sebagai sosok di balik 
program rahasia nuklir Iran dan selama 
ini bertugas di bawah kedok program 
nuklir untuk sipil.Netanyahu mengutip 

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) 
menyebut dia sebagai sosok pejabat 
eksekutif Rencana AMAD, tokoh penting 
yang berperan mengembangkan 
teknologi dan kemampuan untuk 
membuat bom atom dan disebut-sebut 
dia masih punya peran dalam kegiatan 
semacam itu.

dalam daftar penyelidikan akhir oleh 
Badan Energi Atom Internasional tentang 
program nuklir Iran dan untuk mengetahui 
apakah program nuklir Iran itu bertujuan 
untuk membuat senjata.

Lembaga pemantau PBB dalam 
laporannya menyebut dia mengawasi 
"program nuklir untuk mendukung sektor 
militer" dalam kerangka kerja yang 
disebut Rencana AMAD.

Sosok di balik program rahasia nuklir 
Iran
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sejumlah dokumen yang diperoleh 
intelijen Israel tentang Fakhrizadeh 
yang menjadi ketua Rencana AMAD. 
Netanyahu mengatakan setelah AMAD 
ditutup, Fakhrizadeh tetap melanjutkan 
kerjanya di bawah Kementerian 
Pertahanan Iran untuk "proyek khusus".
Dikenal mantan PM Israel Ehud 
Olmert
Stasiun televisi Israel pada 2018 
menampilkan tayangan wawancara 
dengan mantan PM Ehud Olmert yang 
menyebut dia sangat mengenal 
Fakhrizadeh dan dia bisa menjadi 
target.Saya sangat mengenal 
Fakhrizadeh. Dia tidak tahu kalau saya 
sangat mengenalnya. Kalai saya 
bertemu dengannya di jalan, hampir 
pasti saya akan mengetahui itu dia," 
ujar Olmert kala itu.
Kementerian Pertahanan Iran menyebut 
Fakhirzadeh sebagai Kepala Organisasi 
Penelitian dan Inovasi. Dia juga diyakini 
sebagai anggota senior Garda Revolusi 
Iran.

Iran beberapa tahun lalu mengakui 
Fakhrizadeh sebagai anggota militer 
tapi tidak terlibat program nuklir, 
demikian ujar sumber diplomat yang 
mengetahui hal ini.Fakhrizadeh juga 
diyakini sebagai orang yang terlibat 

IAEA sudah sejak lama ingin menanyai 
Fakhrizadeh terkait penyelidikan 
program nuklir Iran yang disebut-sebut 
sedang mengembangkan senjata nuklir.

dalam pengembangan rudal balistik Iran 
dan sumber di Iran mengatakan kepada 
Reuters, dia juga dianggap sebagai 
"bapak" dari program ini.

Pada resolusi PBB 2007 tentang Iran, dia 
dinyatakan sebagai orang yang terlibat 
dalam kegiatan rudal nuklir dan 
balistik.Pada Mei 2011 kelompok oposisi 
Dewan Perlawanan Nasional Iran (NCRI) 
mengeluarkan laporan yang 
memperlihatkan foto Fakhrizadeh 
berambut gelap dan penuh jenggot. Tapi 
sulit untuk memeriksa kebenaran foto 
itu.NCRI mengatakan Fakhrozadeh lahir 
pada 1958 di Kota Qom dan dia pernah 
menjabat sebagai wakil menteri 
pertahanan serta seorang brigadir 
jenderal Agrda Revolusi. Dia juga 
mengepalai direktorat rekayasa nuklir dan 
mengajar di Universitas Imam Hussein.

Brigadir Jenderal Garda Revolusi

Sumber petinggi Iran mengatakan kepada 
Reuters pada 2014, Fakhirzadeh adalah 
"aset dan ahli penting" yang berdedikasi 
terhadap kemajuan teknologi Iran dan 
didukung penuh oleh Pemimpin Spiritual 
Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei.
Sumber itu mengatakan Fakhrizadeh 
punya tiga paspor dan dia sering 
bepergian, termasuk ke Asia, untuk 
memperoleh informasi dari luar negeri. 
Sumber keamanan Barat mengatakan 
Iran sejak lama memperoleh bahan-bahan 
pembuatan nuklir dan mengetahui 
dinamika pasar gelap internasional.

"Kabur melalui pintu belakang diduga 
melalui gudang obat RS UMMI namun 
Security RS Ummi atas nama Edy 
Setiawan, tidak mengetahui kendaraan 
yang digunakan, setelah dicek oleh 

Habib Rizieq Shihab melarikan diri dari 
RS Ummi Kota Bogor, saat hasil swab 
test miliknya menjadi perdebatan dengan 
Pemkot Bogor.Kapolresta Bogor Kota, 
Kombes Pol. Hendri Fiuser menjelaskan 
bahwa Habib Rizieq kabur dari RS Ummi 
pukul 20.50 WIB, Sabtu 28 November 
melalui pintu belakang.

Rizieq Kabur Lewat Gudang Obat RS

Hendri pun menegaskan, pihak rumah 
sakit masih tertutup terkait keberadaan 
pasti Habib Rizieq.
Sebelumnya, Habib Rizieq dikabarkan 
kabur dari RS Ummi Kota Bogor, Jawa 
Barat. Sumber dari kepolisian 
menyebutkan bahwa Habib Rizieq 
kabur tanpa menjelaskan hasil tes swab 
yang dilakukannya.

security pada pukul 21.45 wib bahwa 
keduanya (Habib Rizieq dan ustri) telah 
meninggalkan kamar rumah sakit, 
sekitar pukul 20.50 WIB," jelasnya.
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Dewan Perlawanan Nasional Iran (NCRI) 
mengeluarkan laporan yang 
memperlihatkan foto Fakhrizadeh 
berambut gelap dan penuh jenggot. Tapi 
sulit untuk memeriksa kebenaran foto 
itu.NCRI mengatakan Fakhrozadeh lahir 
pada 1958 di Kota Qom dan dia pernah 
menjabat sebagai wakil menteri 
pertahanan serta seorang brigadir 
jenderal Agrda Revolusi. Dia juga 
mengepalai direktorat rekayasa nuklir dan 
mengajar di Universitas Imam Hussein.

Brigadir Jenderal Garda Revolusi

Sumber petinggi Iran mengatakan kepada 
Reuters pada 2014, Fakhirzadeh adalah 
"aset dan ahli penting" yang berdedikasi 
terhadap kemajuan teknologi Iran dan 
didukung penuh oleh Pemimpin Spiritual 
Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei.
Sumber itu mengatakan Fakhrizadeh 
punya tiga paspor dan dia sering 
bepergian, termasuk ke Asia, untuk 
memperoleh informasi dari luar negeri. 
Sumber keamanan Barat mengatakan 
Iran sejak lama memperoleh bahan-bahan 
pembuatan nuklir dan mengetahui 
dinamika pasar gelap internasional.

"Kabur melalui pintu belakang diduga 
melalui gudang obat RS UMMI namun 
Security RS Ummi atas nama Edy 
Setiawan, tidak mengetahui kendaraan 
yang digunakan, setelah dicek oleh 

Habib Rizieq Shihab melarikan diri dari 
RS Ummi Kota Bogor, saat hasil swab 
test miliknya menjadi perdebatan dengan 
Pemkot Bogor.Kapolresta Bogor Kota, 
Kombes Pol. Hendri Fiuser menjelaskan 
bahwa Habib Rizieq kabur dari RS Ummi 
pukul 20.50 WIB, Sabtu 28 November 
melalui pintu belakang.

Rizieq Kabur Lewat Gudang Obat RS

Hendri pun menegaskan, pihak rumah 
sakit masih tertutup terkait keberadaan 
pasti Habib Rizieq.
Sebelumnya, Habib Rizieq dikabarkan 
kabur dari RS Ummi Kota Bogor, Jawa 
Barat. Sumber dari kepolisian 
menyebutkan bahwa Habib Rizieq 
kabur tanpa menjelaskan hasil tes swab 
yang dilakukannya.

security pada pukul 21.45 wib bahwa 
keduanya (Habib Rizieq dan ustri) telah 
meninggalkan kamar rumah sakit, 
sekitar pukul 20.50 WIB," jelasnya.
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Mahkamah Agung negara bagian 
Pennsylvania kembali menolak gugatan 
tim kampanye Donald Trump pada 
Sabtu (28/11/2020), yang semakin 
mengecilkan peluang sang petahana 
membalikkan hasil pilpres AS 
(pemilihan presiden Amerika Serikat). 
Partai Republik berusaha menggugat 
hasil pemilu AS di Pennsylvania, negara 
bagian yang dimenangkan Joe Biden 
dengan selisih sekitar 81.000 suara. 
Mereka meminta surat suara dibatalkan, 
atau menyerahkan keputusan 
pemenang dilakukan oleh badan 
legislatif negara bagian. Pengadilan 
menolak kedua klaim itu dengan 
keputusan bulat, menyebut klaim kedua 
adalah "Proposisi luar biasa jika 
pengadilan mencabut hak semua 6,9 
juta warga Pennsylvania yang 
memberikan suara dalam pemilihan 
umum." Dilansir dari AFP, gugatan 
tersebut berargumen bahwa undang-
undang Pennsylvania dari 2019 yang 
mengizinkan pemungutan suara melalui 
surat universal tidak konstitusional. 
Para hakim mengatakan bahwa 
gugatan tertanggal 21 November itu 
telat diajukan, karena lebih dari setahun 
setelah UU diberlakukan dan hasil 

Gugatan Trump Ditolak lagi Di PA
pilpres Amerika Serikat terlihat jelas. 
Pennsylvania secara resmi menyatakan 
kemenangan Biden di sana pada 24 
November. Keputusan terbaru pengadilan 
menyusul putusan-putusan sebelumnya, di 
mana pengadilan banding federal dengan 
tegas menolak klaim Trump, bahwa pemilu 
Amerika Serikat tidak adil dan meminta 
kemenangan Biden di Pennsylvania 
dibatalkan. Meski berulang kali 
gugatannya gagal di pengadilan, Trump 
enggan menyerah dan tetap tidak 
mengakui kekalahannya di pilpres Amerika 
Serikat. Di Twitter ia berkicau tentang 
beragam teori konspirasi dan bersumpah 
melanjutkan jalan hukumnya. Pada Kamis 
(26/11/2020) untuk pertama kalinya dia 
mengatakan, akan meninggalkan Gedung 
Putih jika Biden secara resmi dikonfirmasi 
sebagai pemenang pemilu Amerika Serikat 
oleh Dewan Elektoral pada 14 Desember. 
Namun sehari kemudian ia berkicau 
bahwa Biden hanya bisa ke Gedung Putih 
sebagai presiden kalau dapat 
membuktikan 80 juta suara yang 
diperolehnya tidak curang atau ilegal. 
Biden yang akan dilantik pada 20 Januari 
memenangi 306 suara di Dewan Elektoral 
dibandingkan 232 suara yang diraup 
Trump.

Taurus(20April-20mei)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara:  Jangan sensitif.

Asmara:  Jangan tergoda.

Keuangan:  Mulai berhasil.

Keuangan:  Masih ada.

hindari memasang muka cemberut atau 
galak kepada rekan kerja. Jangan 
biarkan mereka puas karena 
mengetahui Anda sakit hati. Semangat! 
Hari-hari yang lebih baik akan segera 
mendatangi Anda.
Keuangan:  Butuh biaya.

Mentang-mentang karyawan baru, Anda 
pun dianggap belum mampu melakukan 
tugas yang berat. saatnya Anda 
menunjukkan kemampuan. 

Asmara:  Haus perhatian.

Keuangan:  Rajin setor.
Asmara:  Kondisi payah.

Anda akan melakukan perjalanan jauh 
dalam rangka tugas kerja. Memang 
sempat ada kekhawatiran yang Anda 
rasakan. Ternyata, ketakutan itu tidak 
terjadi karena Anda justru bertemu 
dengan orang-orang pintar. Mereka 
banyak memberikan pengalaman 

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Asmara:  Ada yang bete .

Semangat di minggu ini sungguh 
meluap-luap, padahal Anda baru 
kembali masuk kerja. Proyek besar pun 
siap Anda taklukkan meski kurang 
tenaga.Jangan terlalu bersemangat 
bekerjalah sesuai kemampuan dan 
tanggung jawab.

Saat melakukan renovasi, pastikan 
tetangga tidak terganggu.Mulailah 
koreksi diri, siapa tahu Anda yang 
salah. Bila memang demikian, segera 
meminta maaf kepada pasangan.
Keuangan:  Utang lunas.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan:  Harus irit.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
kecil-kecilan yang Anda kelola mulai 
berhasil. Tapi, jangan melupakan 
kewajiban yang sebenarnya yaitu 
pekerjaan di kantor. 

Berhati-hatilah dengan orang yang 
bersikap baik terhadap Anda. Boleh 
jadi Si Dia hanya menguji kesetiaan 
Anda dengan cara menyuruh orang 
lain mendekati Anda. 

Asmara:  Tidak tergoda.

Apakah Anda menerima undangan dari 
sebuah komunitas? Bila ya, bersiap-
siaplah sebab Anda akan bertemu 
orang baru. Bila semua berjalan baik, 
ia akan menjadi pendamping Anda. 

Asmara:  Ketemu jodoh.

Keuangan:  Bayar obat

Virgo (23 Agust - 22 Sept)
Minggu ini kesabaran Anda sedang 
diuji. Jadi, jangan marah-marah karena 
hal sepele. Mungkin Si Dia berusaha 
jujur, tapi Anda keburu dibakar api 
cemburu. 

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Keuangan:   Boros.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara:  Banyak konflik.

Keuangan: Terbatas.

Keuangan :   Tinggal memilih.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Sudah saatnya Anda membantu 
keluarga dekat setelah selama ini 
terus-menerus memikirkan orang lain. 
Bantuan tidak melulu diberikan dalam 
bentuk uang. Anda juga bisa 
menyumbangkan tenaga. 

Asmara :  Pilihan sulit

Keuangan :  Lupa bayar tagihan.

mulailah menata hidup baru yang lebih 
baik. Kini saat yang tepat. Bila selama 
ini Anda berkeluh kesah, kini saatnya 
Anda melakukan tindakan nyata terus 
berkeluh kesah tidak akan 
menghasilkan

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan :  Nikmati bunga.

Asmara :  Patah hati.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara:  Sedang galau.

Asmara :  Curiga melulu.

siap-siap saja menerima protes. Selain 
itu, berhati-hatilah memberikan saran 
karena dunia selalu berputar dan Anda 
barangkali sedang berada dibawah.
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Mahkamah Agung negara bagian 
Pennsylvania kembali menolak gugatan 
tim kampanye Donald Trump pada 
Sabtu (28/11/2020), yang semakin 
mengecilkan peluang sang petahana 
membalikkan hasil pilpres AS 
(pemilihan presiden Amerika Serikat). 
Partai Republik berusaha menggugat 
hasil pemilu AS di Pennsylvania, negara 
bagian yang dimenangkan Joe Biden 
dengan selisih sekitar 81.000 suara. 
Mereka meminta surat suara dibatalkan, 
atau menyerahkan keputusan 
pemenang dilakukan oleh badan 
legislatif negara bagian. Pengadilan 
menolak kedua klaim itu dengan 
keputusan bulat, menyebut klaim kedua 
adalah "Proposisi luar biasa jika 
pengadilan mencabut hak semua 6,9 
juta warga Pennsylvania yang 
memberikan suara dalam pemilihan 
umum." Dilansir dari AFP, gugatan 
tersebut berargumen bahwa undang-
undang Pennsylvania dari 2019 yang 
mengizinkan pemungutan suara melalui 
surat universal tidak konstitusional. 
Para hakim mengatakan bahwa 
gugatan tertanggal 21 November itu 
telat diajukan, karena lebih dari setahun 
setelah UU diberlakukan dan hasil 

Gugatan Trump Ditolak lagi Di PA
pilpres Amerika Serikat terlihat jelas. 
Pennsylvania secara resmi menyatakan 
kemenangan Biden di sana pada 24 
November. Keputusan terbaru pengadilan 
menyusul putusan-putusan sebelumnya, di 
mana pengadilan banding federal dengan 
tegas menolak klaim Trump, bahwa pemilu 
Amerika Serikat tidak adil dan meminta 
kemenangan Biden di Pennsylvania 
dibatalkan. Meski berulang kali 
gugatannya gagal di pengadilan, Trump 
enggan menyerah dan tetap tidak 
mengakui kekalahannya di pilpres Amerika 
Serikat. Di Twitter ia berkicau tentang 
beragam teori konspirasi dan bersumpah 
melanjutkan jalan hukumnya. Pada Kamis 
(26/11/2020) untuk pertama kalinya dia 
mengatakan, akan meninggalkan Gedung 
Putih jika Biden secara resmi dikonfirmasi 
sebagai pemenang pemilu Amerika Serikat 
oleh Dewan Elektoral pada 14 Desember. 
Namun sehari kemudian ia berkicau 
bahwa Biden hanya bisa ke Gedung Putih 
sebagai presiden kalau dapat 
membuktikan 80 juta suara yang 
diperolehnya tidak curang atau ilegal. 
Biden yang akan dilantik pada 20 Januari 
memenangi 306 suara di Dewan Elektoral 
dibandingkan 232 suara yang diraup 
Trump.

Taurus(20April-20mei)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara:  Jangan sensitif.

Asmara:  Jangan tergoda.

Keuangan:  Mulai berhasil.

Keuangan:  Masih ada.

hindari memasang muka cemberut atau 
galak kepada rekan kerja. Jangan 
biarkan mereka puas karena 
mengetahui Anda sakit hati. Semangat! 
Hari-hari yang lebih baik akan segera 
mendatangi Anda.
Keuangan:  Butuh biaya.

Mentang-mentang karyawan baru, Anda 
pun dianggap belum mampu melakukan 
tugas yang berat. saatnya Anda 
menunjukkan kemampuan. 

Asmara:  Haus perhatian.

Keuangan:  Rajin setor.
Asmara:  Kondisi payah.

Anda akan melakukan perjalanan jauh 
dalam rangka tugas kerja. Memang 
sempat ada kekhawatiran yang Anda 
rasakan. Ternyata, ketakutan itu tidak 
terjadi karena Anda justru bertemu 
dengan orang-orang pintar. Mereka 
banyak memberikan pengalaman 

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Asmara:  Ada yang bete .

Semangat di minggu ini sungguh 
meluap-luap, padahal Anda baru 
kembali masuk kerja. Proyek besar pun 
siap Anda taklukkan meski kurang 
tenaga.Jangan terlalu bersemangat 
bekerjalah sesuai kemampuan dan 
tanggung jawab.

Saat melakukan renovasi, pastikan 
tetangga tidak terganggu.Mulailah 
koreksi diri, siapa tahu Anda yang 
salah. Bila memang demikian, segera 
meminta maaf kepada pasangan.
Keuangan:  Utang lunas.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan:  Harus irit.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
kecil-kecilan yang Anda kelola mulai 
berhasil. Tapi, jangan melupakan 
kewajiban yang sebenarnya yaitu 
pekerjaan di kantor. 

Berhati-hatilah dengan orang yang 
bersikap baik terhadap Anda. Boleh 
jadi Si Dia hanya menguji kesetiaan 
Anda dengan cara menyuruh orang 
lain mendekati Anda. 

Asmara:  Tidak tergoda.

Apakah Anda menerima undangan dari 
sebuah komunitas? Bila ya, bersiap-
siaplah sebab Anda akan bertemu 
orang baru. Bila semua berjalan baik, 
ia akan menjadi pendamping Anda. 

Asmara:  Ketemu jodoh.

Keuangan:  Bayar obat

Virgo (23 Agust - 22 Sept)
Minggu ini kesabaran Anda sedang 
diuji. Jadi, jangan marah-marah karena 
hal sepele. Mungkin Si Dia berusaha 
jujur, tapi Anda keburu dibakar api 
cemburu. 

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Keuangan:   Boros.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara:  Banyak konflik.

Keuangan: Terbatas.

Keuangan :   Tinggal memilih.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Sudah saatnya Anda membantu 
keluarga dekat setelah selama ini 
terus-menerus memikirkan orang lain. 
Bantuan tidak melulu diberikan dalam 
bentuk uang. Anda juga bisa 
menyumbangkan tenaga. 

Asmara :  Pilihan sulit

Keuangan :  Lupa bayar tagihan.

mulailah menata hidup baru yang lebih 
baik. Kini saat yang tepat. Bila selama 
ini Anda berkeluh kesah, kini saatnya 
Anda melakukan tindakan nyata terus 
berkeluh kesah tidak akan 
menghasilkan

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan :  Nikmati bunga.

Asmara :  Patah hati.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara:  Sedang galau.

Asmara :  Curiga melulu.

siap-siap saja menerima protes. Selain 
itu, berhati-hatilah memberikan saran 
karena dunia selalu berputar dan Anda 
barangkali sedang berada dibawah.
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Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Berikut 10 lembaga nonstruktural yang 
dibubarkan: 

2.Dewan Ketahanan Pangan yang 
dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 

1.Dewan Riset Nasional yang dibentuk 
berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 
2005 

Presiden Joko Widodo membubarkan 10 
lembaga nonstruktural. Keputusan ini 
ditetapkan melalui Peraturan Presiden 
Nomor 112 Tahun 2020. Perpres 
tersebut diteken Jokowi pada 26 
November 2020 dan diundangkan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Menkumham) Yasonna Laoly. 
Berdasarkan pertimbangan dalam 
perpres, pembubaran 10 lembaga 
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi penyelenggaraan 
pemerintahan. 
"Bahwa untuk meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi pelaksanaan urusan 
pemerintahan serta untuk mencapai 
rencana strategis pembangunan 
nasional perlu membubarkan 10 
lembaga nonstruktural," dikutip dari 
Perpres Nomor 112 Tahun 2020, Minggu 
(29/11/2020). 

Pengalihan juga dilakukan terkait 
pendanaan, pegawai, aset dan arsip 10 
lembaga. 

Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan 
fungsi dari sepuluh lembaga dialihkan ke 
kementerian/lembaga terkait. 

libatkan unsur Kementerian Keuangan, 
Badan Kepegawaian Negara, Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan, Arsip Nasional Republik 
Indonesia dan/atau 
kementerian/lembaga terkait. Proses 
pengalihan ini diselesaikan paling lama 1 
tahun sejak Perpes Nomor 112 Tahun 
2020 ditetapkan. Pendanaan untuk 
pelaksanaan proses pengalihan 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 

Pengalihan tersebut dikoordinasikan 
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi dengan 
me

Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural

9.Badan Olahraga Profesional 
Indonesia yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Menteri Pemuda dan 
Olahraga Nomor 9 Tahun 2015 

8.Komisi Nasional Lanjut Usia yang 
dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 
52 Tahun 2004 

10.Badan Regulasi Telekomunikasi 
Indonesia yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor 15 Tahun 2018.

3.Badan Pengembangan Wilayah 
Surabaya-Madura yang dibentuk 
berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 
2008 sebagaimana telah diubah 
dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2009 

Tahun 2006 

4.Badan Standardisasi dan Akreditasi 
Nasional Keolahragaan yang dibentuk 
dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2014 
5.Komisi Pengawas Haji Indonesia 
yang dibentuk berdasarkan Perpres 
Nomor 50 Tahun 2014 
6.Komite Ekonomi dan Industri 
Nasional yang dibentuk berdasarkan 
Perpres Nomor 8 Tahun 2016 
7.Badan Pertimbangan Telekomunikasi 
yang dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1989 
sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Keppres 
Nomor 1 Tahun 1996 

Malaysia akan melaksanakan pemilu 
setelah pandemi virus corona (Covid-
19) berakhir di negara tersebut. Hal itu 
ditegaskan Perdana Menteri Malaysia 
Muhyiddin 
Yassin, Sabtu 
(28/11).

"Kita akan mencari mandat dari rakyat, 
dan biarkan para pemilih menentukan 
sendiri siapa pimpinan pilihan mereka," 
ujar Muhyiddin.
Untuk mewujudkan ambisi politik 
partainya tersebut, Muhyiddin pun telah 
bertemu sejumlah tokoh, termasuk 
salah satunya Presiden UMNO Ahmad 
Zahid Hamidi untuk memperkuat aliansi.

"Insyallah, jika 
diizinkan oleh 
Allah, ketika 
pandemi virus 
corona berakhir, 
kita akan kembali 
menggelar 
pemilihan 
umum," ujar 
Muhyiddin seperti 
dikutip dari AFP.Muhyiddin mengatakan 
hal tersebut dalam pertemuan umum 
Partai Bersatu yang digelar secara 
virtual, Sabtu. Muhyiddin pun optimistis 
Partai Bersatu dan juga aliansinya akan 
kembali memenangi perolehan suara 
pada pemilu selanjutnya.

Malaysia Gelar Pemilu Setelah Covid-19

Perkembangan virus corona di Malaysia 
sendiri saat ini makin 
meninggi. Jumlah 
keseluruhan dari 
September lalu sudah 
mencapai lebih dari 
63.000 kasus.Sebagai 
informasi, sebelumnya 
pada Oktober lalu, Raja 
Malasia Yang Dipertuan 
Agong Sultan Abdullah 
Sultan Ahmad Shah 
membatalkan pemilu sela 
di Sabah untuk mencegah 
penularan corona. 

Keputusan itu didapat setelah Raja 
menyetujui deklarasi darurat di Batu Sapi, 
Negara Bagian Sabah.
"Dengan deklarasi ini, proses pemilihan 
sela Batu Sapi akan dihentikan untuk 
mencegah gelombang keempat Covid-19 
dan tanggal baru akan ditentukan untuk 
pemilihan sela," ujar Pengawas Keluarga 
Kerajaan Ahmad Fadil Syamsuddin dalam 
keterangannya di Kuala Lumpur, Rabu 
(18/11) seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan Raja telah menyetujui 
deklarasi darurat Pemilu atau P185 Batu 
Sapi, Sabah, sebagai langkah proaktif 
untuk menanggulangi wabah Covid-19.

"Kita tak boleh terbelah. Kita tak boleh 
saling bertarung di antara diri kita sendiri," 
kata Muhyiddin.

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

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

Hub : Sina
Telp : 215 - 681 - 7705

Bahasa Inggris

Sopir Gaji $12

Dicari
Pekerja untuk warehouse 

di NJ  Gaji $12.
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bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359 Apa Kata Bintang Anda
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Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
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Kami Juga Menerima Catering Pabrik
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salah satunya Presiden UMNO Ahmad 
Zahid Hamidi untuk memperkuat aliansi.
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Dia mengatakan Raja telah menyetujui 
deklarasi darurat Pemilu atau P185 Batu 
Sapi, Sabah, sebagai langkah proaktif 
untuk menanggulangi wabah Covid-19.

"Kita tak boleh terbelah. Kita tak boleh 
saling bertarung di antara diri kita sendiri," 
kata Muhyiddin.

Dicari orang yang bisa bersihkan
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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

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 

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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.
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