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Money Grams $1 = Rp 13.778,- Kurs BI $1 = Rp 14.100,-

bersambung ke hal 3

Rabu
01/13/2021 Edisi 1413

Hubungi : 267 - 235 - 3359

FPI sudah dibubarkan, aktivitas dan 
gerak geriknya dihentikan. Pemerintah 
sudah menetapkan FPI sebagai ormas 
terlarang pada 30 Desember 2020. 
Segala kegiatan, aktivitas, atribut dan 
lainnya dilarang. Sebelumnya, 
pemerintah melalui Menko Polhukam 
Mahfud MD mengumumkan FPI sebagai 
organisasi terlarang. Menurut Mahfud, 
sejak 20 Juni 2019, FPI secara de jure 
sudah tak terdaftar sebagai ormas. 
Mahfud beralasan, FPI kerap 
melakukan aktivitas yang melanggar 
ketertiban dan keamanan; melakukan 
tindak kekerasan, penyisiran, provokasi, 
dan sebagainya. Pernyataan Mahfud 

diperkuat melalui peraturan perundang-
undangan dan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor: 82/PUU XI/2013 
tertanggal 23 Desember 2014. 
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan 
akan menghentikan setiap kegiatan yang 
dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi 
mempunyai legal standing sebagai ormas 
maupun organisasi biasa," ucap Mahfud di 
kantor Kemenko Polhukam, Rabu 
(30/12/2020). Dengan demikian, FPI tak 
ubahnya ormas terlarang yang sudah 
tidak punya nyawa lagi di negara ini. 
Dalam konferensi pers pengumuman 
pelarangan FPI, Mahfud MD didampingi 
oleh Menkumham, Mendagri, Kepala KSP, 
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Jaksa Agung, Menkominfo, Panglima 
TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala PPATK 
dan Kepala BNPT. Mungkin pembaca 
banyak yang bertanya, untuk apa kepala 
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan) ada di sana waktu 
itu. PPATK adalah Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan. Dari 
namanya saja sudah jelas kalau PPATK 
memiliki wewenang mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian 
uang, menelusuri aliran dana dan 
mendeteksi transaksi keuangan yang 
mencurigakan. Nah, apa kaitannya 
dengan FPI? Mahfud MD menjelaskan 
alasannya. PPATK akan menelusuri 
aliran dana kepada FPI. Selain itu 
Mahfud mengundang Kepala BNPT Boy 
Rafli Amar untuk mencari tahu ada 
tidaknya aliran dana itu dengan 
keterkaitan ormas FPI dengan aksi-aksi 
teror. Tidak lama kemudian, usai 
penetapan pelarangan FPI, rekening 
mereka juga telah diblokir oleh pihak 
berwajib. Tentu saja ini membuat banyak 
orang kalang kabut dan kebakaran 
jenggot. Menindaklanjuti keputusan itu, 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) pertama kali sudah 
membekukan sekitar 59 rekening FPI 

beserta afiliasinya. Begitu dilarang "PPATK 
telah menerima 59 Berita Acara 
Penghentian Transaksi dari beberapa 
Penyedia Jasa Keuangan atas rekening 
FPI, termasuk pihak terafiliasinya," kata 
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae. Dengan 
berjalannya waktu rekening yang diblokir 
pun bertambah. Terbaru senin kemarin 
bertambah 28 rekening yang diblokir. Jadi 
total sementara 87 rekening milik Front 
Pembela Islam ( FPI) dan afiliasinya 
hingga Senin (11/1/2021). Jumlah itu 
bertambah dari Jumat (8/1/2021). Saat itu, 
PPATK membekukan 79 rekening yang 
terafiliasi dengan FPI. “Jumlah rekening 
masih bergerak, sampai sekarang sudah 
sampai 87 rekening,” kata Ediana. Ediana 
menyatakan pembekuan transaksi dan 
aktivitas rekening FPI dan afiliasinya 
dilakukan dalam upaya pelaksanaan fungsi 
analisis dan pemeriksaan laporan dan 
informasi transaksi keuangan yang 
terindikasi tindak pidana pencucian uang 
dan/atau tindak pidana lain. "Dalam 
melaksanakan fungsi analisis dan 
pemeriksaan, PPATK sebagai lembaga 
intelijen keuangan (Financial Intelligence 
Unit) memiliki beberapa kewenangan 
utama, salah satunya adalah kewenangan 
untuk meminta Penyedia Jasa Keuangan 

(PJK) menghentikan sementara seluruh 
atau sebagian transaksi yang diketahui 
atau dicurigai merupakan hasil tindak 
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 
44 ayat (1) huruf i UU TPPU," kata 
Ediana. "Tindakan yang dilakukan oleh 
PPATK dimaksud merupakan tindakan 
yang diberikan oleh Undang-Undang 
untuk mencegah adanya upaya 
pemindahan atau penggunaan dana dari 
rekening yang diketahui atau dicurigai 
merupakan hasil tindak pidana," katanya. 
"Upaya penghentian sementara transaksi 
keuangan yang dilakukan oleh PPATK 
akan ditindaklanjuti dengan 
penyampaian hasil analisis atau 
pemeriksaan kepada penyidik untuk 
dapat ditindaklanjuti dengan proses 
penegakan hukum oleh aparat penegak 
hukum yang berwenang," kata Ediana. 

Selama ini banyak orang bertanya-
tanya, dari mana sih sumber dana FPI 
untuk melakukan semua kegiatan 
operasionalnya yang terhitung sangat 
aktif mulai dari kegiatan keagamaan, 
demo-demo, persekusi dan lain 
sebagainya termasuk pembelian lahan 
(katanya dari) petani untuk membangun 
pesantren? Andaikan sumbangan dari 
umat, seberapa cukuplah sumbangan 
dari umat itu untuk semua kegiatan itu? 
Umat yang manakah yang 
dimaksudkan? Apakah mungkin ada 
bohir atau penyandang dana 
operasional khususnya aksi demo-
demo di berbagai kesempatan? Bila 
kita kilas balik sejenak ke masa demo 
Ahok si penista. Kita tahu bahwa demo 
besar-besaran berkali-kali terjadi. Itu 
pasti makan biaya banyak. Belum 
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terhitung biaya demo setiap kali ada 
sidang peradilan Ahok. Belum lagi 
demo-demo penolakan gubernur kafir 
sebelum kasus Ahok. Berapa banyak 
dana dibutuhkan untuk itu? Katakanlah 
setiap demo mengerahkan 100 orang - 
terlalu sedikit - dengan estimasi harga 
nasi bungkus Rp. 10.000 sudah Rp1 
juta. Ditambah biaya sewa mobil 
komando per hari sekitar Rp3 juta. 
Belum lagi bayaran untuk koordinator 
lapangan dan para penggembira. Kalau 
dihitung-hitung, setiap demo dengan 
pendemo minimalis, habis biaya 
puluhan juta. Berapa kali FPI demo 
tolak gubernur kafir, berapa kali demo 
penjarakan penista agama, berapa kali 
demo pengadilan Ahok? Nah… 
Ternyata FPI punya banyak rekening. 

Ada 87 Rekening yang sudah dibekukan 
PPATK untuk kepentingan analisis. Bukan 
hanya rekening FPI, tetapi juga yang 
terafiliasinya dengannya. Harus diakui 
kalau terkejut dengan fakta FPI bisa 
memiliki sampai 87 rekening dan 
afiliasinya. Yang artinya kemungkinan 
masih ada yang belum terlacak. Kalau 
sampai punya rekening sebanyak itu, 
maka bisa dibayangkan berapa dana yang 
bisa ditampung, dan seberapa besar 
perputaran uangnya. Pantas saja, FPI 
ngamuk dan tidak senang dengan 
pembekuan rekening tersebut. Dengan 
banyaknya jumlah rekening tersebut, 
pantas kita curiga dengan manuver FPI 
selama ini yang terkesan sangat bandel 
dan kurang ajar. Menurut pakar hukum 
pidana Indriyanto Seno Adji, setelah 

dinyatakan sebagai ormas terlarang, 
penegak hukum memiliki wewenang 
upaya paksa, misalnya wewenang 
memblokir rekening milik FPI. "Memang 
dalam rangka pelaksanaan upaya paksa 
yang pro justitia, penegak hukum 
memiliki wewenang upaya paksa 
tersebut, termasuk pemblokiran rekening 
FPI, terlepas legalitas legal standing-
nya," kata Indriyanto. Menurut dia, di 
dalam upaya paksa dimaksud 
penekanannya adalah tindakan hukum 
pemblokiran, bukan subjek standing-nya. 
Mengingat, pemblokiran rekening juga 
tentunya bisa disebut salah satu upaya 
tindakan hukum kepada pihak-pihak 
yang melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Yang menjadi 
pertanyaan selanjutnya adalah apakah 
ada bohir atau sponsor atau penyandang 
dana yang di balik semua kegiatan FPI? 
Ini terkait dengan kecurigaan dan 
pertanyaan dari publik, misalnya dari 
mana FPI dan gerombolannya 
mendapatkan dana untuk menggelar 
seluruh kegiatannya, termasuk aksi 
demo yang entah sudah berapa kali 
digelar. Satu kali aksi demo tentunya 
memakan biaya yang tidak sedikit. 
Minimal air minum dan nasi bungkus 
harus disiapkan. Hitung sendiri biayanya 
berapa. Sumbangan umat? Masih ada 
yang percaya hal beginian? Pertanyaan 

selanjutnya adalah Rizieq yang mampu 
tinggal di Arab Saudi selama bertahun-
tahun. Biayanya dari mana? Biaya 
hidup disana mahal. Rizieq tidak 
sendirian, tapi beserta keluarganya di 
sana. Diyakini ada kelompok atau aktor 
yang selama ini memang menjadi 
donatur pergerakan FPI di Indonesia. 
Nah, inilah yang sedang ditelusuri dan 
dilacak apakah ada aliran dana aneh 
yang masuk dan keluar dari rekening 
FPI. Kecuali mereka cerdik dan main 
cantik, PPATK akan kesulitan 
melacaknya. PPATK sedang berusaha 
mengecek mulai pertama FPI buka 
rekening sampai sekarang ditutup. Dan 
itu pasti ketahuan siapa siapa yang 
kirim uang untuk demo. Melihat 
pergerakan dan aktivitas FPI selama 3-
4 tahun belakangan, rasanya tidak 
mungkin tidak ada sponsor. Ada yang 
bilang, bisa saja dananya dari umat. 
Umat apa? Pengangguran? Makan aja 
kebanyakan harapkan nasi bungkus. 
Mau nyumbang apa lagi, paling 
nyumbang doa. Apalagi sebelumnya 
telah diberitakan ada 13 ribu kotak 
amal lebih yang terlibat mendanai 
terorisme. FPI yang dibubarkan 
ternyata memiliki afiliasi ke sana 
setelah 37 anggotanya diamankan 
Densus 88. Berapa jumlah aliran dana 
dan berasal dari mana saja menjadi 
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pertanyaan menarik untuk ditelusuri. 
Dari hasil penelusuran diharapkan bisa 
menjerat bohir-bohir di belakang 
mereka. Kabarnya ada eks penguasa, 
Sibuya yang terlibat sebagai donatur 
aksi-aksi demo mereka. Ada juga 
keterlibatan bapak kumis yang 
membantu kepulangan imam jumbo 
dan membayarkan denda ratusan juta 
rupiah. Selain itu, ormas terlarang ini 
juga terlihat sangat mesra dengan 
turunan cendana. Hingga media 
memberitakan kalau hotel yang 
mereka pakai dalam acara ijtihad 
ulama pasca pilpres merupakan hotel 
milik Tommy. Tentunya masih banyak 
lagi pertanyaan terkait aliran dana 
mereka. Kini polisi telah berhasil 
membongkar satu di antara sejumlah 
rekening yang mereka miliki. Dan 
hasilnya uang 1 miliar lebih ditemukan 
di salah satu rekening FPI. Setelah 
ditemukan polisi langsung memblokir 
uang tersebut. Tim kuasa hukum FPI 
Ichwanudin Tuankotta membenarkan 
rekening FPI diblokir. Pemblokiran itu 
diketahui terjadi setelah pemerintah 
membubarkan dan menetapkan FPI 

sebagai organisasi terlarang. Benar 
diblokir, jumlahnya satu rekening, saldo 
sebesar Rp 1,5 miliar yang tersimpan 
dalam rekening atas nama Rifan Gani di 
PT Bank Central Asia Tbk atau BCA, ujar 
Ichwanudin. Sekretaris Bantuan Hukum 
FPI Aziz Yanuar menengarai rekening 
bank milik FPI dibekukan usai ormas itu 
dicap sebagai organisasi terlarang oleh 
pemerintah. "Benar, ada satu rekening 
(tidak bisa diakses). (Sejak) Rabu, pekan 
kemarin," kata Aziz Yanuar ketika 
dihubungi, Senin (4/1/2021). "Zalim. 
Sudah dibubarkan, uang umat juga 
diduga digarong," kata Aziz. Namun, Aziz 
tidak menyebutkan siapa pihak yang 
menggarong uang di rekening FPI 
tersebut. Aziz juga mengatakan, 
sebanyak 7 rekening milik keluarga 
pimpinan FPI Rizieq Shihab diblokir. Tak 
hanya itu, eks Sekretaris Umum FPI, 
Munarman juga masuk dalam 
pemblokiran. “Keluarga ada tujuh 
rekening, sejak Rabu pekan kemarin 
(diblokirnya),” kata Aziz kepada 
Kompas.com. “Juga pihak yang terkait 
FPI seperti rekening H Munarman dkk 
(dan kawan-kawan) juga (diblokir),” ucap 
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dia. Mantan Sekretaris Umum FPI, 
Munarman angkat bicara terkait 
pemblokiran rekening miliknya saat 
dihubungi Kompas.com, Senin 
11/1/2021. Ia menyebut bahwa uang 
dalam rekening tersebut diperlukan 
untuk biaya pengobatan ibunya yang 
sedang sakit. “Rekening itu untuk biaya 
pengobatan ibu saya yang sudah dua 
tahun lebih terbaring di tempat tidur,” 
kata Munarman. Kepada Kompas.com, 
Munarman memperlihatkan lembaran 
surat pemberitahuan dari pihak salah 
satu bank negara dengan nomor 
FMI/04/00102/R perihal pemblokiran 
rekening. Berdasarkan informasi dalam 
surat pemberitahuan, rekening 
Munarman sudah diblokir oleh pihak 
bank sejak 4 Januari 2021. Disebutkan 
pula bahwa pemblokiran sesuai dengan 
surat permintaan dari PPATK bernomor 

SR/11/AT.05.01/1/2021. "Ibu saya sedang 
sakit, sudah dua tahun hanya terbaring, 
dan rekening itu untuk biaya pengobatan 
ibu saya, untuk beli obat dan keperluan ibu 
saya,” kata Munarman. Pembekuan 
sementara rekening tersebut dilakukan 
sesuai kewenangan PPATK berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 
TPPU) dan UU Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 
Sebagai lembaga intelijen keuangan, 
PPATK tidak memerlukan alat bukti yang 
cukup untuk mengambil tindakan sesuai 
kewenangannya. Hingga saat ini, Dian 
mengatakan, proses analisis masih 
berjalan sehingga belum dapat disimpulkan 
apakah ada dugaan tindak pidana atau 
tidak. Ketua Kelompok Hubungan 

Masyarakat PPATK Natsir Kongah 
mengatakan, langkah itu merupakan 
bagian dari fungsi analisis dan 
pemeriksaan. “Tindakan penghentian 
sementara transaksi dan aktivitas 
rekening FPI berikut afiliasinya tersebut 
dilakukan dalam rangka pelaksanaan 
fungsi analisis dan pemeriksaan laporan 
dan informasi transaksi keuangan yang 
terindikasi tindak pidana pencucian uang 
dan/atau tindak pidana lain," kata Natsir 
dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021). 
Menurut dia, pembekuan itu dilakukan 
untuk mencegah pemindahan atau 
penggunaan dana dari rekening yang 
diketahui atau dicurigai merupakan hasil 
tindak pidana. PPATK sedang menelusuri 
rekening dan transaksi keuangannya. 
Nantinya, hasil analisis akan disampaikan 
kepada aparat penegak hukum. Ini ngeri-
ngeri sedap. 87 rekening FPI dan 
afiliasinya tentu akan menjadi celah 
penegak hukum untuk menelusuri dari 
mana sumber dana FPI dan ke mana saja 
dana itu digunakan. Apalagi jumlahnya 
sampai 87 rekening, perputaran uangnya 

patut dicurigai dan diselidiki. Dan 
kemungkinan ada banyak yang bermain 
dan menyokong ormas ini. Kalau diusut 
satu per satu, arahnya bisa bercabang 
ke mana-mana dan kecurigaan kita 
mungkin akan terjawab soal mengapa 
FPI selama ini sulit dibereskan secara 
politis. Kalau mereka murni ormas yang 
berdiri dan mandiri, tidak butuh waktu 
lama untuk menggilas mereka. Ini juga 
membuktikan seberapa besar dan 
masifnya FPI saat ini. Menggurita dan 
daya tawar politiknya sangat besar. 
PPATK dengan gampang mengetahui 
apakah memang benar-benar dana dari 
umat atau dari penyandang dana atau 
pemesan aksi atau dari sumber iuran 
anggota? Apakah dana itu digunakan 
demi kepentingan yang seharusnya 
atau sesuatu yang lain yang sifatnya 
terlarang seperti mendanai teroris? 
Urgensi penelusuran aliran dana FPI ini 
sangat krusial. Terlalu banyak 
pertanyaan dan kecurigaan publik 
terhadap ormas satu ini. Jangan-jangan 
kecurigaan publik selama ini hanya 
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pandangan negatif saja. Atau jangan-
jangan kecurigaan publik benar adanya. 
Mengingat puluhan anggota FPI jadi 
teroris, bisa jadi mendanai itu. 
Dukungan FPI terhadap ISIS bisa jadi 
bukan hanya dukungan moral ideologi 
tetapi juga dana. Maka jangan berhenti 
hanya dibekukan, tetapi ditelusuri dan 
dianalisis secara teliti. Tidak ada 
salahnya. Seandainya dari hasil 
penelusuran, diketahui ada bohir atau 
penyandang dana yang terlibat 
didalamnya, ini bakal menjadi heboh. 
Kasus ini akan memasuki babak baru 
yang lebih menegangkan. Ada dua 
yang mungkin bakal terjadi kalau 
PPATK menemukan keanehan. 
Pertama, misalkan sang bohir atau 
sponsor terlibat dalam aliran dana 
masuk, maka ini adalah senjata yang 
sangat bagus untuk semakin 

memberangus FPI dan pihak-pihak yang 
terafiliasi secara politis. Kedua, misalkan 
ketahuan ada aliran dana keluar ke 
aktivitas yang terkait teror, ini juga menjadi 
senjata makan tuan. Para petinggi dan 
pengikut bodohnya bakal berada dalam 
bahaya besar. Ini sangat serius. Toh kalau 
tidak ditemukan sesuatu yang 
mencurigakan, nama FPI jadi bersih. 
Kalau ditemukan sesuatu yang melanggar 
hukum, ya tinggal serok saja para 
pengurusnya. Adili di pengadilan. Selesai 
perkara. Dengan dibekukannya rekening 
FPI adalah salah satu strategi yang jitu, 
bukan hanya untuk menghentikan langkah 
FPI, tapi juga mencegah agar mereka 
tidak bisa bergerak di masa mendatang. 
Ibarat mereka mengendarai mobil. 
Mobilnya dibuat mogok, tapi itu tidak akan 
cukup sebab mereka bisa cari mobil 
pengganti. Di sinilah peran pembekuan 

rekening. Jalur uang mereka ditutup 
sehingga mereka tak punya uang lagi. 
Gak ada uang, gak bisa beli atau sewa 
mobil lain. Gak ada mobil, terpaksa jalan 
kaki. Kalau hanya mengandalkan kaki, 
lama-lama mereka akan menyerah dan 
tidak berkutik. Selain itu, bisa dilacak 
siapa yang diam-diam mau memberikan 
uang kepada mereka. Kalau dianggap 
berbahaya, bisa ditangkap atau diusut 
sponsornya. Tanpa dana operasional, FPI 
layaknya ormas hiasan yang tidak 
mampu berbuat apa-apa. Mau teriak dan 
bikin ulah pun tidak sanggup lagi. Publik 
sekarang hanya bisa berharap penegak 
hukum di negeri ini tidak kalah jitunya dari 
para bohir jahat itu. Apakah itu Cendana, 
Cikeas, Chaplin, ataupun pihak asing 
yang sengaja tidak senang Indonesia 
maju. Tetapi apapun hasilnya, publik 

sangat menunggu hasil dari 
penelusuran itu. Entah hasilnya 
memuaskan atau tidak, publik akan 
siap mendengarkan. Yang penting 
jangan biarkan publik menunggu terlalu 
lama. Publik haus akan pembongkaran 
kasus ini. Untuk awal ini publik pantas 
mengapresiasi ketegasan PPATK 
mengambil langkah sesuai amanat UU. 
Mereka sudah menjalankan tugas 
sejauh ini. Mengingat selama ini ormas 
tersebut terkenal ditakuti. Selamat buat 
pemerintah yang bukan hanya berhasil 
membubarkan FPI seperti yang 
diharapkan banyak orang dan di 
mimpikan mantan presiden Gus Dur, 
tapi juga mematikan gerakan mereka 
hingga lumpuh. Semoga polisi juga 
berani mengungkap siapa yang 
mengisi rekeningnya Fpi. 
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Info SIP
Sepeda statis merupakan salah satu alat 
olahraga yang dapat digunakan di rumah 
dengan praktis. Terlebih lagi jika Anda 
malas ke luar rumah untuk keliling 
bersepeda dan terkena polusi, ini 
menjadi alternatif cara yang tepat untuk 
dilakukan. Meskipun dilakukan di dalam 
ruangan, namun sepeda statis tetap 
memberikan manfaat yang sama.
Diketahui, salah satu manfaat bersepeda 
statis setiap hati adalah dapat membakar 
kalori dan lemak tubuh dengan efektif. 
Dalam hal ini, menggunakan sepeda 
statis sebagai latihan sehari-hari dapat 
membantu Anda menurunkan berat 
badan dengan baik. Bahkan Anda dapat 
menggunakan latihan ini untuk 
memanfaatkan waktu luang di tengah 
padatnya kesibukan.
Bukan hanya itu, masih terdapat 
beberapa manfaat bersepeda statis 
setiap hari yang bisa Anda dapatkan. 
Baik untuk latihan untuk mendapatkan 
kebugaran tubuh, sebagai bagian dari 
latihan interval, hingga latihan untuk 
meningkatkan kekuatan otot dan kaki 
tubuh. Berbagai manfaat ini pun bisa 
didapatkan dengan maksimal ketika 
Anda rutin melakukan latihan setiap hari.
Selain mengetahui beberapa manfaat 
bersepeda statis setiap hari, Anda juga 
perlu mengetahui bagaimana cara 
melakukan latihan ini dengan benar dan 
efektif. Cara melakukan latihan ini bisa 
berbeda-beda tergantung tujuan atau 
target yang ingin dicapai. Dilansir dari 
situs Healthline, berikut kami merangkum 
beberapa manfaat bersepeda statis 
setiap hari dan cara melakukannya 

Manfaat Bersepeda Statis

tidur menjadi lebih baik
mengurangi risiko darah rendah

suasana hati yang lebih baik

lebih banyak energi
menurunkan tingkat stres

Tidak heran, jika ini merupakan pilihan 
olahraga yang digemari oleh banyak 
orang. Jika dilakukan dengan rutin, 
tentu latihan ini dapat membantu 
menurunkan berat badan Anda dengan 
lebih cepat dan efektif.

Manfaat bersepeda statis setiap hari 
berikutnya yaitu dapat membantu 
menurunkan berat badan dengan 
efektif. Tergantung dengan intensitas 
latihan yang dilakukan, bersepeda 
statis dapat membakar paling 600 
kalori per jam setiap latihan.

meningkatkan memori dan fungsi otak

meningkatkan kadar gula darah
sistem kekebalan yang lebih kuat

Membantu Menurunkan Berat 
Badan

Manfaat bersepeda statis setiap hari 
yang pertama dapat membantu 
meningkatkan kebugaran tubuh. 
Bersepeda statis merupakan salah 
satu latihan kardiovaskular atau 
aerobik yang memberikan berbagai 
kebaikan untuk tubuh. Mulai dari 
meningkatkan fungsi kerja jantung, 
paru-paru, hingga mampu menguatkan 
otot. Latihan ini juga sangat berguna 
untuk membuat tubuh lebih sehat dan 
bugar, seperti :

Membakar Lemak Tubuh
Manfaat bersepeda statis setiap hari 

dengan mudah yang perlu Anda simak.
Meningkatkan Kebugaran

"Sebagai imbalan ekspor listrik kita bisa 
mengimpor beras dari Pakistan dan 
persoalan ini menunggu keputusan 
departemen terkait di Pakistan 
termasuk bank sentralnya," jelasnya 
pada Selasa, dikutip dari Press TV, 
Rabu (13/1).
Eksportir beras di Pakistan telah 
mendesak pemerintah menggunakan 
sistem barter dengan Iran yang bisa 
memotong sanksi AS dan 
memperbolehkan Islamabad melunasi 
tagihannya untuk persediaan listrik Iran 
sambil membantu petani dan pedagang 
beras di Pakistan memperluas aktivitas 
mereka.Beberapa pihak juga 
menyarankan mekanisme barter beras 
dengan impor LPG dari Iran meskipun 

Menteri Perdagangan Iran, Alireza 
Razm Hosseini mengatakan negara 
siap barter listrik dengan beras dari 
Pakistan, mengatakan peluncuran 
mekanisme pertukaran menunggu 
keputusan final oleh otoritas keuangan 
di Islamabad.

Iran Barter Listrik Dengan Beras Pakistan

Teheran tampaknya enggan menyediakan 
pasokan bahan bakar cair yang berharga 
untuk pertukaran tersebut.Pernyataan 
Razm Hosseini pada Selasa muncul 
setelah panggilan telepon antara menteri 
dan Abdul Razak Dawood, yang menjabat 
sebagai penasihat perdagangan, industri 
dan produksi serta investasi untuk 
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.
Panggilan telepon, diadakan atas 
permintaan kedutaan Pakistan di Teheran, 
sejalan dengan persiapan untuk 
pertemuan Komite Perdagangan Bersama 
Iran-Pakistan di Teheran. Dawood 
diharapkan menghadiri rapat komite untuk 
menandatangani serangkaian dokumen 
kerja sama utama, termasuk kesepakatan 
potensial tentang listrik untuk barter beras.
Kementerian Perindustrian, 
Pertambangan dan Perdagangan (MIMT) 
Iran mengatakan, saat obrolan telepon 
tersebut Dawood menyatakan Pakistan 
akan dapat memasok hingga satu juta 
metrik ton beras setahun ke Iran dengan 
imbalan impor listrik dari tetangganya.
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Info SIP
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kalori dan lemak tubuh dengan efektif. 
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situs Healthline, berikut kami merangkum 
beberapa manfaat bersepeda statis 
setiap hari dan cara melakukannya 
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permintaan kedutaan Pakistan di Teheran, 
sejalan dengan persiapan untuk 
pertemuan Komite Perdagangan Bersama 
Iran-Pakistan di Teheran. Dawood 
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Termasuk Latihan Low Impact

Itu juga efektif dalam menurunkan kadar 
kolesterol dan trigliserida. Tentu hal ini 
dapat membantu Anda mendapatkan 
penampilan yang ideal serta tubuh yang 
sehat dan tidak mudah terserang 
berbagai penyakit.

Manfaat bersepeda statis setiap hari 
yang tidak kalah menarik yaitu termasuk 
dalam latihan low impact yang bisa 
dilakukan. Bersepeda statis merupakan 
salah satu bentuk latihan dengan 
dampak rendah yang sangat berguna 
untuk memperkuat tulang dan 
persendian. Latihan ini sangat baik 
dilakukan bagi orang-orang yang 
memiliki masalah persendian dan 
cedera.Berbeda dengan latihan berlari, 
jogging atau melompat, bersepeda 
statis tidak memberikan tekanan lebih 
pada kaki, pinggul, lutut, dan 
persendian. Sehingga latihan ini dinilai 
lebih aman untuk dilakukan setiap hari. 
Bukan hanya itu, latihan ini juga 

juga mampu membakar lemak tubuh 
dengan baik. Berdasarkan sebuah 
studi, bersepeda di dalam ruangan yang 
dikombinasikan dengan diet rendah 
lemak sangat efektif mengurangi berat 
badan dan lemak dalam tubuh.

Sebagai Bagian Latihan Interval

Selain itu, ini dapat melatih otot inti, 
punggung, dan bokong. Jika 
menggunakan sepeda dengan gagang 
atau pegangan, Anda juga bisa melatih 
otot tubuh bagian atas, termasuk bisep, 
trisep, dan bahu.

Manfaat bersepeda statis setiap hari yang 
terakhir dapat dilakukan sebagai bagian 
dari latihan interval. Perlu diketahui, 
latihan interval sangat bermanfaat untuk 
membakar kalori lebih banyak dalam 
waktu yang lebih singkat.

membantu Anda untuk mendapatkan 
tubuh yang sehat dan bugar.
Memperkuat Kaki dan Otot Tubuh

Biasanya latihan interval melibatkan 
beberapa gerakan dalam satu sesi. 
Sepeda statis memiliki tingkat resistensi 
yang bervariasi, sehingga Anda dapat 
berolahraga dengan intensitas rendah, 

Memperkuat kaki dan otot tubuh juga 
termasuk salah satu manfaat bersepeda 
statis setiap hati yang bisa Anda dapatkan 
selanjutnya. Mengendarai sepeda statis 
dapat membantu membangun kekuatan 
pada kaki dan tubuh bagian bawah Anda. 
Gerakan mengayuh dapat membantu 
memperkuat betis, paha belakang, dan 
paha depan Anda.

Latihan sepeda statis untuk pemula :
1. Mulailah mengayuh dengan 
intensitas rendah selama 5-10 menit.
2. Beralih ke intensitas sedang selama 
5 menit, diikuti dengan:
intensitas tinggi selama 1-2 menit
intensitas sedang selama 5 menit
intensitas tinggi selama 1-2 menit
intensitas sedang selama 5 menit
3. Akhiri dengan mengayuh pedal 
dengan intensitas rendah selama 5 
menit.

Cara Melakukan Latihan Sepeda 
Statis
Setelah mengetahui beberapa manfaat 
bersepeda statis setiap hari, Anda juga 
perlu mengetahui cara melakukan 
latihan ini dengan baik dan benar. 
Dalam hal ini, terdapat beberapa 
macam variasi latihan yang bisa 
dilakukan.Baik latihan untuk pemula, 
latihan untuk menurunkan berat badan, 
hingga latihan interval. Berikut 
penjelasan lengkapnya untuk Anda.

sedang, atau tinggi. Ini membuatnya 
ideal untuk latihan interval.

Latihan sepeda statis untuk 

intensitas tinggi selama 2 menit

1. Mulailah mengayuh dengan 
intensitas rendah selama 5-10 menit.
2. Alihkan ke intensitas sedang selama 
3-5 menit.

1. Mulailah mengayuh dengan 
intensitas rendah selama 10 menit.

3. Lakukan pendinginan dengan 
mengayuh pada intensitas rendah 
selama 5-10 menit.

intensitas tinggi selama 2 menit

Latihan sepeda statis sebagai latihan 
interval :

4. Lakukan pendinginan dengan 
mengayuh pada intensitas rendah 
selama 5-10 menit.

2. Beralih ke intensitas sedang selama 
10 menit, diikuti dengan:

intensitas rendah selama 2 menit

menurunkan berat badan :

intensitas tinggi selama 2 menit

3. Bergantian antara intensitas tinggi 
(1-3 menit) dan intensitas sedang (3-5 
menit) selama 20 hingga 30 menit 
berikutnya.

intensitas rendah selama 2 menit

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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salah satu bentuk latihan dengan 
dampak rendah yang sangat berguna 
untuk memperkuat tulang dan 
persendian. Latihan ini sangat baik 
dilakukan bagi orang-orang yang 
memiliki masalah persendian dan 
cedera.Berbeda dengan latihan berlari, 
jogging atau melompat, bersepeda 
statis tidak memberikan tekanan lebih 
pada kaki, pinggul, lutut, dan 
persendian. Sehingga latihan ini dinilai 
lebih aman untuk dilakukan setiap hari. 
Bukan hanya itu, latihan ini juga 

juga mampu membakar lemak tubuh 
dengan baik. Berdasarkan sebuah 
studi, bersepeda di dalam ruangan yang 
dikombinasikan dengan diet rendah 
lemak sangat efektif mengurangi berat 
badan dan lemak dalam tubuh.

Sebagai Bagian Latihan Interval

Selain itu, ini dapat melatih otot inti, 
punggung, dan bokong. Jika 
menggunakan sepeda dengan gagang 
atau pegangan, Anda juga bisa melatih 
otot tubuh bagian atas, termasuk bisep, 
trisep, dan bahu.
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latihan interval sangat bermanfaat untuk 
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Cara Melakukan Latihan Sepeda 
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Setelah mengetahui beberapa manfaat 
bersepeda statis setiap hari, Anda juga 
perlu mengetahui cara melakukan 
latihan ini dengan baik dan benar. 
Dalam hal ini, terdapat beberapa 
macam variasi latihan yang bisa 
dilakukan.Baik latihan untuk pemula, 
latihan untuk menurunkan berat badan, 
hingga latihan interval. Berikut 
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intensitas tinggi selama 2 menit

1. Mulailah mengayuh dengan 
intensitas rendah selama 5-10 menit.
2. Alihkan ke intensitas sedang selama 
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interval :

4. Lakukan pendinginan dengan 
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selama 5-10 menit.

2. Beralih ke intensitas sedang selama 
10 menit, diikuti dengan:

intensitas rendah selama 2 menit

menurunkan berat badan :

intensitas tinggi selama 2 menit
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Presiden Joko Widodo menyampaikan 
usulan nama calon tunggal Kapolri ke 
DPR pada Rabu (13/1/2021). Nama 
calon Kapolri pilihan Jokowi itu jatuh 
kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo, 
yang saat ini menjabat Kepala 
Bareskrim Polri. “Bapak Presiden 
menyampaikan usulan pejabat Kapolri 
dengan nama tunggal yaitu Bapak Drs 
Listyo Sigit Prabowo MSi yang saat ini 
menjabat sebagai Kabareskrim di 
Polri," ujar Ketua DPR Puan Maharani 
dalam konferensi pers di Gedung DPR. 

Puan Maharani mengatakan, DPR telah 
menerima surat presiden (surpres) terkait 
nama calon Kapolri yang akan 
menggantikan Kapolri Jenderal (Pol) 
Idham Azis pensiun pada 1 Februari 
2021. Surpres itu dikirim oleh Menteri 
Sekretaris Negara Pratikno kepada DPR 
pada Rabu siang ini. "Surpres terlah kami 
terima dari Bapak Presiden," kata Puan. 
Puan mengatakan, DPR terhitung 20 hari 
DPR akan memproses nama calon 
Kapolri dalam bentuk persetujuan atas 
calon tunggal Kapolri tersebut.

Komjen Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri

"Apa yang harus kita buat dari para 
pejabat terpilih yang telah melakukan 
kebohongan dan pengkhianatan? Saya 
ingin mengingatkan atas pesan Teddy 
Roosevelt: 'Patriotisme itu membela 
negara, bukan membela presiden.'"

Beberapa hari sebelumnya, gedung 
Parlemen AS itu digeruduk ratusan 
pendukung Trump yang tidak puas 
dengan kekalahan di Pemilihan Presiden 
AS 2020. Mereka merusak sejumlah 
fasilitas di Capitol Hill.Arnold 
Schwarzenegger dalam akun Twitter 
mengatakan kerusuhan tersebut lantaran 
Trump yang tidak becus memimpin AS.

Arnold mengingatkan akan pengalaman 
kelam yang pernah dialami keluarganya 

"Presiden Trump pemimpin yang gagal. 
Dia akan tercatat sebagai presiden 
terburuk sepanjang sejarah. Hal baiknya 
setiap Tweet yang dibuat tak akan 
berpengaruh lagi," kicau Arnold.

Selebritas Amerika Serikat yang juga 
mantan Gubernur California, Arnold 
Schwarzenegger, ikut buka suara terkait 
kerusuhan di Capitol Hill.

“Saya tumbuh di Austria. Saya sangat 
kenal Kirstallnacht atau Malam 
Memecahkan Kaca. Itu adalah malah 
kelam kejahatan terhadap para warga 
Yahudi pada 1938 oleh Nazzi dan 
Proud Boys.""Rabu adalah Hari Pecah 
Kaca di Amerika Serikat. Hari 
memecahkan kaca jendela Capitol 
Amerika Serikat. Tapi massa bukan 
hanya menghancurkan jendela Capitol. 
Mereka juga menghancurkan ide yang 
telah kita buat. Mereka tidak hanya 
membobol pintu yang merupakan 
rumah dari demokrasi AS. Mereka 
menginjak-injak prinsip-prinsip yang 
sudah dibangun negara kita," tutur 
Arnold.Arnold juga bercerita tentang 
negara kelahirannya, Austria, yang 
pernah mengalami sejarah kelam 
juga."Saya besar di antara reruntuhan 
negeri yang menderita karena 
kehilangan demokrasi. Saya lahir di 
1947, dua tahun setelah Perang Dunia 
II. Tumbuh di kelilingi orang-orang 
gagal dan turut serta dalam rezim 

ketika masa-masa Perang Dunia II.

Arnold Schwarzenegger Kritik Trump
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Komjen Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri
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ketika masa-masa Perang Dunia II.

Arnold Schwarzenegger Kritik Trump
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paling kejam sepanjang sejarah. Tak 
semua mereka anti-semit dan Nazi. 
Sekarang, saya belum pernah 
membagikan 
ke publik 
[kisah ini] 
karena ini 
kenangan 
yang amat 
menyakitkan.
""Ayah saya 
pulang dalam 
keadaan 
mabuk sekali 
atau dua kali 
sepekan. Dia 
akan 
berteriak dan 
memukul 
kami, 
menakuti ibu 
saya. Saya 
tidak menganggap itu sepenuhnya 
bertanggungjawab karena tetangga 
kami melakukan hal yang sama 
terhadap keluarganya. Begitu pula 
tetangga-tetangga lainnya," kata 
Arnold.Arnold pun mengingatkan 
kepada warga AS agar tak gampang 
diperdaya dengan para politisi dan 
pemimpin yang manipulatif.

"Semua berawal dari kebohongan demi 
kebohongan serta intoleransi. Saya tahu 
ada ketakutan di negara ini dan seluruh 

dunia. 
Segala 
sesuatu 
seperti itu 
bisa terjadi 
di sini. 
Saya tidak 
memperca
yainya, 
tapi kita 
harus 
waspada 
bahwa 
konsekuen
si yang 
mengerika
n atas 
individualit
as dan 

kesinisan tesebut.""Presiden Trump ingin 
menolak hasil pemilihan Presiden yang 
berlangsung secara adil.Dia ingin 
melakukan kudeta dengan menyesatkan 
orang-orang melalui kebohongan. Ayah 
saya dan tetangga-tetangganya juga 
disesatkan atas kebohongan. Saya tahu 
dari mana kebohongan itu berasal," ucap 
Arnold.

Arief Budiman angkat bicara terkait 
pemberhentian dirinya sebagai Ketua 
Komisi Pemilihan Umum ( KPU) oleh 
Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu ( DKPP). Arief diberhentikan 
karena dinilai melakukan pelanggaran 
etik dengan mendampingi Komisioner 
KPU Evi Novida Ginting Manik 
menggungat pemberhetiannya ke 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
(PTUN). "Saya tidak pernah melakukan 
pelanggaran dan kejahatan yang 
mencederai integritas pemilu," kata Arief 
kepada pada wartawan, Rabu 
(13/1/2021). Arief juga mengaku sampai 
saat ini belum menerima salinan putusan 
DKPP. Ia pun akan menunggu dan akan 
mempelajari putusan jika saliannya 
sudah diterima. "Nah kita tunggu, kita 
pelajari barulah nanti bersikap kita mau 
ngapain," ujar dia. Sebelumnya, DKPP 
memutuskan untuk memberhentikan Arief 

Arief Budiman Diberhentikan Dari DKPP

Budiman dari jabatannya sebagai 
Ketua KPU atas kasus pemberhentian 
Komisioner KPU Evi Novida Ginting 
Manik. Putusan itu dibacakan dalam 
sidang DKPP yang digelar pada Rabu 
(13/1/2021) dan disiarkan secara 
daring. "Menjatuhkan sanksi 
peringatan keras terakhir, dan 
pemberhentian dari jabatan Ketua KPU 
kepada teradu Arief Budiman selaku 
Ketua KPU sejak putusan ini 
dibacakan," kata Ketua DKPP 
Muhammad. Dalam putusan itu, DKPP 
juga mengabulkan pengaduan dari 
pengadu sebagian. Kemudian, 
memerintahkan KPU untuk 
melaksanakan putusan ini paling lama 
tujuh hari sejak putusan dibacakan. 
DKPP pun memerintahkan Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk 
mengawasi pelaksanaan putusan 
tersebut.
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Sebanyak 15.000 anggota pasukan 
Garda Nasional AS diaktifkan dan akan 
dikerahkan ke Washington, DC, untuk 
membantu pengamanan menjelang 
pelantikan Presiden terpilih Joe Biden.
Pasukan yang didatangkan dari negara 
bagian lain ini bertambah, di tengah 
meningkatnya kekhawatiran adanya 
unjuk rasa disertai kekerasan menyusul 
penyerbuan Gedung Parlemen atau 
Capitol pekan lalu.Dikutip dari Al 
Arabiya, Rabu (13/1), Kepala Biro Garda 
Nasional, Jenderal Angkatan Darat 
Daniel Hokanson, diberikan 
kewenangan untuk menempatkan 
sampai 15.000 personel, tapi dia 
mengatakan permintaan bantuan datang 
dari Dinas Rahasia, Kepolisian 
Lingkungan AS, dan Kepolisian Capitol, 
yang jumlahnya meningkat pekan ini.
Pada Selasa, Angkatan Bersenjata 
mengatakan para pejabat bekerja sama 
dengan Dinas Rahasia untuk 
menentukan mana anggota Garda 
Nasional yang perlu diperiksa latar 
belakangnya.Anggota Parlemen, Jason 
Crow meminta Menteri Angkatan 
Bersenjata, Ryan McCarthy agar 
memerintahkan Komando Penyelidikan 
Kejahatan (CID) Angkatan Darat 
memeriksa anggota Garda Nasional 
yang akan dikerahkan untuk 
memastikan mereka tidak bersimpati 

Pasukan Garda Nasional Ke Washington DC

pada teroris domestik.
Angkatan Bersenjata mengatakan CID 
tak akan memeriksa semua anggota 
Garda, tapi beberapa anggota 
mungkin harus menjalani pemeriksaan 
latar belakang tambahan. Secara 
tradisional, mereka yang berada dalam 
jarak dekat dengan presiden - atau 
dalam hal ini presiden terpilih - 
diperiksa lebih dekat.Sejauh ini, para 
pejabat mengatakan mereka belum 
mengidentifikasi anggota Garda yang 
berpartisipasi dalam unjuk rasa 
tersebut, tetapi penyelidikan sedang 
berlangsung.Dalam sebuah 
pernyataan, Angkatan Darat 
mengatakan Garda Nasional DC juga 
memberikan pelatihan tambahan 
kepada pasukan saat mereka tiba di 
ibu kota, sehingga mereka bisa 
mengidentifikasi dan melaporkan 
perilaku ekstremis kepada komandan 
mereka.Angkatan Darat juga 
mengatakan sedang bekerja dengan 
FBI untuk mengidentifikasi orang-
orang yang berpartisipasi dalam 
serangan Capitol, menambahkan, 
"segala jenis aktivitas yang melibatkan 
kekerasan, pembangkangan sipil, atau 
pelanggaran perdamaian dapat 
dihukum berdasarkan Uniform Code of 
Military Justice atau di bawah hukum 
negara bagian atau federal."

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
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Pada program vaksinasi Covid-19 tahap 
pertama ini pemerintah telah membuat 
daftar prioritas penerima vaksin. 
Kelompok prioritas pertama adalah 
tenaga kesehatan, asisten tenaga 
kesehatan, tenaga penunjang yang 
bekerja pada fasilitas pelayanan 
kesehatan, TNI/Polri, aparat hukum, dan 
petugas pelayanan publik lain.

Sebelum penyuntikan Jokowi tampak 
berkonsultasi mengenai kondisi 
kesehatannya secara umum. Tim dokter 
kepresidenan juga menunjukkan kotak 
vaksin bertulis Sinovac sebelum 
menyuntikkan vaksin ke 
Jokowi.Selanjutnya setelah Jokowi, 
sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju 
turut diberikan suntikan dosis pertama 
vaksin Sinovac. Kendati begitu, Wakil 
Presiden Ma'ruf Amin tidak ikut disuntik 
vaksin, karena faktor usia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menerima suntikan dosis pertama vaksin 
virus corona (SARS-CoV-2), Rabu (13/1). 
Penyuntikan vaksin dilakukan di 
Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. 
Penyuntikan perdana terhadap Jokowi 
dengan 
vaksin 
Covid-19 
CoronaVac 
buatan 
perusahaa
n asal 
China, 
Sinovac ini 
menandai 
program 
vaksinasi di 
Indonesia.
Penyuntika
n vaksin 
terhadap 
Jokowi 
dilakukan 
oleh Tim 
Dokter 
Kepresiden
an. Dari pantauan CNNIndonesia.com, 
Jokowi disuntik di bagian lengan kiri.

Presiden Jokowi Terima Vaksin Covid

Terkait pemberian vaksin ini, 
pemerintah juga menargetkan 
setidaknya 70 persen penduduk 
Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa 
yang harus diberi vaksin. Ini agar 
terbentuk kekebalan populasi atau herd 

immunity.
Sebelumn
ya, BPOM 
telah 
mengelua
rkan izin 
pengguna
an darurat 
atau 
emergenc
y use 
authorizati
on (EUA) 
vaksin 
Sinovac. 
Kepala 
BPOM 
Penny K. 
Lukito 
memastik
an vaksin 

Covid-19 Sinovac aman digunakan. 
Menurutnya, efek samping yang 
ditimbulkan bersifat ringan hingga 
sedang.Efek samping bersifat lokal di 
antaranya berupa nyeri, iritasi, 
pembengkakan. Sementara efek 
samping sistemik, berupa nyeri otot, 
fetik, dan demam.Sedangkan frekuensi 
efek samping dengan derajat berat, 
sakit kepala, gangguan di kulit atau 
diare yang dilaporkan hanya 0,1 
sampai dengan 1 persen. Efek 
samping tersebut bukan efek samping 
yang berbahaya dan dapat pulih 
kembali.Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
juga telah mengeluarkan fatwa halal 
untuk penggunaan vaksin 
Sinovac.Pemerintah melangsungkan 
vaksinasi perdana mulai 13 Januari, 
hari ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
dan para pejabat lainnya menjadi 
klaster pertama yang disuntik vaksin 
Covid-19.
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Sebelumn
ya, BPOM 
telah 
mengelua
rkan izin 
pengguna
an darurat 
atau 
emergenc
y use 
authorizati
on (EUA) 
vaksin 
Sinovac. 
Kepala 
BPOM 
Penny K. 
Lukito 
memastik
an vaksin 
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 Amerika Serikat kini mewajibkan para 
pendatang asing untuk memperlihatkan 
surat hasil tes negatif virus corona 
(Covid-19), sebagai syarat untuk 
memasuki negaranya.Pengumuman itu 
disampaikan pada Selasa (12/1) oleh 
Pusat Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit AS (CDC).

Pihak maskapai diperintahkan untuk tidak 

Dilansir Associated Press, langkah itu 
merupakan kebijakan terbaru yang 
diambil Negeri Paman Sam untuk 
mencegah pendatang membawa virus 
corona mutasi, di mana menurut para 
ilmuwan lebih mudah menular.
angkah itu tak hanya berlaku bagi 
pelancong asing, tapi juga mencakup 
warga AS sendiri. CDC mengatakan 
aturan itu akan berlaku mulai 26 Januari.
Lebih lanjut, pembatasan baru 
mewajibkan penumpang pesawat 
memiliki hasil tes negatif covid-19 
terhitung tiga hari sebelum penerbangan.

Masuk AS Harus Bawa Surat Bebas Covid
mengangkut penumpang apabila 
mereka tidak memiliki bukti hasil tes 
negatif Covid-19.

"Tapi bila digabungkan dengan periode 
tinggal di rumah dan tindakan 
pencegahan sehari-hari seperti 
memakai masker dan menjaga jarak, 
ini dapat membuat perjalanan lebih 
aman, lebih sehat, dan lebih 
bertanggung jawab dengan 
mengurangi penyebaran di pesawat, 
bandara, dan di tempat tujuan," 
tambahnya.Dekan Sekolah Kesehatan 
Masyarakat Brown University Ashish 
Jha menuturkan langkah yang diambil 
CDC adalah pendekatan yang masuk 
akal untuk mengurangi risiko varian 
baru Covid-19 di luar negeri, termasuk 
AS.

"Pengujian tidak menghilangkan 
semua risiko," kata Direktur CDC, 
Robert R. Redfield, dalam sebuah 
pernyataan.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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Sebuah laporan mengindikasikan 
bahwa pemerintah China mungkin 
berencana akan mengambil alih 
perusahaan Alibaba dan Ant Group dari 
Jack Ma. Melansir IB Times, Jumat 
(8/1/2021) Partai Komunis yang 
berkuasa di China sebelumnya telah 
melangkah lebih jauh dengan 
melakukan penyelidikan anti-monopoli 
ke raksasa e-commerce Alibaba dan 
Ant Group. 
"Berdasarkan informasi yang diterima 
oleh Administrasi Negara untuk regulasi 
Pasar dalam beberapa hari terakir, 
pemerintah akan menyelidiki Alibaba, 
karena dugaan monopoli," demikian 
pernyataan pemerintah China.Selain 
Alibaba, penyelidikan juga dilakukan 
terhadap raksasa media sosial Tencent 
dan perusahaan e-commerce Meituan. 
Menurut Song Qing, orang dalam di 
industri keuangan internet, penyelidikan 
anti-monopoli menunjukkan bahwa 
mereka kemungkinan akan mengambil 
alih Ant Group dan Alibaba. "Nanti pasti 
ada hasilnya, sekarang mereka sedang 
melakukan penyelidikan... [tindakan] itu 

China Berencana Ambil Alibaba Dan Ant Grup

 "Pengambil alihan ini pasti terjadi, dan 
[penyelidikan anti-monopoli] mungkin akan 
mempercepat proses itu... Hal itu juga, 
menurut saya, sengaja untuk memberikan 
pelajaran [bagi Ant dan Alibaba]," pungkas 
Qing.

Song Qing, sepakat dengan pandangan 
itu."Beberapa pekan lalu, mereka telah 
merencanakan untuk mengambil alih Ant 
Group dan Alibaba; waktunya jelas 
disengaja... 
Semua rencana datang dari pimpinan 
pusat," ujar Qing dikutip dari IB Times. Dia 
juga menambahkan bahwa pemerintah 
China sengaja memberikan 'pelajaran' 
untuk Alibaba.

mungkin datang dari level tertinggi 
[partai]," ujar Song Qing kepada Radio 
Free Asia.Beberapa hari lalu, media 
corong Partai Komunis China, People's 
Daily mengatakan bahwa penyelidikan 
anti-monopoli pemerintah akan mengarah 
pada perkembangan yang lebih baik. 
Artikel tersebut mengatakan bahwa Partai 
Politbiro beranggapan, upaya anti-
monopoli harus diperkuat untuk mencegah 
ekspansi modal yang tidak tertib. 

Salah seorang teman Fay, Vhie 
Prastawa Handira membenarkan bahwa 
Faisal berada dalam pesawat tersebut. 
“Iya (ada dalam pesawat)” ujar Vhie 
kepada Kompas.com melalui direct 
message Instagram, Senin (11/1/2021). 
Sayangnya Vhie belum dapat 
memberikan keterangan lebih lanjut 
mengenai YouTuber Faisa Rahman. 
Kompas.com merangkum beberapa 
fakta mengenai Faisal Rahman sebagai 
berikut.
1. Unggah ucapan melalui Instagram 
story sebelum berangkat YouTuber 
Faisal Rahman sempat mengunggah 

Pada Sabtu 9 Januari 2021 kemarin 
terjadi sebuah kejadian nahas yang 
menimpa pesawat Sriwijaya Air SJ 182. 
Pesawat yang bertolak dari Jakarta 
menuju Pontianak itu sempat hilang 
kontak hingga akhirnya dikabarkan jatuh 
di perairan antara Pulau Laki-Lancang, 
Kepulauan Seribu. Salah satu korban 
yang menumpangi pesawat tersebut 
adalah YouTuber serta produser musik 
yang bernama Faisal Rahman atau karib 
disapa Fay. 2. Seorang konten kreator, pianis 

hingga produser musik Faisal Rahman 
rupanya orang yang terjun dalam 
industri hiburan. Ia pun merupakan 
seorang konten kreator atau YouTuber, 
produser musik, pianis dan gitaris. Hal 
itu terungkap melalui informasi dari 
laman Instagram pribadi-nya. 

ucapan selamat tinggal dan terima 
kasih sebelum berangkat menuju 
Pontianak melalui Instagram story, 
@classics_fay. Dalam unggahan itu, 
Fay memasang fotonya yang tengah 
duduk di bangku dekat jendela 
pesawat. Ia juga mengenakan masker 
sembari memandang ke arah jendela. 
"Goodbye dan thank you, Ayub Batogi 
dan Dewiyn, Feby dan lainnya," tulis 
Fay.

3. Memiliki usaha fashion Selain 
berprofesi sebagai YouTuber dan 
produser musik, Faisal Rahman juga 
diketahuui seorang pengusaha. 
Berdasarkan informasi yang dihimpun, 
Fay merupakan pengusaha di 
Kalimantan di bidang fashion yang 
bernama Cahaya Busana Sintang.

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

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

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

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

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

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Renungan Rohani

Jika kita salah menaiki kapal, maka 
kita tidak akan pernah sampai 
kepelabuhan yang kita tuju.
Jika kita salah mengambil 
keputusan, maka kita juga tidak 
akan pernah tiba dipelabuhan kekal 
yang kita tuju.

Ada 2 pilihan yang harus diambil 
diambil oleh manusia antara lain :
1.Didalam memulai kehidupan, 
manusia dihadapkan dengan 2 pilihan :

b.Menolak dan melarikan diri dari 
kenyataan kehidupan.

a.Menerima dan menghadapi kenyatan 
kehidupan.

2.Didalam perjalanan hidup, manusia 
juga dihadapkan dengan 2 pilihan :

Allah menciptakan manusia dan 
memberikan Hak Bebas memilih (Frigil) 
untuk mengambil keputusan dalam 
perjalanan hidup, tetapi keputusan itu 
nantinya harus dipertanggung 
jawabkan oleh manusia pada saat 
mereka dihadapkan pada Tahta 
Pengadilan Allah nantinya.

Jangan Salah Ambil Keputusan

Soli Deo Gracia,

3.Diakhir kehidupan, manusia akan 
dihadapkan dengan 2 pilihan :
a.Hidup kekal Bersama Tuhan Yesus 
Kristus di Sorga.
b.Berakhir dalam Kebinasaan kekal di api 
neraka.
Sebab itu jangan sampai kita salah 
Langkah dalam mengambil keputusan 
didalam hidup. DIA sudah mengingatkan 
kita melalui Firman-Nya : “Akulah Jalan 
dan Kebenaran dan Hidup. Tidak 
seorangpun yang datang kepada Bapa, 
kalau tidak melalui Aku.” ( Yoh.14:6) 
sebab tidak ada satupun nama dibawah 
kolong langit ini yang dari padanya bisa 
menyelamatkan kita selain dari padaNya 
Tuhan Yesus Kristus (Kis.4:12)  Tuhan 
Yesus memberkati.

a.Hidup sesuai dengan kehendak Allah 
dan berjalan diatas Kebenaran-Nya.

Wira, OR

b.Hidup mengikuti arus orang orang dunia 
yang tidak sesuai kehendak-Nya.

Teka-teki jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 
SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu, 
Jakarta, Sabtu (9/1/2021) pukul 14.40 
WIB mulai mengarah ke titik terang. 
Berdasarkan hasil investigasi Komite 
Nasional Keselamatan Transportasi 
(KNKT), sistem pesawat dengan rute 
Jakarta-Pontianak tersebut masih 
berfungsi sesaat sebelum terbentur ke 
permukaan air. Merujuk data radar ADS-
B dari Perum Penyelenggara Pelayanan 
Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav 
Indonesia), sistem pesawat masih benar-
benar berfungsi ketika masih mengudara. 
Sistem pesawat terdeteksi masih berjalan 
setidaknya hingga berada di ketinggian 
250 kaki dari permukaan laut. 
"Terekamnya data sampai dengan 250 
kaki mengindikasikan sistem pesawat 
masih berfungsi dan mampu mengirim 
data. Dari data ini kami menduga mesin 
masih dalam kondisi hidup sebelum 
membentur air," ujar Ketua KNKT 
Soerjanto Tjahjono dikutip dari Antara, 
Selasa (12/1/2021). Di samping itu, data 
radar ADS-B juga mencatat, pesawat 

Kotak Hitam Pesawat Sriwijaya Ditemukan

mengudara dari Bandara Soekarno-
Hatta sekitar pukul 14.36 WIB. Selepas 
berangkat, pesawat terdeteksi terbang 
menuju arah barat laut. Ketika jarum 
jam memasuki pukul 14.40 WIB, 
Sriwijaya Air SJ 182 terdeteksi sudah 
mengudara di ketinggian 10.900 kaki. 
Namun, setelah sempat terbang tinggi, 
pesawat justru berlahan mulai 
menurun. Data radar ADS-B kali 
terakhir mencatat perjalanan pesawat 
tersebut ketika berada di ketinggian 
250 kaki di atas permukaan laut.  
Selain itu, data lain yang didapat KNKT 
dari KRI Rigel 933 mendapati adanya 
sebaran puing (wreckage) besar 
selebar 100 meter dengan panjang 
300-400 meter. Sebaran puing ini pun 
menguatkan dugaan jika pesawat tidak 
meledak sebelum jatuh ke permukaan 
air. "Luas sebaran ini konsisten dengan 
dugaan pesawat tidak mengalami 
ledakan sebelum membentur air," kata 
dia.  Saat mengalami kecelakaan, 
Sriwijaya Air SJ 182 mengangkut 62 
orang yang terdiri dari enam kru aktif, 
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Jika kita salah mengambil 
keputusan, maka kita juga tidak 
akan pernah tiba dipelabuhan kekal 
yang kita tuju.

Ada 2 pilihan yang harus diambil 
diambil oleh manusia antara lain :
1.Didalam memulai kehidupan, 
manusia dihadapkan dengan 2 pilihan :

b.Menolak dan melarikan diri dari 
kenyataan kehidupan.

a.Menerima dan menghadapi kenyatan 
kehidupan.

2.Didalam perjalanan hidup, manusia 
juga dihadapkan dengan 2 pilihan :

Allah menciptakan manusia dan 
memberikan Hak Bebas memilih (Frigil) 
untuk mengambil keputusan dalam 
perjalanan hidup, tetapi keputusan itu 
nantinya harus dipertanggung 
jawabkan oleh manusia pada saat 
mereka dihadapkan pada Tahta 
Pengadilan Allah nantinya.

Jangan Salah Ambil Keputusan

Soli Deo Gracia,

3.Diakhir kehidupan, manusia akan 
dihadapkan dengan 2 pilihan :
a.Hidup kekal Bersama Tuhan Yesus 
Kristus di Sorga.
b.Berakhir dalam Kebinasaan kekal di api 
neraka.
Sebab itu jangan sampai kita salah 
Langkah dalam mengambil keputusan 
didalam hidup. DIA sudah mengingatkan 
kita melalui Firman-Nya : “Akulah Jalan 
dan Kebenaran dan Hidup. Tidak 
seorangpun yang datang kepada Bapa, 
kalau tidak melalui Aku.” ( Yoh.14:6) 
sebab tidak ada satupun nama dibawah 
kolong langit ini yang dari padanya bisa 
menyelamatkan kita selain dari padaNya 
Tuhan Yesus Kristus (Kis.4:12)  Tuhan 
Yesus memberkati.

a.Hidup sesuai dengan kehendak Allah 
dan berjalan diatas Kebenaran-Nya.

Wira, OR

b.Hidup mengikuti arus orang orang dunia 
yang tidak sesuai kehendak-Nya.

Teka-teki jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 
SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu, 
Jakarta, Sabtu (9/1/2021) pukul 14.40 
WIB mulai mengarah ke titik terang. 
Berdasarkan hasil investigasi Komite 
Nasional Keselamatan Transportasi 
(KNKT), sistem pesawat dengan rute 
Jakarta-Pontianak tersebut masih 
berfungsi sesaat sebelum terbentur ke 
permukaan air. Merujuk data radar ADS-
B dari Perum Penyelenggara Pelayanan 
Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav 
Indonesia), sistem pesawat masih benar-
benar berfungsi ketika masih mengudara. 
Sistem pesawat terdeteksi masih berjalan 
setidaknya hingga berada di ketinggian 
250 kaki dari permukaan laut. 
"Terekamnya data sampai dengan 250 
kaki mengindikasikan sistem pesawat 
masih berfungsi dan mampu mengirim 
data. Dari data ini kami menduga mesin 
masih dalam kondisi hidup sebelum 
membentur air," ujar Ketua KNKT 
Soerjanto Tjahjono dikutip dari Antara, 
Selasa (12/1/2021). Di samping itu, data 
radar ADS-B juga mencatat, pesawat 

Kotak Hitam Pesawat Sriwijaya Ditemukan

mengudara dari Bandara Soekarno-
Hatta sekitar pukul 14.36 WIB. Selepas 
berangkat, pesawat terdeteksi terbang 
menuju arah barat laut. Ketika jarum 
jam memasuki pukul 14.40 WIB, 
Sriwijaya Air SJ 182 terdeteksi sudah 
mengudara di ketinggian 10.900 kaki. 
Namun, setelah sempat terbang tinggi, 
pesawat justru berlahan mulai 
menurun. Data radar ADS-B kali 
terakhir mencatat perjalanan pesawat 
tersebut ketika berada di ketinggian 
250 kaki di atas permukaan laut.  
Selain itu, data lain yang didapat KNKT 
dari KRI Rigel 933 mendapati adanya 
sebaran puing (wreckage) besar 
selebar 100 meter dengan panjang 
300-400 meter. Sebaran puing ini pun 
menguatkan dugaan jika pesawat tidak 
meledak sebelum jatuh ke permukaan 
air. "Luas sebaran ini konsisten dengan 
dugaan pesawat tidak mengalami 
ledakan sebelum membentur air," kata 
dia.  Saat mengalami kecelakaan, 
Sriwijaya Air SJ 182 mengangkut 62 
orang yang terdiri dari enam kru aktif, 
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bersambung minggu depan

Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

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

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

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

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

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

wahehouse jagung di PA gaji $9.50 
  dan di NJ gaji $ 11

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Dijual  mobil Honda Odyssey 2001 
Text only : 267 - 235- 3359

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Micky 215-901-2264

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

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

Kerusakan fan blade 
Proses evakuasi oleh tim SAR 
gabungan telah memasuki hari 
keempat hingga Selasa (12/1/2021). 
Selama evakuasi tersebut, Basarnas 
telah mengumpulkan berbagai puing 
yang mempunyai arti penting dalam 
rangka menganalisis penyebab 
kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.Dari 
proses evakuasi tersebut, salah satu 
temuan puing yang bernilai penting 
yakni ditemukannya bagian mesin 
turbine disc dengan fan blade yang 
mengalami kerusakan. Fan blade ketika 
kali pertama ditemukan sudah dalam 
kondisi rusak justru menguatkan 
dugaan awal bahwa mesin pesawat 
masih bekerja ketika Sriwijaya Air SJ 
182 jatuh ke permukaan laut. "Hal ini 
sejalan dengan dugaan sistem pesawat 
masih berfungsi sampai dengan 
pesawat pada ketinggian 250 kaki," 
ucap Soerjanto.

Upaya petugas gabungan mencari 
korban sekaligus black box atau kotak 
hitam Sriwijaya Air SJ 182 akhirnya 
menuai hasilnya. Tepat pukul 16.40 
WIB, petugas yang tergabung di KRI 
Rigel 933 berhasil menemukan 
perangkat flight data recorder (FDR) 
yang menjadi satu dari dua perangkat 
yang terpasang di kotak hitam pesawat. 
FDR sendiri berisi rekaman data 
penerbangan. Hanya saja, temuan 
kotak hitam ini tidak lengkap. Masih 
ada bagian lain yang belum ditemukan, 
yakni cockpit voice recorder (CVR). 
Adapun CVR merupakan perangkat 
percakapan dalam kokpit pesawat. 
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto meyakini tim SAR gabungan 
akan segera menemukan CVR. "Kami 
meyakini semua bahwa karena cockpit 
voice recorder akan ditemukan (di 
lokasi) sekitar itu, maka dengan 

Temuan FDR kotak hitam 

46 penumpang dewasa, tujuh anak-
anak, dan tiga bayi. Ketika pesawat kali 
pertama dilaporkan hilang kontak, 
sejumlah petugas gabungan, baik dari 
Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI, 
hingga Polri langsung bahu-membahu 
menggelar proses evakuasi di 
Kepulauan Seribu. 

keyakinan tinggi, cockpit voice recorder 
juga akan segera ditemukan," kata 
Panglima TNI dalam konferensi pers di 
Pelabuhan JICT II, Tanjung Priok, Jakarta, 
Selasa (12/1/2021) petang. Sementara 
itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya 
(Purn) Bagus Puruhito menyebut, petugas 
masih akan terus melakukan proses 
pencarian, baik itu pencarian korban, 
puing pesawat, termasukn CVR. "Tentu ke 
depan kita masih akan melanjutkan upaya 
pencarian ini untuk evakuasi korban. 
Kemudian untuk mengevakuasi material 
yang ada di dalam lokasi tersebut. 
Demikian juga pencarian terhadap CVR," 
ujar Bagus. Kolaborasi terus berjalan 
Temuan FDR kotak hitam Sriwijaya Air SJ 
182 diharapkan menjadi pelecut untuk 
terus menggelar kolaborasi dari berbagai 
instansi dalam mengevakuasi korban 
kecelakaan pesawat. Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi 
menyebut, kolaborasi ini diperlukan guna 
menuntaskan tugas ke depan dalam 
mengevakusi korban dan puing 
kecelakaan pesawat. "Kami 
mengharapkan bahwa kolaborasi berjalan 
baik karena masih ada yang harus dicari," 
kata Budi.
Percepat pengungkapan 

Dalam perkiraannya, KNKT bisa 
mengetahui percakapan di kokpit dan 
data penerbangan tak kurang dari 
seminggu. "Namun data itu tidak akan 
segera diumumkan karena masih harus 
dianalisis terlebih dulu," kata Gerry dikutip 
dari Kompas.id.

Terpisah, pengamat penerbangan Gerry 
Soejatman mengatakan, temuan kotak 
hitam ini dapat membantu mempercepat 
pengungkapan penyebab kecelakaan 
pesawat. Penyebab kecelakaan bisa 
diketahui apabila petugas bisa 
mendapatkan kotak hitam secara lengkap, 
yakni adanya perangkat FDR dan CVR. 
Gerry menuturkan, isi kotak hitam bisa 
saja segera diketahui apabila tidak 
mengalami kerusakan. 
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bersambung minggu depan

Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

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

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

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

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

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

wahehouse jagung di PA gaji $9.50 
  dan di NJ gaji $ 11

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Dijual  mobil Honda Odyssey 2001 
Text only : 267 - 235- 3359

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Micky 215-901-2264

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

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

Kerusakan fan blade 
Proses evakuasi oleh tim SAR 
gabungan telah memasuki hari 
keempat hingga Selasa (12/1/2021). 
Selama evakuasi tersebut, Basarnas 
telah mengumpulkan berbagai puing 
yang mempunyai arti penting dalam 
rangka menganalisis penyebab 
kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.Dari 
proses evakuasi tersebut, salah satu 
temuan puing yang bernilai penting 
yakni ditemukannya bagian mesin 
turbine disc dengan fan blade yang 
mengalami kerusakan. Fan blade ketika 
kali pertama ditemukan sudah dalam 
kondisi rusak justru menguatkan 
dugaan awal bahwa mesin pesawat 
masih bekerja ketika Sriwijaya Air SJ 
182 jatuh ke permukaan laut. "Hal ini 
sejalan dengan dugaan sistem pesawat 
masih berfungsi sampai dengan 
pesawat pada ketinggian 250 kaki," 
ucap Soerjanto.

Upaya petugas gabungan mencari 
korban sekaligus black box atau kotak 
hitam Sriwijaya Air SJ 182 akhirnya 
menuai hasilnya. Tepat pukul 16.40 
WIB, petugas yang tergabung di KRI 
Rigel 933 berhasil menemukan 
perangkat flight data recorder (FDR) 
yang menjadi satu dari dua perangkat 
yang terpasang di kotak hitam pesawat. 
FDR sendiri berisi rekaman data 
penerbangan. Hanya saja, temuan 
kotak hitam ini tidak lengkap. Masih 
ada bagian lain yang belum ditemukan, 
yakni cockpit voice recorder (CVR). 
Adapun CVR merupakan perangkat 
percakapan dalam kokpit pesawat. 
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto meyakini tim SAR gabungan 
akan segera menemukan CVR. "Kami 
meyakini semua bahwa karena cockpit 
voice recorder akan ditemukan (di 
lokasi) sekitar itu, maka dengan 

Temuan FDR kotak hitam 

46 penumpang dewasa, tujuh anak-
anak, dan tiga bayi. Ketika pesawat kali 
pertama dilaporkan hilang kontak, 
sejumlah petugas gabungan, baik dari 
Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI, 
hingga Polri langsung bahu-membahu 
menggelar proses evakuasi di 
Kepulauan Seribu. 

keyakinan tinggi, cockpit voice recorder 
juga akan segera ditemukan," kata 
Panglima TNI dalam konferensi pers di 
Pelabuhan JICT II, Tanjung Priok, Jakarta, 
Selasa (12/1/2021) petang. Sementara 
itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya 
(Purn) Bagus Puruhito menyebut, petugas 
masih akan terus melakukan proses 
pencarian, baik itu pencarian korban, 
puing pesawat, termasukn CVR. "Tentu ke 
depan kita masih akan melanjutkan upaya 
pencarian ini untuk evakuasi korban. 
Kemudian untuk mengevakuasi material 
yang ada di dalam lokasi tersebut. 
Demikian juga pencarian terhadap CVR," 
ujar Bagus. Kolaborasi terus berjalan 
Temuan FDR kotak hitam Sriwijaya Air SJ 
182 diharapkan menjadi pelecut untuk 
terus menggelar kolaborasi dari berbagai 
instansi dalam mengevakuasi korban 
kecelakaan pesawat. Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi 
menyebut, kolaborasi ini diperlukan guna 
menuntaskan tugas ke depan dalam 
mengevakusi korban dan puing 
kecelakaan pesawat. "Kami 
mengharapkan bahwa kolaborasi berjalan 
baik karena masih ada yang harus dicari," 
kata Budi.
Percepat pengungkapan 

Dalam perkiraannya, KNKT bisa 
mengetahui percakapan di kokpit dan 
data penerbangan tak kurang dari 
seminggu. "Namun data itu tidak akan 
segera diumumkan karena masih harus 
dianalisis terlebih dulu," kata Gerry dikutip 
dari Kompas.id.

Terpisah, pengamat penerbangan Gerry 
Soejatman mengatakan, temuan kotak 
hitam ini dapat membantu mempercepat 
pengungkapan penyebab kecelakaan 
pesawat. Penyebab kecelakaan bisa 
diketahui apabila petugas bisa 
mendapatkan kotak hitam secara lengkap, 
yakni adanya perangkat FDR dan CVR. 
Gerry menuturkan, isi kotak hitam bisa 
saja segera diketahui apabila tidak 
mengalami kerusakan. 


