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Presiden Amerika Serikat Donald 
Trump rupanya kurang berniat 
mengakhiri masa jabatannya dengan 
baik. Terhitung sejak penghitungan 
suara Pilpres AS hingga sekarang, 
Trump masih mengaku sebagai 
pemenang, meski fakta-fakta 
menyatakan terbalik. Kekukuhan hati 
Trump memuncak ketika ia meminta 
para pendukungnya menggelar aksi 
unjuk rasa menolak ditetapkannya Joe 
Biden dan Kamala Harris sebagai 
presiden dan wakil presiden oleh 
Kongres Senat. Akhirnya, seakan 
menutup mata pada fakta dan bukti, 
para pendukung Trump kemudian 

mengepung Gedung Capitol, tempat di 
mana pengukuhan Biden dan Harris 
diumumkan. Sebuah kejadian sejarah 
memalukan sekaligus menjijikkan menjadi 
sejarah kelam demokrasi di Amerika 
Serikat terjadi pada sore hari, Rabu 6 
Januari 2020 waktu setempat. Massa 
yang merupakan pendukung presiden 
Donald Trump mengepung gedung 
Capitol Hill sejak pagi hari. Ribuan 
pendukung Trump yang tidak terima akan 
kekalahan Trump pada Pemilihan 
Presiden Amerika Serikat tahun 2020 
melakukan protes dan merangsek masuk 
Gedung Capitol dengan agenda untuk 

Jaksa Agung DC Karl Racine :

Trump Bisa Di Lengserkan
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menggagalkan pengesahan hasil 
electoral votes oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) dan Senat Amerika 
Serikat (AS) untuk kemenangan Joe 
Biden dan Kamala Harris atas Donald 
Trump dan Mike Pence.
Ledakan terjadi di luar gedung kongres 
Amerika Serikat (AS), Capitol Hill, di 
Washington D.C. Ledakan ini berasal 
dari kepolisian yang sedang berusaha 
menghalau laju massa pendukung 
Donald Trump yang ingin menyerbu 
gedung itu untuk membatalkan 
penetapan kemenangan Joe Biden 
sebagai Presiden AS. Dikutip Reuters, 
cahaya terang menyala di depan 
gedung parlemen itu yang dipenuhi oleh 
massa pendukung Trump yang sedang 
berusaha menembus barikade polisi. 
Selain beberapa amunisi ledak, polisi 
juga menggunakan gas air mata untuk 
menghambat laju demonstran yang 
ingin menyerbu ke dalam gedung. 
Jendela-jendela gedung dihancurkan 
hingga massa dapat menerobos masuk 
menduduki gedung, sebelum Garda 
Nasional beraksi dan Trump meminta 
massa mundur. Setelah garda nasional 
datang atas anjuran Trump. Maka 
perusuh pun beransur mundur. Padahal 
menurut sumber pemerintah 

mengungkapkan Trump semula tak 
berniat menerjunkan pasukan keamanan. 
Presiden AS Donald Trump disebut 
sempat tidak ingin mengerahkan tentara 
guna meredakan demonstrasi yang 
berujung kerusuhan di Gedung Capitol. 
Adalah Wakil Presiden Mike Pence yang 
justru menghubungi Chairman Kepala Staf 
Gabungan Jenderal Mark Milley. Sumber 
lain menuturkan, Pence meminta Jenderal 
Miley agar menempatkan Garda Nasional 
ke Washington DC sesegera mungkin. 
Sebab, saat itu massa pendukung si 
presiden sudah menembus Gedung 
Capitol, dan membuat polisi maupun 
penjaga kewalahan. Hanya saja seperti 
diberitakan CNN Kamis (7/1/2021), Pence 
tidak mempunyai otoritas untuk 
menerjunkan tentara. Pada akhirnya, 
perintah untuk menerjunkan korps 
cadangan di militer AS itu diberikan oleh 
Pejabat Menteri Pertahanan Christopher 
Miller. Dalam pernyataan yang bisa 
dianggap aneh, Miller mengaku dia sudah 
berdiskusi dengan Mike Pence, bukan 
Trump, terkait penempatan pasukan. 
Pengganti Menhan Mark Esper itu 
menuturkan, dirinya sudah berbicara 
dengan Pence, Miley, maupun Ketua DPR 
AS Nancy Pelosi. Dia menyatakan sudah 
mengaktifkan Garda Nasional untuk 
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membantu kepolisian lokal dan federal 
menertibkan situasi. "Pasukan kita 
sudah disumpah untuk melindungi 
konstitusi dan demokrasi, dan mereka 
akan bertindak secara benar," tegas 
Miller dikutip Daily Mail. Kepala Polisi 
Metropolitan Washington Robert 
Contee mengatakan anggota 
kerumunan menggunakan bahan kimia 
yang mengiritasi untuk menyerang 
polisi dan beberapa lainnya terluka. 
Pendukung Trump berunjuk rasa tidak 
terkendali. Mereka pun masuk kedalam 
gedung Capitol dikarenakan polisi 
kewalahan dan tidak bisa mencegah. 
Hasilnya berujung bentrok dan 
menewaskan seorang perempuan yang 
sedang berada di dalam Gedung 
Capitol.Kepolisian Washington 
mengakui perempuan yang 
diidentifikasi bernama Ashli Babbitt 
ditembak oleh anggotanya.Dilansir AFP 
Kamis (7/1/2020), polisi menyatakan 
bahwa peluru yang menembus dada 
Ashli Babbitt berasal dari anggota 
mereka.Berdasarkan laporan media 
AS, Babbitt diketahui adalah 
pendukung garis keras Presiden Trump 
dan mantan tentara di Angkatan 

Udara.Dengan masuknya perusuh itu 
maka sidang pun sempat tertunda. 
Sementara itu para anggota Senat, DPR, 
dan juga Wakil Presiden Mike Pence telah 
dievakuasi ke tempat yang aman dan 
diminta untuk mengenakan penutup anti 
gas air mata. Ketua DPR AS Nancy Pelosi 
juga memutuskan untuk melanjutkan 
sidang penetapan Joe Biden sebagai 
Presiden AS ke-46 hari itu juga pada 
Rabu (6/1/2021) malam waktu setempat. 
Polisi menyatakan gedung Capitol aman 
tidak lama setelah pukul 17:30 waktu 
setempat. DC sempat mengumumkan jam 
malam yang dimulai pukul 6 sore sampai 
pukul 6 pagi keesokan harinya. Untuk 
pengesahan yang tertunda itupun 
dilanjutkan jam 20.00 malam untuk 
melanjutkan sertifikasi Pilpres. Dilansir 
Channel News Asia, Ketua DPR Amerika 
Serikat, Nancy Pelosi mengumumkan 
bahwa anggota parlemen akan 
melanjutkan penghitungan suara elektoral 
untuk mengkonfirmasi hasil pemilu 2020 
setelah demonstran pro-Donald Trump 
meninggalkan gedung Capitol Hill. Pelosi 
mengatakan bahwa langkah itu diambil 
setelah berkonsultasi dengan Pentagon, 
Departemen Kehakiman dan Wapres Mike 
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Pence, yang akan memimpin proses 
sertifikasi tersebut. "Kami telah 
memutuskan untuk melanjutkan (proses 
sertifikasi) malam ini di Capitol setelah 
gedung diizinkan untuk digunakan 
kembali," kata Pelosi dalam sebuah 
surat kepada rekan-rekannya. Atas 
kejadian kerusuhan ini desakan agar 
pemakzulan terhadap Presiden AS 
Donald Trump terjadi mulai muncul, 
buntut kerusuhan di Gedung Capitol, 
Washington DC. Jaksa Agung untuk 
District of Columbia, Karl Racine, 
menyerukan agar Wakil Presiden Mike 
Pence mengatur kabinet dan 
mengaktifkan Amandemen 25. 
Amandemen 25 menyebutkan wakil 
presiden, bersama "mayoritas pejabat 
eksekutif maupun Kongres", untuk 
mendeklarasikan presiden tidak bisa 
menjalankan kewajibannya. Karl Racine 
menganggap Trump tidak layak menjadi 
Panglima Tertinggi AS. Menurutnya, 
Trump tidak mampu menjaga warganya 
dari kekacauan. Oleh karena itu, ia 
berharap Pence segera menghadap 
DPR dan Senat untuk mendapat 
dukungan. "Apakah kalian suka Wakil 

Presiden Pence atau tidak, faktanya 
adalah dia lebih layak untuk posisi ini," 
kata Racine kepada CNN. Dia 
menegaskan bahwa saat ini, AS 
membutuhkan panglima tertinggi yang 
bisa memenuhi kewajibannya sesuai 
konstitusi. Karena itu, Racine meminta 
agar Mike Pence bisa bergerak 
mengaktifkan Amandemen dan 
memproses pemakzulan Trump bisa 
terjadi. "Saya mohon kepada bapak wakil 
presiden, lakukan tugas konstitusional 
Anda. Lindungi AS, tegakkanlah 
demokrasi dan gunakan Amandemen 25," 
tegasnya. Itu membutuhkan Wakil 
Presiden Pence untuk bergerak dan 
mendapatkan mayoritas suara kabinet 
atau mayoritas kongres untuk segera 
mencopot Presiden karena dia jelas tidak 
layak untuk menjabat," ujar Karl. Dikutip 
dari USA Today, amandemen ke-25 
Konstitusi AS adalah tentang prosedur 
untuk membebastugaskan Presiden AS 
dari jabatannya ketika Wakil Presiden dan 
mayoritas pejabat eksekutif presiden atau 
badan lainnya yang ditunjuk Kongres 
dalam mengambil langkah-langkah untuk 
menetapkan Panglima Tertinggi tidak 
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mampu menjabat. Namun jika presiden 
membantah keputusan itu, dua pertiga 
anggota House of Representatives 
(DPR) dan Senat diharuskan melakukan 
voting untuk menempatkan wakil 
presiden sebagai pihak yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugas presiden. Usulan pemakzulan 
Trump dengan adanya bukti kekacauan 
di depan Capitol Hill yang mana 
presiden tidak bisa mengatasinya. 
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan, para 
anggota komisi menyatakan presiden 74 
tahun itu jelas tidak layak untuk 
bertugas. Mereka merujuk kepada video 
maupun kicauan yang diunggah di 
Twitter sebelum dihapus, di mana 
Trump mendukung kerusuhan dalam 
demo AS. Dalam pernyataanya, Trump 
mengaku memahami para 
pendukungnya marah karena 
kemenangannya dalam Pilpres AS 3 
November lalu dicurangi. Media Inggris 
Time menyebutkan bahwa niatan massa 
untuk mengepung Capitol telah disulut 
oleh Trump. Sebelumnya Trump sempat 

menghadiri acara unjuk rasa itu dan 
memberikan sepatah dua patah kata di 
depan pendukungnya. Ia menyampaikan 
bahwa ia tidak akan mengakui 
kekalahannya pada pemilu 3 November 
lalu dan terus menerus menyerang 
legitimasi pemilu. "Kami tidak akan pernah 
menyerah. Itu tidak akan pernah terjadi. 
Anda tidak mengakui jika melibatkan 
kematian. Negara kita sudah muak. Kami 
tidak akan tahan lagi," kata Trump dalam 
demonstrasi "Save America March" itu. 
Namun begitu, dia kemudian meminta 
kepada suporternya untuk pulang, dan 
mematuhi penegak hukum serta 
memulihkan ketertiban. Bahkan seminggu 
sebelum.terjadinya tragedi Capitol Hill, 
menurut berbagai sumber berita, Trump 
menyerukan kepada pendukungnya untuk 
menggeruduk gedung simbol demokrasi 
AS tersebut. "Kehendak Presiden Trump 
sendiri yang menyulut kekerasan dan 
kerusuhan untuk membalikkan hasil 
Pilpres AS sudah sesuai standar," ujar 
komisi. Jay Timmons, CEO Asosiasi 
Manufaktur juga mendukung jika wakil 
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presiden mengaktifkan pasal yang 
menyingkirkan Trump dari Gedung 
Putih. Dilansir AFP, Timmons 
menghendaki agar Mike Pence serius 
menggunakan Amandemen 25, yang 
bakal membuatnya menjadi presiden 
interim AS. Karena itu, masa 
kepresidenan Trump yang tinggal 
tersisa beberapa hari itu harus segera 
diakhiri. Jika tidak potensi rusuh yang 
merupakan ancaman besar bagi 
demokrasi Amerika Serikat bisa terjadi 
lagi. Dengan keras Washington Post 
meminta untuk segera menyingkirkan 
Trump dari kursi Kepresidenan AS 
secepat mungkin. Banyak pihak yang 

menyayangkan dan mengecam keras 
atas apa yang terjadi di Gedung Capitol 
ini, tak terkecuali Presiden Terpilih AS 
yaitu Joe Biden. Biden mengecam keras 
para pendukung Trump yang menyerang 
Gedung Capitol ini, dia meminta agar 
semua pihak membiarkan proses 
demokrasi berjalan semestinya bahkan 
dia mengatakan bahwa ini bukan protes, 
namun pemberontakan. Biden juga 
meminta Trump untuk segera bereaksi 
atas kejadian ini. Sementara wakil 
presiden Mike Pence, mengutuk aksi 
tersebut. "Kepada mereka yang 
mendatangkan malapetaka di Capitol hari 
ini. Anda tidak menang," katanya. Hal 
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senada juga dikatakan Pemimpin Senat 
Partai Republik Mitch McConnell. Ia 
menyebut invasi tersebut sebagai 
"pemberontakan yang gagal. "Kami tidak 
akan tunduk pada pelanggaran hukum 
atau intimidasi," katanya. Presiden 
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa Volkan Bozkir mengecam 
kekerasan oleh massa pendukung 
Presiden Donald Trump di Gedung 
Kongres di Capitol Hill, Washington DC, 
Amerika Serikat pada Rabu (6/1). 
Mantan presiden Amerika Serikat 
Barack Obama juga menanggapi 
rusuhnya pendukung Donald Trump. 
Obama menilai kerusuhan massa yang 
terjadi di gedung Kongres Capitol Hill, 
Washington D.C, Amerika Serikat, dipicu 
oleh kebohongan Presiden AS Donald 
Trump tentang hasil pemilihan yang sah. 
"Obama juga mengatakan sejarah akan 
mengingat kekerasan yang terjadi di 
Capitol hari ini dipicu presiden yang 
menjabat saat ini yang terus berbohong 
tentang hasil pemilihan yang sah, 
sebagai momen yang sangat tidak 
menghormati dan memalukan bagi 
bangsa Amerika Serikat dikutip dari 
CNN, Kamis (7/1)". Padahal 
penyelenggara pilpres AS 2020 
beberapa waktu yang lalu juga sudah 

mengumumkan kemenangan Joe Biden 
atas Donald Trump. Ini hanya 
pengesahannya saja, tapi mereka 
merasa tidak terima. Padahal sudah 
diumumkan tidak adanya kecurangan 
sama sekali. Dan bukti bukti yang valid 
sudah ditunjukan. Dan kemudian 
seorang petinggi senat sudah 
mengatakan kalau pendukung Trump 
punya bukti kecurangan agar dibawa di 
pengadilan. Tetapi mereka enggak bisa 
tunjukan kecurangan tersebut. Berbeda 
dengan Trump, Mike Pence yang 
merupakan partner Trump dalam pemilu 
lalu, justru  menerima dan tidak menjegal 
proses pengesahan kemenangan Biden-
Harris, dia juga bahkan dijadwalkan 
memimpin sidang pengesahan di 
kongres. Perlu diketahui, di samping 
meminta pendukungnya berunjuk rasa, 
Trump juga disebut memarahi wakilnya, 
Mike Pence, yang ia nilai tidak bisa 
berbuat banyak untuk "mencegah" 
kemenangan Biden. Mengapa Pence 
memilih diam? Ya, ia tentu sadar bahwa 
usahanya akan percuma. Ia pasti tahu, 
hanya Trump yang sulit menerima 
kenyataan pahit, kalah di Pilpres. Di 
dalam kongres sendiri masih ada saja 
pihak yang mendukung Trump dan 
menyatakan adanya kecurangan dalam 
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pemilu kali ini. Bahkan mereka 
berusaha menjegal proses pengesahan. 
Di bawah koordinasi Ted Cruz mereka 
bahkan meminta penundaan 10 hari 
pengesahan agar dilakukan audit atas 
pemilu kali ini. Ternyata kenyataan pahit 
yang dialami Trump ternyata tidak 
sebatas kalah di Pilpres. Kepemimpinan 
Trump kali ini ternyata juga membuat 
anggota republik di DPR dan di senat 
juga mengalami kekalahan. Partai 
Republik gagal menguasai DPR dan 
Senat. Artinya Partai Demokrat berhasil 
memenangkan tiga pertarungan 
sekaligus. Antara lain menang Pilpres, 
DPR, dan Senat. Kemenangan besar 
Demokrat pada 2009 silam diraih 
kembali. Mungkinkah ketiga kekalahan 
itu yang menyebabkan Trump 
mengalami stres berat? Sehingga jika 
ada anggota parlemen di senat maupun 
DPR yang berusaha menggagalkan 
kemenangan ini kecil sekali bahkan 
tidak mungkin. Karena proses audit itu 
sendiri mengharuskan mayoritas 
anggota kongres yang terdiri dari 
anggota senat dan DPR AS setuju. 
Lewat akun media sosial Twitter, 
Facebook, dan YouTube, Trump masih 
saja "membakar" amarah 
pendukungnya. Sehingga dikabarkan, 

ketiga platform tersebut membekukan 
sementara akun Trump. Pesan tersebut 
dihapus lantaran dianggap memanaskan 
para pendukungnya yang saat itu tengah 
berdemonstrasi. Yang mana Washington 
Post pun mengatakan bahwa demo itu 
dilakukan oleh "massa yang kejam". Pada 
pesannya, Trump memang meminta agar 
pendukungnya pulang dan tak membuat 
huru-hara. Itu hanya kata yang manis tapi 
jahat, karena ayah dari Ivanka ini tetap 
menyuarakan adanya kecurangan dalam 
Pilpres AS 2020, yang membuatnya gagal 
mempertahankan kekuasaannya. Klaim 
kecurangan terus menerus dilakukan 
Trump ini tanpa dibarengi bukti-bukti yang 
valid sehingga berbagai upaya hukumnya 
harus berakhir tanpa hasil apapun. Karena 
pada dasarnya klaim Trump itu hanya 
klaim tanpa pijakan yang jelas. Mengapa 
Trump bersikap aneh dan kekanak-
kanakan? Tidakkah ia sadar jika sikapnya 
bakal menghancurkan AS? Kubu Partai 
Republik pun sudah pasrah dan tampak 
ikhlas menyongsong pemimpin baru. Gara 
gara kejadian di Capitol yang memalukan 
tersebut sekarang banyak pihak republik 
pun tidak mau memihak Trump lagi. Tidak 
ada lagi yang memihak Trump. Mayoritas 
pihak mengutuk sikap dan aksinya. Akibat 
hasutan terhadap para pendukungnya, 
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Trump diinisiasi untuk dilengserkan, 
meski masa jabatannya tinggal 
beberapa hari. Dengan kondisi ini, 
demokrasi di AS benar-benar tercoreng 
oleh seorang Trump yang disebut oleh 
Futurolog asal Stanford University,  
Francis Fukuyama sebagai Demagog 
Demokrasi. Trump, mungkin bisa 
disebut sebagai Presiden terburuk yang 
pernah dimiliki AS selama negara 
adikuasa ini merdeka sejak 1761. Ia 
satu-satunya Presiden AS yang 
menafikan segala proses pemilu AS 
yang sudah jelas-jelas tak 
memenangkannya. AS yang selama ini 
menjadi kiblat demokrasi dunia harus 
kehilangan muka akibat ulah Trump. 
Bisa jadi dalam beberapa hari kedepan 
otoritas AS akan melakukan 
penyelidikan mendalam terkait 
kerusuhan di US Capitol ini, dan bukan 
tidak mungkin sesegera mungkin Trump 
dimakzulkan dengan menggunakan 
Amandemen 25 Konstitusi AS ini. Trump 
pun bisa diseret untuk diadili karena 
akibat hasutannya menimbulkan korban 
jiwa. Trump pun bisa juga dibuang dari 
partai karena sikapnya sama sekali jauh 

dari sikap seorang Presiden AS yang 
menjunjung tinggi demokrasi. 
Menanggapi kericuhan pendukung 
Donald Trump sendiri, apa yang 
diucapkan oleh mantan presiden Barack 
Obama ada benarnya. Amerika Serikat 
yang dikenal dengan bangsa beradab 
dalam demokrasi sendiri justru 
mempertontonkan pada dunia tentang 
kekerasan tidak menerima hasil pemilu 
yang sudah berlangsung lama di 
Amerika Serikat. Seharusnya Amerika 
Serikat dalam setiap pemilu yang terjadi 
berkaca dari pengalaman masa lalu, 
Amerika Serikat dalam berdemokrasi 
sudahlah harus matang mengingat usia 
demokrasi di Amerika Serikat yang 
sudah tua. Maka dari itu diharapkan 
Donald Trump dan pendukungnya 
legowo menerima kekalahan yang ada, 
supaya keadaan Amerika Serikat jauh 
lebih baik dari hari ini, damai dan aman. 
Selain itu dalam demokrasi sendiri, 
bukan hal yang mustahil jika memang 
Donald Trump masih ingin tetap dalam 
pemerintahan, Trump bisa minta kepada 
Biden untuk  diberikan jabatan sebagai 
menteri atau apapun. Sebagai contoh 
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bersambung hari MingguPrabowo Subianto yang kalah dalam 
pilpres kemarin masuk sebagai menteri 
pertahanan di era pemerintah Jokowi 
yang menjadi rivalnya dulu di pilpres 
2019 Indonesia. Bukankah Prabowo 
Subianto dapat dijadikan contoh 
supaya Trump legowo menerima 

yang baru terjadi di Indonesia. Karena 
kejadian Amerika ini persis sama 
dengan Indonesia. 

kekalahan. Demokrasi AS yang diagung-
agungkan dan menjadi rujukan praktek 
demokrasi seluruh dunia sontak runtuh. 
Hancur bersamaan keruntuhan beberapa 
bagian dari Capitol Hill. 
Legitimasi sebagai contoh bagi negara-
negara yang ingin menerapkan demokrasi 
hilang sudah. Ibarat pepatah kejayaan 
ratusan tahun demokrasi AS terhapus 
tragedi memilukan dalam sehari. 
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Dua hari pasca-kerusuhan di Gedung 
Capitol, Washington DC yang 
mengguncang Amerika Serikat, foto-
foto para pelaku mulai beredar dan 
banyak yang telah diidentifikasi, 
sebagian langsung dipecat oleh 
perusahaan tempat mereka bekerja.
Biro Penyidik Federal (FBI) sebelumnya 
meminta bantuan masyarakat untuk 
mengidentifikasi para pelaku atau 
mengirim foto dan video terkait insiden 
tersebut agar aktor utama bisa segera 
ditangkap.Perusahaan pemasaran 
Navistar di Maryland mengumumkan 
satu karyawannya telah dipecat setelah 
beredar foto dia di antara para perusuh 

Nasib Para Pelaku Demo Di Capitol Hill

-- dengan memakai kartu pengenal 
perusahaan."Meskipun kami mendukung 
hak karyawan untuk menyatakan 
kebebasan berpendapat secara damai 
dan legal, namun karyawan yang 
membahayakan kesehatan dan 
keselamatan orang lain tidak akan 
mendapat peluang pekerjaan di Navistar 
Direct Marketing," bunyi pernyataan 
perusahaan.
Seorang pengacara asal Texas bernama 
Paul Davis juga kehilangan pekerjaan di 
Goosehead Insurance, setelah videonya 
muncul di media sosial yang memastikan 
keterlibatan dia."Kami semua berusaha 
masuk ke Capitol untuk menghentikan 

"Dan untuk seluruh pendukung saya 
yang hebat, saya tahu anda kecewa, 
namun saya juga ingin anda tahu 
bahwa perjalanan hebat kita baru saja 
dimulai."

Selama berbulan-bulan Trump 
bersikeras dirinya telah menang dalam 
pemilihan 3 November lalu akibat 
terjadinya kecurangan yang luas, meski 
tak ada bukti atas pernyataannya 
itu.trump akhirnya akui biden presiden 
as selanjutnya usai kerusuhan di 
gedung capitolDesakannya pada hari 
Rabu kepada ribuan pendukungnya 

Pernyataan itu merupakan pembalikan 
tajam bagi Trump, yang menghadapi 
seruan-seruan untuk pengunduran atau 
pengusiran dirinya dari kursi 
kepresidenan usai penyerangan yang 
terjadi pada Rabu. 

Dengan ancaman pemakzulan untuk 
kedua kalinya yang semakin meningkat, 
Presiden Donald Trump mengakui, 
pada Kamis (7/1) bahwa Joe Biden 
akan menjadi Presiden Amerika Serikat 
selanjutnya, sehari setelah para 
pendukungnya menyerbu Gedung 
Capitol AS dalam serangan yang 
mengejutkan terhadap demokrasi AS 
saat Kongres sedang mengesahkan 
kemenangan Biden.Dilansir dari Antara 
mengutip Reuters, Jumat (8/1), Trump, 
yang pada Kamis pagi masih terus 
membuat klaim palsu bahwa pemilihan 
presiden itu telah dicuri darinya, 
mengatakan bahwa fokusnya kini untuk 
memastikan transisi yang lancar ke 
administrasi Biden dalam sebuah video 
yang dirilis pada Kamis malam waktu 
setempat. Biden, presiden terpilih dari 
partai Demokrat, dijadwalkan untuk 
dilantik pada 20 Januari.
Presiden itu mengecam kericuhan yang 
pecah pada Rabu, mengatakan bahwa 
para perusuh telah mencemarkan kursi 
demokrasi Amerika."Melayani sebagai 
Presiden anda telah menjadi 
kehormatan terbesar dalam hidup 
saya," kata Trump yang merupakan 
presiden dari partai Republik. 

Akhirnya Trump Akui Kemenangan Biden

Namun seorang penasihat Pence 
mengatakan sang Wapers, yang harus 
menjadi pemimpin upaya semacam itu, 
menolak untuk menggunakan 
amendemen tersebut untuk mengusir 
Trump dari Gedung Putih.

untuk berjalan ke Gedung Capitol untuk 
memprotes hasil pemilihan memicu 
kumpulan massa yang menerabas 
barisan petugas kepolisian dan 
menginvasi Capitol, memaksa para 
anggota Kongres untuk bersembunyi 
demi keselamatan masing-masing.Para 
perwakilan dari partai Demkorat di 
Kongres, Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Nancy Pelosi dan pimpinan partai 
Demokrat di Senat Chuck Schumer, 
menyerukan kepada kabinet Trump dan 
Wapres Mike Pence untuk menggunakan 
Konstitusi AS untuk mencopot Trump atas 
"hasutan pemberontakan".

Segelintir wakil rakyat dari partai Republik 
juga menyerukan pencopotan Trump. 
Laman editorial Wall Street Journal, yang 
dianggap sebagai suara terdepan dari 
pihak Republik, menyerukan 
pengunduran diri Trump pada Kamis 
malam.
Sejumlah anggota pemerintahan Trump, 
termasuk Menteri Transportasi Elaine 
Chao, yang juga merupakan istri 
Pimpinan Mayoritas Senat Mitch 
McConnell, mengundurkan diri sebagai 
sikap simbolis terhadap kekerasan itu.

Amandemen ke-25 dalam Konstitusi AS 
memperbolehkan jumlah mayoritas dari 
Kabinet untuk mencopot seorang 
presiden dari kekuasaan apabila dia tidak 
dapat melaksanakan tugasnya.

Apabila Pence gagal untuk mengambil 
langkah, Pelosi memberikan sinyal bahwa 
dia akan mengumpulkan kembali anggota 
DPR untuk menginisiasikan proses 
pemakzulan terhadap Trump atas 
perannya dalam kericuhan pada Rabu, 
yang mengakibatkan kematian lima 
orang, termasuk seorang petugas 
kepolisian Capitol, yang kematiannya 
dikonfirmasi oleh anggota DPR Dean 
Phillips melalui Twitter.
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"Saya 
mengatakan 
'berusaha 
masuk ke 
Capitol,' 
maksudnya 
menyuarakan 
protes, bukan 
dengan cara 
kekerasan," tulisnya.

Rick Saccone, mantan anggota DPRD 
Pennsylvania, menyebarkan fotonya 
saat berada di luar gedung Capitol. 
Setelah itu, Saint Vincent College 
tempatnya mengajar selama 21 tahun 
segera melakukan penyelidikan 
internal.
"Atas hasil investigasi, Dr Saccone 
akhirnya menyampaikan surat 
pengunduran diri dan kami terima, 

Saat massa yang merupakan 
pendukung Presiden Donald Trump 
menyerbu Capitol, Kongres sedang 
melakukan sidang penetapan hasil 
pemilihan presiden di mana Joe Biden 
menang telak.Dalam unggahan 
berikutnya, Davis mengklaim bahwa dia 
hanya 
melakukan 
aksi damai 
dan tidak 
menerobos 
masuk ke 
Gedung 
Capitol.

ini," kata Davis dalam video tersebut.

Namun, hari berikutnya, perusahaan 
mengumumkan di akun Twitter: "Paul 
Davis, konsultan umum, tidak lagi 
dipekerjakan oleh Goosehead."

Kisah-kisah ini hanya sebagian kecil dari 
para pelaku kerusuhan yang mulai 
menerima konsekuensi baik dari penegak 
hukum, masyarakat, atau tempat mereka 
mencari nafkah.

berlaku secepatnya. Dia tidak bisa lagi 
dikaitkan dengan Saint Vincent College 
dalam kapasitas apa pun," kata Michael 
Hustava, direktur komunikasi sekolah 
tersebut.Saccone mengklaim dia dan 
teman-temannya melakukan aksi damai. 
Namun, senator negara bagian 
Pennsylvania, Lindsey Williams, 

menyebarkan 
video lain 
yang 
sebelumnya 
dihapus dari 
laman 
Faebook milik 
Saccone.Dala
m video itu, 
Saccone 
mengatakan: 
"Mereka 
merubuhkan 
pagar. Kami 
berusaha 
mengusir 
semua orang 

jahat di sana dan mengusir semua RINO 
yang telah mengkhianati presiden kita. 
Kami akan usir semua dari kantor 
mereka.”RINO, atau Republican in Name 
Only, adalah julukan bagi anggota Partai 
Republik yang dinilai tidak bekerja 
sungguh-sungguh untuk partai mereka. 
Oleh para pendukung Trump, julukan itu 
banyak disematkan kepada mereka yang 
berseberangan dengan presiden.

Majelis Ulama Indonesia ( MUI) 
menyatakan bahwa vaksin Covid-19 
produksi Sinovac, China, yang dibeli 
Pemerintah Indonesia suci dan halal. 
Hal tersebut merupakan hasil sidang 
Komisi Fatwa MUI yang digelar pada 
Jumat (8/1/2021) siang. "Setelah 
dilakukan diskusi panjang dari 
penjelasan auditor, maka Komisi Fatwa 
menyepakati bahwa vaksin Covid-19 
yang diproduki Sinovac suci dan halal," 
ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI 
Asrorun Ni'am dalam konferensi pers 
secara virtual, Jumat sore. Seiring 
dengan itu, MUI pun telah 
mengeluarkan fatwa yang menyatakan 
bahwa vaksin Covid-19 produksi 
Sinovac yang sudah ada di Indonesia 
halal. Namun demikian, kata Ni'am, 
fatwa utuh MUI terkait vaksin Covid-19 
tersebut baru akan dikeluarkan setelah 
hasil uji Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) keluar. Hal itu 
terutama untuk menentukan terkait 
keamanan, kualitas, dan kemanjuran 

MUI : Vaksin Sinovac Halal Dan Suci

dari vaksin tersebut. "Jadi fatwa utuhnya 
akan disampaikan setelah BPOM 
menyampaikan mengenai aspek 
keamanan untuk digunakan apakah 
(vaksin) aman atau tidak. Fatwa akan 
melihat aspek ketayiban itu," kata dia. 
Niam memastikan bahwa kebolehan 
penggunaan vaksin Covid-19 tersebut 
sangat terkait dengan keputusan atas 
aspek keamanan dari BPOM. "Dengan 
demikian, fatwa MUI terkait produk vaksin 
Covid-19 dari Sinovac, China, ini akan 
menunggu final dari BPOM mengenai 
aspek ketayibannya," kata dia. Adapun 
MUI telah melakukan audit lapangan 
terhadap vaksin Sinovac sejak vaksin 
masih berada di Beijing, China, hingga 
tiba di Tanah Air dan disimpan di PT Bio 
Farma, Bandung. Dari hasil audit 
lapangan tersebut, tim dari MUI pun 
melakukan sidang Komisi Fatwa untuk 
menentukan kehalalan vaksin.Saat ini 
sudah terdapat 3 juta dosis vaksin 
Sinovac di Indonesia dan sudah 
didistribusikan ke sejumlah daerah.
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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

Bendera berwarna merah putih terlihat 
dibawa seorang demonstran di demo 
Capitol Hill, Amerika Serikat (AS), 
Kamis 
(7/1/2021). 
Sekilas bendera 
itu tampak 
seperti bendera 
Indonesia dari 
warnanya, tetapi 
ternyata bukan. 
Jika dicermati 
bendera itu 
adalah logo 
negara bagian 
North Carolina, 
yang memang 
berwarna merah 
putih, tetapi ada simbol-simbol di 
sampingnya. Di sisi kiri warna merah 
putih, terdapat area biru dengan huruf N 
dan C yang mengapit satu bintang 
putih. Juga Area biru 
itu lebarnya kira-kira 
sepertiga ukuran 
bendera. Di atasnya 
ada pita emas 
bertuliskan May 20th 
1775 dan pita di 
bawah tertulis April 
12th 1776. Lihat Foto 
Bendera negara 
bagian North 
Carolina di Amerika 
Serikat.(NCPEDIA.or
g) Filosofi Dilansir dari NCPEDIA.org, 
dulu di Colonial North Carolina, bendera 
yang paling sering dipasang adalah 
bendera negara induk koloni, Inggris, 
dan Inggris Raya. Banyak bendera lokal 
kemungkinan besar dipakai di dalam 
perbatasan negara selama Perang 
Revolusi, tetapi tidak banyak info 
tentangnya di internet. North Carolina 
sendiri baru punya bendera negara 
bagian sejak konvensi konstitusional 
1861.John D Whitford, delegasi dari 
Craven County, menganjurkan 
pembuatan bendera negara bagian 
dengan area biru dan V putih di 

Bendera Merah Putih Di Capitol Hill Bukan Milik Indonesia
atasnya, serta satu bintang yang 
melingkari kata-kata "Surgist astrum, 20 
Mei 1775". Delegasi konvensi lalu 

membentuk 
komite 
pembuatan 
bendera, tapi 
tidak memakai 
desain yang 
diusulkan 
Whitford. Komite 
itu lalu 
merancang 
bendera yang 
terdiri dari bidang 
merah dengan 
bintang putih di 
tengah, dan 

dengan tulisan di atas bintang, serta 
bentuk setengah lingkaran. Setelah 
melalui berbagai perdebatan, akhirnya 
disepakati desain yang dipakai adalah 

buatan William G 
Browne. Baca juga: 
Bush Sebut 
Kerusuhan Capitol 
Hill sebagai Banana 
Republic, Ini 
Artinya... Tanggal 20 
Mei 1775 merujuk 
pada Deklarasi 
Kemerdekaan 
Mecklenburg dari 
Britania Raya. 
Kemudian, 12 April 

1776 menunjuk pada penghormatan hari 
Halifax Resolves. Bendera itu berkibar di 
North Carolina sampai tahun 1885, lalu 
desainnya diganti lagi berkat usulan 
badan legislatif negara bagian. Desain 
barunya seperti yang kita lihat sekarang. 
Bintang putih di tengah dengan huruf N 
emas di kiri dan C emas di kanan. 
Bendera ini sempat jadi kontroversi di 
Deklarasi Kemerdekaan Mecklenburg, 
dan tidak banyak berubah sejak 1885. 
Sampai sekarang hanya sedikit 
perubahan yang dialami bendera North 
Carolina, yaitu pada ukuran panjangnya 
dan penghapusan dua koma.
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WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
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Dengan Biaya Terjangkau $5
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putih, tetapi ada simbol-simbol di 
sampingnya. Di sisi kiri warna merah 
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dan C yang mengapit satu bintang 
putih. Juga Area biru 
itu lebarnya kira-kira 
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bendera. Di atasnya 
ada pita emas 
bertuliskan May 20th 
1775 dan pita di 
bawah tertulis April 
12th 1776. Lihat Foto 
Bendera negara 
bagian North 
Carolina di Amerika 
Serikat.(NCPEDIA.or
g) Filosofi Dilansir dari NCPEDIA.org, 
dulu di Colonial North Carolina, bendera 
yang paling sering dipasang adalah 
bendera negara induk koloni, Inggris, 
dan Inggris Raya. Banyak bendera lokal 
kemungkinan besar dipakai di dalam 
perbatasan negara selama Perang 
Revolusi, tetapi tidak banyak info 
tentangnya di internet. North Carolina 
sendiri baru punya bendera negara 
bagian sejak konvensi konstitusional 
1861.John D Whitford, delegasi dari 
Craven County, menganjurkan 
pembuatan bendera negara bagian 
dengan area biru dan V putih di 

Bendera Merah Putih Di Capitol Hill Bukan Milik Indonesia
atasnya, serta satu bintang yang 
melingkari kata-kata "Surgist astrum, 20 
Mei 1775". Delegasi konvensi lalu 

membentuk 
komite 
pembuatan 
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tidak memakai 
desain yang 
diusulkan 
Whitford. Komite 
itu lalu 
merancang 
bendera yang 
terdiri dari bidang 
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bintang putih di 
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dengan tulisan di atas bintang, serta 
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Republic, Ini 
Artinya... Tanggal 20 
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Mecklenburg dari 
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Kemudian, 12 April 

1776 menunjuk pada penghormatan hari 
Halifax Resolves. Bendera itu berkibar di 
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desainnya diganti lagi berkat usulan 
badan legislatif negara bagian. Desain 
barunya seperti yang kita lihat sekarang. 
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Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

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

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Susu almond, ternyata memiliki 
manfaat yang cukup banyak bagi 
kesehatan. Susu kacang almond atau 
yang biasa dikenal dengan almond 
milk, merupakan minuman bergizi yang 
rendah kalori dan kaya manfaat bagi 
tubuh. Minuman ini, dibuat dengan 
proses menggiling almond dan 
mencampurkannya dengan air, 
kemudian menyaringnya untuk 
menghilangkan padatan.
Melalui proses itulah, dihasilkan cairan 
berwarna putih yang memiliki rasa 
kacang, dan populer dengan sebutan 
almond milk. Susu almond dapat 
menjadi pilihan minuman pengganti 
susu sapi karena tinggi akan protein 
dan rendah kalori.
Susu Almond, menyimpan banyak 
vitamin yang berguna untuk menjaga 
kesehatan dan kekebalan tubuh. 
Banyak ibu menyusui juga 
mengonsumsi susu almond untuk 
membantu melancarkan ASI mereka 
(booster ASI). Kandungan vitamin (A, 
B12, dan D) yang tinggi dalam susu 
almond tentu saja memberikan manfaat 
yang baik bagi tubuh.Lantas, apa 
sajakah manfaat susu almond bagi 
kesehatan? Berikut ulasan 
selengkapnya dilansir dari laman 
healthline dan berbagai sumber:
Menjaga Kesehatan Tulang
Susu Almond disebut kaya akan 
kandungan kalsium, meski jumlahnya 
sedikit lebih rendah dibandingkan susu 
sapi. Namun, hal ini bisa menjadi 
keuntungan bagi seseorang yang tidak 
mengonsumsi produk susu (vegan) 

Manfaat Susu Almond

Almond merupakan jenis kacang yang 
tinggi akan vitamin E. Kandungan ini jadi 
pembeda susu almond dengan susu 
lainnya yang umumnya tidak 
mengandung vitamin E. Beberapa 
bentuk susu almond juga kaya akan zat 
besi dan vitamin B tambahan, yang juga 
membantu meningkatkan kesehatan dan 
kekebalan tubuh.

Susu almond diperkaya dengan vitamin 
A, D, dan E yang dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh. Dalam setengah 
cangkir almond atau sekitar 46 almond 
utuh yang telah dikupas, mengandung 
hampir 100 persen dari jumlah vitamin E 
harian yang juga merupakan kunci 
sistem kekebalan tubuh yang sehat.

Selain kalsium, susu almond juga 
menawarkan vitamin D dalam jumlah 
yang baik serta nutrisi penting lainnya 
yang mengurangi risiko radang sendi 
dan penyakit tulang lainnya. Kalsium dan 
vitamin D dalam susu almond juga 
bekerja sama untuk menjaga kesehatan 
gigi.

Satu cangkir susu almond disebut 
mengandung hampir 50% RDA kalsium. 
Seperti yang kita ketahui, kalsium sendiri 
merupakan mineral penting yang 
berfungsi untuk perkembangan dan 
kesehatan tulang. Asupan kalsium yang 
cukup mengurangi risiko patah tulang 
dan penyakit tulang lainnya seperti 
osteoporosis. Kalsium juga memastikan 
organ berfungsi dengan baik.

Tingkatkan Kekebalan Tubuh

yang berisiko tinggi mengalami 
kekurangan kalsium.

Tingkatkan Kesehatan Mata
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selengkapnya dilansir dari laman 
healthline dan berbagai sumber:
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Susu Almond disebut kaya akan 
kandungan kalsium, meski jumlahnya 
sedikit lebih rendah dibandingkan susu 
sapi. Namun, hal ini bisa menjadi 
keuntungan bagi seseorang yang tidak 
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Almond merupakan jenis kacang yang 
tinggi akan vitamin E. Kandungan ini jadi 
pembeda susu almond dengan susu 
lainnya yang umumnya tidak 
mengandung vitamin E. Beberapa 
bentuk susu almond juga kaya akan zat 
besi dan vitamin B tambahan, yang juga 
membantu meningkatkan kesehatan dan 
kekebalan tubuh.

Susu almond diperkaya dengan vitamin 
A, D, dan E yang dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh. Dalam setengah 
cangkir almond atau sekitar 46 almond 
utuh yang telah dikupas, mengandung 
hampir 100 persen dari jumlah vitamin E 
harian yang juga merupakan kunci 
sistem kekebalan tubuh yang sehat.

Selain kalsium, susu almond juga 
menawarkan vitamin D dalam jumlah 
yang baik serta nutrisi penting lainnya 
yang mengurangi risiko radang sendi 
dan penyakit tulang lainnya. Kalsium dan 
vitamin D dalam susu almond juga 
bekerja sama untuk menjaga kesehatan 
gigi.

Satu cangkir susu almond disebut 
mengandung hampir 50% RDA kalsium. 
Seperti yang kita ketahui, kalsium sendiri 
merupakan mineral penting yang 
berfungsi untuk perkembangan dan 
kesehatan tulang. Asupan kalsium yang 
cukup mengurangi risiko patah tulang 
dan penyakit tulang lainnya seperti 
osteoporosis. Kalsium juga memastikan 
organ berfungsi dengan baik.

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

Internasional 

Dicari
Pekerja untuk warehouse 

di NJ  Gaji $12.

Call : Kenny 267 - 243 - 0376
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Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

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

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

Vitamin E dalam susu almond juga 
dapat meningkatkan kesehatan mata. 
Penelitian menunjukkan bagaimana 
antioksidan ini melawan stres oksidatif 
dan mencegah penyakit mata yang 
parah, termasuk katarak dan 
degenerasi makula.

Susu almond merupakan minuman 
yang disebut mampu mencegah 
diabetes. Sebab, susu almond cukup 
rendah gula.  Susu almond adalah 
minuman rendah karbohidrat atau 
bebas gula yang terdiri dari kurang dari 
2% karbohidrat, atau 3,43 gr 
karbohidrat dalam 1 cangkir.

Menjaga Kesehatan Pencernaan
Dalam susu almond terdapat komposisi 
alkali yang berguna untuk kesehatan 
pencernaan karena bisa menetralkan 

Dapat Mencegah Diabetes

Sebagai perbandingan, susu sapi 
rendah lemak mengandung 5% 
karbohidrat, dengan total 12 gr dalam 1 
cangkir. Karena hal itu lah susu almond 
dapat mencegah diabetes yang 
disebabkan oleh melonjaknya tingkat 
gula darah normal.

perut dan meredakan gejala refluks asam 
atau mulas. Susu almond juga diketahui 
bebas laktosa, sehingga baik dikonsumsi 
oleh orang yang memiliki intoleransi 
laktosa.

Bantu Turunkan Berat Badan

Tak hanya berat badan, susu almond juga 
bisa membantu mengurangi lemak tubuh, 
ukuran pinggang dan kelebihan cairan.

Kalsium dalam susu almond membantu 

Susu almond memiliki kalori yang tentu 
saja lebih rendah dibandingkan dengan 
susu sapi. Kandungan kalori yang rendah, 
tentu saja membuat susu almond baik 
dikonsumsi bagi orang yang ingin 
menjaga dan menurunkan berat 
badan.Dari hasil studi yang dipublikasikan 
dalam International Journal of Obesity dan 
Related Metabolic Disorders, almond 
dapat membantu orang dalam 
menurunkan berat badannya ketimbang 
dengan diet tinggi karbohidrat kompleks.

Meningkatkan Kualitas Tidur

Intoleransi laktosa merupakan kondisi 
orang yang tidak dapat mencerna laktosa 
sehingga menyebabkan gejala sakit perut 
dan kembung.

otak memproduksi melatonin, atau 
hormon tidur. Susu almond hangat dapat 
bekerja lebih baik untuk kesehatan 
karena dapat membantu seseorang 
merasa rileks dan perlahan-lahan tertidur 
lelap.
Orang yang memiliki kualitas tidur baik 
maka juga akan berpengaruh pada 
kesehatan dan aktvitas kesehariannya.

Susu almond juga dipercaya mampu 
membantu menurunkan kadar kolesterol 
jahat (LDL) dalam darah. Melansir dari 
laman brilio, sebuah studi yang dilakukan 
oleh University of Toronto di Kanada 
menyebut, konsumsi 2,5 ons almond 
setiap hari bisa menurunkan LDL dan 
menaikkan HDL (kolesterol baik).

Menjaga Tingkat Kolesterol Dalam 
Darah

Selain itu, kandungan dalam almond 
juga dapat mencegah oksidasi yang 
dapat berkembang menjadi berbagai 
macam penyakit. Kulit almond kaya akan 
polifenol yang baik untuk pencegahan 
oksidasi kolesterol.

Tingkatkan Fungsi Otak
Kacang almond mengandung vitamin E 
tinggi yang telah terbukti meningkatkan 
kewaspadaan, mempertahankan memori 
lebih lama, dan mencegah penurunan 
kognitif. Untuk itu, almond dipercaya 
mampu membantu meningkatkan fungsi 
otak pada seseorang.
Selain itu, kacang almond mendapatkan 
kadar vitamin E yang sehat telah dikaitkan 
dengan pengurangan risiko penyakit 
jantung, kanker, dan penyakit Alzheimer.
Menjaga Kesehatan Rambut
Vitamin E dalam susu berperan sebagai 
antioksidan yang dapat melawan 
kerusakan akibat radikal bebas dan 
membantu mengurangi kerontokan 
rambut. Selain itu, asam lemak dalam 
susu almond juga dapat membantu untuk 
melembutkan rambut.
Selain mengonsumsi susu almond, Anda 
juga bisa sesekali menggunakan susu 
almond untuk mencuci rambut untuk 
mendapatkan manfaat yang lebih 
maksimal.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1
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degenerasi makula.

Susu almond merupakan minuman 
yang disebut mampu mencegah 
diabetes. Sebab, susu almond cukup 
rendah gula.  Susu almond adalah 
minuman rendah karbohidrat atau 
bebas gula yang terdiri dari kurang dari 
2% karbohidrat, atau 3,43 gr 
karbohidrat dalam 1 cangkir.

Menjaga Kesehatan Pencernaan
Dalam susu almond terdapat komposisi 
alkali yang berguna untuk kesehatan 
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Sebagai perbandingan, susu sapi 
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Bantu Turunkan Berat Badan
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

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

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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

iklan JK

Komisi Kepolisian Nasional ( 
Kompolnas) telah menyerahkan lima 
nama calon Kapolri kepada Presiden 
Joko Widodo sejak Kamis (7/1/2021). 
Ketua 
Kompolnas 
Mahfud MD 
memaparka
n kelima 
calon 
penerus 
kepemimpin
an Jenderal 
Pol Idham 
Azis, 
seluruhnya 
menyandan
g bintang 
tiga. "Ini 
lima nama 
komjen pol 
(bintang tiga) yang diajukan kepada 
Presiden oleh Kompolnas untuk dipilih 
sebagai calon Kapolri," ujar Mahfud 
dikutip dari akun twitternya, 
@mohmahfudmd, Jumat (8/1/2021). 
Kelimanya adalah Wakapolri Komjen 
Pol Gatot Eddy Pramono dan Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar. 
Kemudian Kepala Bareskrim Komjen 
Pol Listyo Sigit Prabowo; Kepala 
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 
Polri Komjen Pol, Arief Sulistyanto; 

5 Nama Calon Kapolri Baru
dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan 
Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Mahfud 
menyebut nama-nama yang sudah 
dikirimkan ke Istana sudah memenuhi 

syarat 
sebagai 
Kapolri 
selanjutnya. 
"Kelima 
orang itu 
dianggap 
memenuhi 
syarat 
profesionalita
s, loyalitas, 
jam terbang," 
kata 
Mahfud.Selan
jutnya, 
Presiden 
Jokowi akan 

memilih nama calon Kapolri untuk 
diserahkan ke DPR. Calon pilihan 
Presiden bisa tunggal atau lebih dari satu. 
Kandidat kemudian akan mengikuti fit and 
proper test atau uji kepatutan dan 
kelayakan di DPR. DPR punya tenggat 
waktu 20 hari sejak surat presiden 
diterima untuk memutuskan setuju atau 
tidak atas pencalonan kandidat.  
Diketahui, Idham Azis akan pensiun pada 
1 Februari 2021. Adapun batas waktu 
pensiun bagi anggota kepolisian adalah 
58 tahun.

Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664
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