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Program vaksinasi Covid-19 secara 
nasional dimulai hari Rabu tanggal 13 
Januari 2021. Suntikan vaksin pertama 
diberikan kepada Presiden Jokowi, pada 
pukul 09.48 WIB yang bertempat di 
Istana Kepresidenan. Jokowi yang 
memakai kemeja Putih sudah bersiap 
siap untuk disuntik Vaksin Covid-19 di 
lengan kirinya, yang diberikan oleh 
Dokter Kepresidenan. Proses tersebut 
berjalan cukup singkat, hanya beberapa 

menit. "Enggak terasa sama sekali." Ucap 
Jokowi. Setelah selesai disuntik Vaksin, 
Presiden Joko Widodo mengucapkan 
terima kasih terhadap dokter 
kepresidenan. Acara penyuntikan vaksin 
untuk Presiden Jokowi disiarkan secara 
"live" dan diliput oleh media massa. 
Semuanya bisa dilihat langsung. Yang 
lucunya dalam proses penyuntikan, baik 
dalam proses pengobatan atau 
pencegahan dalam vaksin, bahwa orang-
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orang yang disuntik biasanya ketakutan 
dan gemetar. Dan dokter yang 
berpengalaman akan tenang dan santai 
agar orang yang disuntik juga tenang 
untuk menenangkan orang yang 
disuntik. Tapi ini malah kebalikannya 
Jokowi yang akan disuntik terlihat santai 
tenang dan biasa biasa saja, Tapi justru 
tenaga kesehatannya yang terlihat 
gemetar dan gugup. Itulah Jokowi yang 
selalu tenang dalam menghadapi situasi 
apapun. Dia berusaha agar rakyat yang 
dipimpinnya juga tenang seperti dia. 
Selanjutnya setelah Jokowi, sejumlah 
menteri Kabinet Indonesia Maju turut 
serta diberikan suntikan dosis pertama 
vaksin Sinovac asal Cina. Sementara 
agar promosi vaksinasi menggugah dan 
mendapat atensi masyarakat, 
influencer/artis terkenal seperti Raffi 
Ahmad dengan sadar dan rela juga ikut 
berpartisipasi sebagai kelompok orang 
pertama di Indonesia yang divaksin. 
Kalau dilihat dari susunan acara, Raffi 
merupakan salah satu dari kelompok 
selebritas dan influencer yang 
menerima vaksin pada gelombang 
pertama rabu kemarin. Menurut jadwal 
ada beberapa tokoh yang Disuntik 
Vaksin Sinovac Setelah Jokowi. Tiga 

kelompok yang akan menerima vaksinasi 
vaksin Corona perdana periode 13 Jan 21 
:Kelompok 1

2. Menteri Kesehatan Budi Gunadi 
Sadikin, 
3. Menteri BUMN Erick Thohir
4. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, 

1. Presiden Jokowi 

5. Mendiknas Nadiem Makarim, 
6. Panglima TNI, Kapolri, 
7. Ketua Satgas Covid-19, Kepala BPOM.

1. Ketua IDI Daeng M Faqih, 
2. Ketua PPNI Harif Fafilah, 

 Kelompok 2 :

11. Raffi Ahmad

4. Ahli vaksin millennial Dirgayuza 
Rambe, 

8. Najwa Shihab, 

 Kelompok 3: 
1. Ketua PBNU Marsyudi Syuhud, 

4. Ustaz Das'ad Latif
3. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, 

7. Ketua Satgas NU Peduli COVID-19 M. 
Makky Zamzam, 

10. Bunga Citra Lestari, 

2. Perwakilan Muhammadiyah, 

3. Ketua PP IBI Emi Nurjasmi, 

6. Command Center Agus Syamsudin, 
5. Ketua Muhammadiyah COVID-19 

9. Dokter Tirta, 
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5. Perwakilan organisasi Kristen, 
Katolik, Hindu, Buddha.
 Penerima Vaksin Tanggal 14 dan 15 
Januari 21: 
1. Gubernur, 
2. Kepala dinas kesehatan, 
3. Sekda,Pangdam, 
4. Kapolda dan 
5. Dirut RSUD Rujukan Covid-19.
6. Pengurus Asosiasi Profesi Tenaga 
Kesehatan dan 
7. Key Opinion Leader Kesehatan 
Daerah.
8. Tokoh agama daerah yakni 
perwakilan Nahdlatul Ulama, 
Perwakilan Muhammadiyah, 
Perwakilan Organisasi Kristen, 
Khatolik, Budha.
Kenapa ada vaksinasi ? Apa itu vaksin 
? Dua pertanyaan standar ini sangat 
perlu untuk dipahami oleh masyarakat 
awam agar tidak terjadi kekeliruan 
berpikir dan kesalahan bertindak. Kata 
"vaksinasi" dan "vaksin" bukan 
perkataan sehari2 yang mudah untuk 
dipahami, malah sebetulnya kata kata 
yang dimaksud lebih banyak 
merupakan kata kata yang beredar di 
kalangan profesional laboratorium 
biologi. Agar tidak salah memahami 
sudah sewajarnya dicari pengertian 
"vaksinasi" dan "vaksin" secara hukum. 
Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan 
nomor 12 tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Imunisasi 
(Permenkes no 12/2017, menyebutkan 
yang dimaksud vaksin adalah ; "Produk 
biologi yang berisi antigen berupa 
mikroorganisme yang sudah mati atau 
masih hidup yang sudah dilemahkan, 
masih utuh atau bagiannya, berupa 
toksin mikroorganisme yang telah 
diolah menjadi toksoid atau protein 
rekombinan, yang ditambahkan zat 
lainnya, yang diberikan kepada 
seseorang akan menimbulkan 
kekebalan spesifik secara aktif 
terhadap penyakit tertentu." Pasal 1 
angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan 
nomor 23 tahun 2018 tentang vaksinasi 
(Permenkes No 23/2018) menyebutkan 
bahwa ; " Pemberian vaksin yang 
khusus diberikan dalam rangka 
menimbulkan atau meningkatkan 

kekebalan seseorang secara aktif 
terhadap suatu penyakit, sehingga 
apabila suatu saat terpapar dengan 
penyakit tersebut tidak akan sakit atau 
hanya mengalami sakit ringan dan tidak 
menjadi sumber penularan." Dengan 
mengamati dan mempelajari pengertian 
yang dimaksud dalam 2 Permenkes 
diatas dapat kita simpulkan pengertian 
sederhana bahwa vaksin yang 
merupakan produk biologi yang telah 
dilemahkan berfungsi menciptakan 
kekebalan tubuh bagi manusia. 
Penyuntikan vaksin kedalam tubuh 
(vaksinasi) selain akan menciptakan 
kekebalan tubuh bagi yang menerimanya 
juga menjadikan orang tersebut terbebas 
menjadi sumber penularan penyakit. Saat 
ini dunia, termasuk Indonesia dilanda 
pandemi penyakit yang disebabkan virus 
yang dikenal dengan Coronavirus 
Disease 19 (covid-19). Penyakit ini sudah 
merupakan pandemi yang meluas di 
tengah umat manusia di dunia. 
Kemampuan penularannya di tengah 
masyarakat relatif cepat, mudah 
membuat penyebaran sukar untuk 
dikendalikan oleh dunia medis. Negara 
negara di dunia betul betul tidak berdaya 
dan banyak yang telah melakukan 
keadaan darurat untuk membatasi 
pergerakan warganya (terakhir Malaysia 
dan Jepang melakukan keadaan darurat). 
Salah satu upaya yang masuk akal agar 
penyakit covid-19 terkendali dan 
mengurangi efek pandeminya adalah 
meningkatkan ketahanan tubuh 
masyarakat secara masif dalam waktu 
singkat. Untunglah beberapa ilmuwan 
biologi telah bekerja keras sehingga 
berhasil menemukan vaksin untuk 
penyakit covid-19. Sehingga upaya untuk 
menangkal penyebaran penyakit covid-19 
dengan melakukan vaksinasi untuk tujuan 
meningkatkan ketahanan tubuh menjadi 
memungkinkan untuk dilakukan. 
Melakukan vaksinasi adalah satu cara 
yang diyakini dapat melumpuhkan dan 
menghambat makin meluasnya covid-19, 
selain upaya melaksanakan protokol 
kesehatan. Selama ini masyarakat telah 
mendapat informasi dan sosialisasi 
tentang protokol kesehatan mencegah 
covid-19. Agar lebih efektif sekarang 
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saatnya dengan upaya tambahan 
dengan melakukan vaksinasi. Dan 
acara vaksinasi sudah dimulai di 
Indonesia rabu kemarin. Isu vaksin dan 
vaksinasi merupakan isu yang sexy 
menarik perhatian masyarakat. 
Keawaman masyarakat atas istilah 
istilah medis yang sukar dimengerti 
menjadi pasar bagi pembuat hoaks 
memberikan penjelasan yang 
menyesatkan. Terutama dari para 
pembenci pemerintahan yang sampai 
sekarang terus mencela kemajuan 
Indonesia. Para kadrun itu terus 
menyebarkan hoax dan menakut nakuti 
vaksin corona ini. Mulai dari isu bahwa 
vaksinasi merupakan cara pemerintah 
untuk membantai rakyatnya secara 
massal (genosida) sampai kepada isu 

bahwa pemerintah mendapat 
keuntungan dengan membeli vaksin. 
Padahal selama ini pemakaian vaksin 
sejenis seperti meningitis (flu), vaksin 
polio, vaksin cacar dll, tidak ada 
masalah. Dari isu kriminal yang 
mengerikan sampai kepada teori 
konspirasi perampokan besar besar an 
atas harta kekayaan negara (untuk 
vaksin dan vaksinasi pemerintah 
mengeluarkan dana Rp 35,1 triliun). 
Merk merk penghasil vaksin juga tidak 
terlepas dari gorengan para pembuat 
hoaks. Dari Mana vaksin ini berasal 
sampai Kebencian mendalam terhadap 
ras tertentu (kebencian rasial) 
merupakan dasar yang ideal untuk 
melempar hoaks kebencian dengan 
menyebarkan keburukan produk. Kalau 

menyangkut produk biasanya juga 
beredar hoaks yang berkaitan dengan 
persaingan dagang tidak sehat. 
Padahal siapa saja yang merupakan 
produsen obat/vaksin pasti dan harus 
memenuhi persyaratan yang ketat dari 
otoritas Menteri Kesehatan dan Badan 
POM. Khusus untuk vaksin yang 
beredar secara Internasional juga 
harus memenuhi persyaratan WHO. 
Namun semua persyaratan 
persyaratan yang ketat dari lembaga 
yang mempunyai otoritas lokal maupun 
internasional sejak proses pembuatan 
vaksin tidak menyurutkan para 
penyebar hoaks di media sosial untuk 
menyesatkan masyarakat. Bahkan 
kredibilitas (keterpercayaan) lembaga 
lembaga tersebut termasuk WHO 

diserang dengan teori teori konspirasi 
yang sangat diragukan kebenarannya. 
Teori konspirasi Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah 
persekongkolan atau komplotan. 
Konspirasi adalah persekongkolan 
sekelompok orang dalam merencanakan 
sebuah kejahatan yang dilakukan dengan 
rapi dan sangat dirahasiakan. Pelaku 
konspirasi disebut dengan konspirator. 
Konspirasi dikerjakan secara mulus dan 
rapi sehingga orang tidak mengetahuinya 
sedikit pun. Tujuannya agar masyarakat 
kehilangan kepercayaan terhadap 
lembaga2 yang selama ini mempunyai 
kredibilitas level dunia. Namanya teori 
konspirasi memang semua fakta yang 
dikemukakan sukar dibuktikan. Justru 
kalau bisa dibuktikan namanya bukan 
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teori konspirasi lagi. Fakta2 teori 
konspirasi didasarkan kepada fakta2 di 
lorong gelap yang sumbernya anonim 
atau tidak jelas. Agar serangan hoaks 
untuk menyesatkan efektif, dibuatlah 
testimoni testimoni baik testimoni 
korban vaksin atau testimoni oknum 
pakar yang profesional. Sementara 
Pemerintah dalam melawan teori 
konspirasi tersebut juga gencar 
melakukan edukasi tentang vaksin dan 
vaksinasi, baik oleh lembaga resmi 
maupun melalui iklan iklan di media 
massa. Akibat dari adanya hoax yang 
disebarkan oleh para kadrun, 
masyarakat menjadi terbelah menjadi 
haters dan lovers tentang vaksin. Ada 
yang ekstrim percaya akan teori 
konspirasi dan banyak juga yang 
percaya kepada Pemerintah. Jadilah 
rakyat diadu domba untuk kepentingan 
kelompok tertentu. Untuk menghadapi 
perusuh atau para pengacau ini 
pemerintah mengeluarkan peraturan 

yang tidak kalah menakutkan nya. 
Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia masyarakat yang menolak 
untuk di vaksinasi dapat dijatuhkan sanksi 
hukum pidana paling lama 1 tahun 
penjara dan atau denda. Dasar hukum 
Wamenkumham menyatakan 
pendapatnya didasarkan kepada bahwa 
melakukan vaksinasi bukan merupakan 
hak tapi merupakan kewajiban. Pendapat 
ini didasarkan kepada Pasal 9 (1) 
Undang2 Nomor 6 tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (UU 
Kekarantinaan). Oleh karena kewajiban 
mematuhi penyelenggaraan 
kekarantinaan kesehatan dan ikut serta 
dalam kekarantinaan kesehatan 
merupakan kewajiban warga negara, 
maka secara otomatis jika menolak akan 
dikenakan sanksi pidana. Sedangkan 
dasar hukum sanksi pidana tercantum 
dalam Pasal 93 UU Kekarantinaan yang 
menyatakan; "Setiap orang yang tidak 
mematuhi penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan dan/atau 
menghalangi penyelenggaraan 
kekarantinaan kesehatan sehingga 
menyebabkan kedaruratan kesehatan 
masyarakat bisa dipidana dengan 
penjara paling lama 1 tahun dan/atau 
denda maksimal Rp 100jt". Berdasarkan 
rumusan pasal 93 UU Kekarantinaan, 
bukan saja setiap orang yang menolak 
vaksinasi dapat dipidana, juga orang2 
yang menghalangi terjadinya vaksinasi 
juga dapat dijangkau dengan sanksi 
pidana. Hal ini merupakan ancaman 
juga bagi orang2 yang membuat narasi 
hoaks dan membuat testimoni yang 
tujuannya mempengaruhi orang agar 
menolak vaksinasi dapat dianggap 

merupakan orang yang menghalangi 
vaksinasi. Orang yang menghalangi 
terjadinya vaksinasi diancam hukum 
pidana berdasarkan Pasal 93 UU 
Kekarantinaan. Namun Wamenkumham 
belum akan memberlakukan UU 
Kekarantinaan dalam pelaksanaan 
vaksinasi. Wamenkumham secara bijak 
akan menggunakan instrumen UU 
Kekarantinaan dalam upaya terakhir. 
Wamenkumham menggunakan prinsip 
hukum pidana "ultimum remedium", yang 
akan melakukan upaya hukum terakhir 
apabila upaya lain tidak lagi efektif. 
Sebagaimana kita ketahui sesuai standar 
WHO, vaksinasi akan efektif apabila 70 
% penduduk telah mendapat vaksinasi. 
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Menurut Erick Thohir sebagai Ketua 
Pelaksana Komite Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
setelah pertemuan dengan WHO target 
Indonesia untuk tahun ini akan 
mencapai 3 sampai 20 % penduduk 
Indonesia telah divaksinasi. Apabila 
target tersebut tidak tercapai, 
kemungkinan besar Pemerintah akan 
menggunakan UU Kekarantinaan untuk 
memaksa masyarakat dengan ancaman 
sanksi pidana. Khusus untuk penduduk 
DKI Jakarta berlaku bagi mereka sanksi 
pidana denda Rp5jt bagi yang menolak 
vaksinasi. Hal ini didasarkan kepada 
pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta 
Nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan 
bahwa ; " Setiap orang yang dengan 
sengaja menolak untuk dilakukan 
pengobatan dan/atau vaksinasi covid-
19, dipidana dengan pidana denda 
paling banyak sebesar Rp5jt". Menteri 
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
menjelaskan pertimbangan pemerintah 
memilih vaksin covid buatan 
perusahaan asal, Sinovac. Vaksin 
covid-19 dari Sinovac merupakan 
vaksin gelombang pertama yang tiba di 
Indonesia. Hingga saat ini, sudah ada 3 
juta dosis vaksin jadi dan 15 juta vaksin 
dalam bentuk bulk atau curah yang 
sudah ada di Indonesia. "Dari kami 
prioritas vaksin, yang bisa kami 
dapatkan secepat mungkin dan 
sebanyak-banyaknya, karena memang 
sudah dipesan oleh negara maju dan 
dalam jumlah besar sekali," jelas Budi 
ketika melakukan rapat kerja dengan 
Komisi IX DPR RI, Rabu (13/1/2021). 
Budi mengatakan, ada tiga 
pertimbangan pemerintah ketika akan 
memesan vaksin Covid-19 dari 
perusahaan farmasi. Yang pertama 
yakni berada dalam daftar vaksin yang 
sudah disetujui oleh Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO). Kedua, 
ketersediaan vaksin. Serta ketiga, izin 
dari Badan Pengawas Obat dan 
Makanan ( BPOM). "Tiga kondisi itu 
yang kita dapat karena ingin melakukan 
secepat mungkin, Sinovac duluan 
karena dia ada duluan dan sudah dirilis 
BPOM dan ada dalam list WHO," ujar 
Budi. Selain vaksin dalam bentuk jadi, 

pemerintah telah memiliki komitmen 
dengan Sinovac terkait pengadaan vaksin 
dalam bentuk curah sebanyak 140 juta 
dosis. Namun demikian, jumlah tersebut 
masih mungkin bertambah 120 juta dosis 
bila memang dibutuhkan. Budi 
mengatakan selain Sinovac, vaksin yang 
akan tersedia dalam waktu dekat yakni 
vaksin yang diproduksi oleh perusahaan 
farmasi asal Amerika Serikat, Pfizer-
BioNtech. Selain itu, pemerintah juga telah 
mengajukan permintaan penyediaan 
vaksin dari perusahaan vaksin asal 
Amerika Serikat Pfizer-BioNtech sebanyak 
50 juta dosis serta ada pula komitmen 
pengadaan suplai vaksin dari AstraZeneca 
sebanyak 50 juta dosis vaksin. 
"Kemungkinan besar yang bisa diedarkan 
sekarang selain sinovac adalah Pfizer 
karena barang sudah ada sekarang, 
sudah dapat persetujuan FDA, sudah ada 
EUA (izin penggunaan darurat), dan 
sedang dalam proses dari BPOM," ujar 
Budi. "Astrazeneca belum ada, mereka 
bilang baru April dan kemudian sudah 
dapat approval," jelas dia. Selain dari 
Sinovac dan Pfizer, Indonesia sendiri 
sudah memesan vaksin Covid-19 dari 
beberapa perusahaan lain, yakni dari 
Novavax, perusahaan vaksin asal Amerika 
Serikat dan Kanada sebanyak 50 juta 
dosis. Namun, jumlah tersebut 
kemungkinan bertambah 80 juta dosis 
yang disediakan oleh organisasi vaksin 
global, GAVI atau COVAC. Presiden 
jokowi memerintahkan untuk memesan 
vaksin secepat mungkin sebelum dipesan 
oleh negara lain. Karena di seluruh dunia 
sekarang sedang berlomba lomba untuk 
mendapatkan vaksin. Siapa yang cepat 
dia yang akan dapat. Karena Jokowi 
menginginkan Indonesia bisa bebas dari 
pandemi secepat mungkin. Menurut data 
Cleveland Clinic, agar vaksin ini benar-
benar ampuh menghentikan pandemi, 
harus ada sekitar 50 hingga 80 persen 
populasi yang harus mendapatkan vaksin 
agar tercapai kekebalan kelompok atau 
herd immunity. Namun, ada beberapa 
kelompok orang yang tidak boleh 
mendapatkan vaksin. Berikut beberapa 
kelompok orang yang tidak boleh 
mendapatkan vaksin: 
1. Orang dengan alergi
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2. Anak-anak
Vaksin Moderna hanya diperbolehkan 

Menurut Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit AS (CDC), ada 
beberapa orang yang pernah 
mengalami reaksi alergi parah setelah 
mendapatkan vaksin Covid-19. Itu 
sebabnya, CDC menyarankan agar 
orang-orang yang memiliki reaksi alergi 
parah terhadap salah satu bahan dalam 
vaksin Covid-19 untuk tidak boleh 
melakukan suntik vaksin. Orang yang 
pernah mengalami reaksi alergi parah 
terhadap jenis vaksin lain atau terapi 
suntik juga harus berkonsultasi dengan 
dokter sebelum melakukan vaksin. 
Mereka yang memiliki riwayat reaksi 
alergi parah yang tidak terkait dengan 
vaksinasi (makanan, racun, hewan 
peliharaan, lateks) masih bisa 
mendapatkan vaksinasi.

Vaksin bekerja untuk melindungi mereka 
yang memiliki kekebalan lemah atau 
termasuk dalam kategori berisiko tinggi. 
Namun, orang-orang yang kekebalannya 
terganggu secara serius, menderita 
komplikasi kronis yang dapat 
mempengaruhi fungsi kekebalan 
biasanya tidak cocok dengan respons 
vaksin. Oleh karena itu, orang yang 
memiliki gangguan sistem kekebalan 
tubuh tidak disarankan untuk melakukan 

3. Orang yang memiliki gangguan 
imunitas

untuk orang berusia 18 tahun ke atas, 
sedangkan vaksin Pfizer hanya boleh 
untuk orang berusia 16 tahun ke atas. 
Saat ini, vaksin Covid-19 belum diteliti 
dampak dan efeknya pada anak-anak. 
Selain itu, anak-anak juga tidak 
berwenang untuk menerima vaksinasi 
tersebut.

suntik vaksin Covid-19 sampai ada 
penelitian yang menunjukkan 
efektivitasnya.
4. Wanita hamil
Para ahli percaya bahwa dosis 
eksperimental yang digunakan dalam 
vaksin Covid-19 mungkin tidak sesuai 
untuk kesehatan bayi yang sedang 
tumbuh, dan dapat mengakibatkan efek 
samping bagi wanita hamil. Oleh karena 
itu, mereka juga harus menunggu 
beberapa saat atau mengikuti ketentuan 

Oleh karena itu untuk mensukseskan 
program vaksinasi ini sebagai upaya 
melawan pandemi Covid-19 di Indonesia, 
harus dan memang mutlak perlu 
dilakukan baik pemerintah maupun 
elemen masyarakat lainnya sadar diri dan 
bersatu tekad untuk melakukan vaksinasi 
demi masa depan bersama-sama. 
Pemerintah perlu melakukan pendekatan 
secara persuasif agar masyarakat sadar 

pihak berwenang untuk mendapatkan 
vaksinasi.
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bahwa program vaksinasi ini penting. 
Pemerintah perlu pula mengajak 
kalangan tokoh dan pemuka agama 
akan betapa pentingnya dari program 
vaksinasi ini. Di satu sisi pemerintah 
juga harus transparan akan bagaimana 
keberlangsungan dan keberhasilan dari 
program vaksinasi, seiring pula 
memperbaiki citra maupun kinerja agar 
dicintai dan dipercaya oleh rakyatnya. 
Kehadiran pemimpin yang menjadi 
patron menjadi penting dalam situasi 
dan kondisi sekarang. Jika tidak ada 
pemimpin maka jatuh lah bangsa. 
Dengan dayanya yang mematikan, 
covid-19 nyata telah membawa 
kematian dan penderitaan bagi segenap 
umat manusia di bumi. Langkah-
langkah berani harus diambil para 
pemimpin. Keputusan menjadi pertama 
yang akan disuntik vaksin adalah 

tindakan berani dan barangkali heroik. 
Biden, Presiden Amerika terpilih telah 
melakukannya, Raja Salman pun 
mengikuti langkah Biden. Ratu Inggris 
juga sudah divaksin, termasuk beberapa 
presiden di seluruh dunia. Mereka tidak 
mempersoalkan jenis vaksin apa yang 
disuntik ke tubuhnya, tindakan para 
pemimpin menjadi orang pertama 
menciptakan rasa percaya diri 
masyarakat yang dipimpinnya. 
Begitupun dengan Presiden Jokowi 
memastikan bahwa dirinya menjadi 
orang pertama itu di Indonesia yang 
disuntik. Di banyak kesempatan beliau 
mengatakan agar masyarakat tidak 
takut, maka dirinya akan memberi 
contoh. Baginya masyarakat harus 
dilindungi. Jika ada masyarakat yang 
masih meragukan vaksin corona yang 
telah dibeli pemerintah akan berdampak 

Dan, perlu diingat pula bahwa bagi 
masyarakat yang sudah divaksin harus 
tetap menjaga protokol kesehatan 
secara ketat yakni pakai masker, 
menjaga jarak dan mencuci tangan 
pakai sabun. Dengan adanya vaksin ini 
kita jangan cepat senang dulu dan 
melupakan penerapan protokol 
kesehatan. Kita harus tetap menjaga diri 

buruk bagi kesehatan maka presiden 
bersedia menjadi perisai hidup 
masyarakat. Tentu presiden berharap 
akan diikuti oleh jajaran pemerintahan di 
bawahnya seperti menteri dan para 
kepala daerah. Inilah manifestasi 
keteladanan. 

meski sudah divaksin sampai ada 
instruksi dari pemerintah yang 
menyatakan tidak perlu lagi pakai masker, 
menjaga jarak dan cuci tangan karena 
kehidupan sudah sepenuhnya normal 
seperti sedia kala. Semoga saja keadaan 
Indonesia dan dunia semakin baik. Virus 
Corona segera sirna sepenuhnya dan kita 
kembali hidup normal dan sehat selalu. 
Terima kasih pula kepada Presiden 
Jokowi yang telah menjadi panutan orang 
pertama divaksinasi Covid-19. Ini adalah 
bukti Jokowi pemimpin yang patut 
dicontoh. Selamat buat bapak Presiden 
jokowi yang selalu menjadi panutan bagi 
rakyat bangsa Indonesia.
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HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Info SIP

Misalnya, biji-bijian seperti beras 
mengandung lisin yang rendah. Jika 
Anda mengonsumsinya bersamaan 
dengan lentil atau kacang-kacangan 
yang mengandung lisin lebih tinggi, 
Anda bisa mendapatkan sembilan 
asam amino esensial untuk sehari itu.

1. Quinoa

Berikut 7 sumber protein untuk 
vegetarian yang terbaik dan bisa 
memenuhi kebutuhan asam amino 
harian Anda.

Sumber protein untuk vegetarian 
terbaik pertama adalah quinoa. Quinoa 
adalah biji-bijian yang memiliki tekstur 

Namun, tidak semua protein nabati 
adalah protein lengkap. Protein nabati 
tidak mengandung sembilan asam 
amino esensial sehingga sering disebut 
sebagai sumber protein tidak lengkap. 
Tetapi dengan jumlahnya yang 
bervariasi, dapat diatur agar tubuh 
Anda tetap mendapatkan asam amino 
esensial yang cukup sepanjang hari. 
Caranya dengan mengonsumsi sumber 
protein untuk vegetarian yang 
bervariasi secara bersamaan.

 Gaya hidup sebagai vegetarian sudah 
banyak dipilih oleh masyarakat di era 
modern seperti sekarang ini. Studi dan 
penelitian pun sudah membahas 
berbagai kemungkinan manfaat dan 
kebaikan yang ditawarkan oleh pola 
hidup vegetarian. Salah satunya adalah 
sumber protein alternatif yang didapat 
dari bahan-bahan nabati. Ada banyak 
cara untuk mendapatkan protein yang 
cukup pada pola makan vegan atau 
vegetarian.

Sumber Protein Untuk Vegetarian

Selain menjadi sumber protein untuk 
vegetarian yang lengkap, quinoa juga 
menyediakan kandungan magnesium, zat 
besi, serat, dan zinc yang lebih banyak 
daripada biji-bijian lain secara umum. 
Quinoa dapat dikonsumsi sebagai 
pengganti nasi atau direbus bersama 
susu sebagai menu sarapan yang kaya 
protein. Quinoa juga mudah ditemukan di 
supermarket-supermarket besar dan 
toko-toko online.
2. Tahu, Tempe dan Edamame

Tahu dibuat dari susu kedelai yang 
digumpalkan yang ditekan menjadi balok 
putih dan memiliki beragam tekstur, 
termasuk sutra, kencang, dan ekstra 
kencang. Karena cukup hambar, tahu 
cenderung mengambil rasa dari makanan 
yang dimasaknya. 85 gram tahu 
menghasilkan sekitar 8 gram protein. 
Porsi ini menawarkan 15% dari Nilai 
Harian (DV) untuk kalsium, kalium dan 
zat besi.

renyah dan rasa pedas. Quinoa tidak 
tumbuh dari tanaman rumput seperti 
sereal dan biji-bijian lainnya, sehingga 
secara teknis quinoa dianggap sebagai 
pseudocereal dan bebas gluten secara 
alami. Menurut FoodData Central US 
Department of Agriculture, 185 gram 
quinoa matang menyediakan sekitar 8 
gram protein.

Tempe terbuat dari kedelai fermentasi 

Sumber protein untuk vegetarian kedua 
adalah kombinasi dari tahu, tempe dan 
edamame. Tahu, tempe, dan edamame 
semuanya terbuat dari bahan baku 
kedelai dan menjadi sumber protein 
nabati yang sangat baik. 
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bersambung hari Minggu

85 gram tempe mengandung 11 gram 
protein yang merupakan sumber serat 
dan zat besi yang baik dan 
mengandung kalium dan kalsium. Dan 
85 gram edamame utuh menyediakan 8 
gram protein bersama dengan sejumlah 
serat, kalsium, zat besi, dan vitamin C.

yang sering dikombinasikan dengan 
biji-bijian lain dan berbentuk seperti kue 
yang padat. Sementara itu, kacang 
edamame adalah kedelai utuh yang 
belum matang, berwarna hijau dan 
memiliki rasa agak manis. Edamame 
biasanya dikukus atau direbus dan 
dapat dinikmati sebagai camilan, atau 
ditambahkan ke salad dan sup.

Sumber protein untuk vegetarian ketiga 
adalah buckwheat. Buckwheat 
merupakan pseudocereal lain yang 
merupakan sumber protein lengkap 
nabati. Buckwheat memiliki cita rasa 
seperti kacang dan dapat dimasak 
seperti oatmeal atau ditumbuk menjadi 
tepung. Dalam masakan Jepang, 
buckwheat yang paling umum 
dikonsumsi adalah yang berbentuk mie 

3. Buckwheat

Sumber protein untuk vegetarian ke 
empat adalah spirulina. Spirulina adalah 
sejenis ganggang biru-hijau yang 
merupakan suplemen populer di 
kalangan pelaku diet vegan dan 
vegetarian. Spirulina banyak tersedia 
dalam bentuk tablet. Namun spirulina 
bubuk lebih mudah untuk Anda 
tambahkan ke smoothie, granola bar, 
sup, dan salad untuk meningkatkan 
nutrisi. Hanya dengan 1 sendok makan 
atau 7 gram spirulina kering Anda sudah 
mendapatkan asupan 4 gram protein. 
Selain menjadi salah satu sumber 
protein lengkap, spirulina juga kaya akan 
antioksidan dan mengandung vitamin B, 
tembaga, dan zat besi.

4. Spirulina

atau sering disebut dengan soba.

Sumber protein untuk vegetarian kelima 
5. Chia Seeds

168 gram buckwheat yang dimasak 
mengandung sekitar 6 gram protein. 
Buckwheat juga merupakan sumber 
yang baik dari banyak mineral penting 
seperti fosfor, mangan, tembaga, 
magnesium, dan zinc.

Biji chia juga dapat digunakan mentah 
sebagai topping untuk oatmeal atau 
salad, dicampur ke dalam makanan 
yang dipanggang, atau ditambahkan ke 
smoothie. Dua sendok makan atau 28 
gram biji chia menghasilkan 4 gram 
protein. Biji chia juga merupakan 
sumber omega-3, zat besi, kalsium, 
magnesium, dan selenium yang baik.
6. Nutritional Yeast

adalah chia seeds. Chia seeds atau biji 
chia adalah biji bundar kecil yang 
seringnya berwarna hitam atau putih. 
Biji chia sangat unik karena ia dapat 
menyerap cairan dan membentuk zat 
seperti gel. Maka dari itu biji chia sering 
digunakan untuk membuat puding dan 
selai bebas pektin.

Secara komersial, nutritional yeast 

Sumber protein untuk vegetarian ke 
enam adalah nutritional yeast. 
Nutritional yeast atau ragi bernutrisi 
adalah strain yang dinonaktifkan dari 
Saccharomyces cerevisiae yang 
tumbuh khusus untuk menjadi produk 
makanan.

7. Selai Kacang

Satu porsi berisi 15 gram nutritional yeast 
menyediakan 8 gram protein lengkap. 
Nutritional yeast juga bisa menjadi 
sumber zinc, magnesium, tembaga, 
mangan, dan semua vitamin B yang 
sangat baik untuk tubuh.

Sumber protein untuk vegetarian ketujuh 
adalah peanut butter atau selai kacang. 
Selai kacang yang dioleskan pada 
setangkup roti tawar gandum adalah 
kombinasi umum yang menghasilkan 
sumber protein lengkap bagi kaum 
vegetarian.
Dua keping atau 62 gram roti gandum 
dengan 2 sendok makan atau 32 gram 
selai kacang menyediakan sekitar 14 
gram protein. Namun, jumlah protein yang 
tepat dapat bervariasi tergantung pada 
merek roti yang Anda pilih.

dijual dalam bentuk bubuk kuning atau 
serpihan dan memiliki rasa yang khas. 
Nutritional yeast dapat digunakan sebagai 
penambah rasa yang mirip keju pada 
hidangan-hidangan vegan seperti 
popcorn, pasta, atau kentang tumbuk.
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Biografi Tokoh Dunia

Sebagai informasi, pertama kali wilayah 
Majene diguncang gempa bumi tektonik 

Gempa bumi tektonik yang 
mengguncang wilayah Majene Provinsi 
Sulawesi Barat memicu kerusakan, 
korban jiwa, dan menimbulkan 
keresahan bagi masyarakat setempat. 
Berikut 9 fakta gempa Majene 
berdasarkan laporan sementara hari ini. 
1. Sebabkan korban jiwa 

2. Belasan ribu orang mengungsi 
Dari data sementara tersebut juga 
disampaikan terdapat 16.000 orang 
mengungsi.  Kemudian, ada 10 titik 
pengungsian di antaranya Desa Kota 
Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu 
Angin, Desa Petabean, Desa Deking, 
Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa 
Lakkading, Desa Lembang, Desa 
Limbua. Desa itu tersebar di di 
Kecamatan Ulumanda, Kecamatan 
Malunda, dan Kecamatan Sendana. 
3. Dua kali gempa kuat 

Pusat Pengendalian Operasi 
Penanggulangan Bencana (Pusdalops) 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) memberikan informasi 
terbaru mengenai gempa Majene, 
Sulawesi Barat.  Berdasarkan informasi 
yang diterima Kompas.com hingga 
Jumat (15/1/2021) pukul 11.10 WIB 
tercatat 8 orang meninggal dunia dan 
637 orang luka-luka akibat gempa.  

berkekuatan magnitudo M 5,9 pada pukul 
13.35 WIB, Kamis (14/1/2021). Episenter 
gempa pertama ini terjadi di koordinat 
2,99 LS dan 118,89 BT, atau lokasi 
tepatnya berada di darat pada jarak 4 
kilometer arah Barat Laut Majene, 
Sulawesi Barat dengan kedalaman 10 
kilometer. Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, 
gempa pertama ini adalah gempa 
pendahuluan atau forsehcok. Sementara 
itu, gempa kedua terjadi dini hari tadi 
pada pukul 01.28 WIB, Jumat (15/1/2021) 
dengan magnitudo M 6,2. Gempa kedua 
saat ini dianggap sebagai gempa utama 
(mainshock) ini memiliki episenter yang 
tidak begitu jauh daripada gempa 
pertama. Episenter gempa berada di titik 
koordinat 2,98 LS dan 118,94 BT, 
tepatnya berlokasi di darat pada jarak 6 
kilometer arah Timur Laut Majene, 
Sulawesi Barat dengan kedalaman 10 
kilometer. 

Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan 
Tsunami BMKG, Daryono mengatakan 
dua gempa besar yang terjadi di Majene 
dari kemarin merupakan gempa kerak 
dangkal atau shallow crustal eartquake, 
akibat sesar aktif. "Dengan 
memperhatikan lokasi episenter dan 
kedalaman hiposenternya, baik gempa 
signifikan pertama dan kedua yang terjadi 

4. Dipicu sesar aktif 

Majene Di Guncang Gempa 6,2SR

Sebelum gempa Sesudah gempa
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7. Hindari tanah rawan longsor  
Daryono menegaskan, masyarakat 
harus tenang dan tetap perlu 
mewaspadai kawasan perbukitan 
dengan tebing curam karena gempa 
susulan signifikan dapat memicu 
longsoran (landslide) dan runtuhan batu 
(rock fall). Apalagi, kata dia, saat ini 
masih dalam periode musim hujan, di 
mana kondisi tersebut dapat 
memudahkan terjadinya proses 

merupakan jenis gempa kerak dangkal 
akibat aktivitas sesar aktif Mamuju-
Majene Thrust," kata dia. Hal ini terbukti 
dengan hasil analisis mekanisme 
sumber menunjukkan bahwa gempa 
memiliki mekanisme pergerakan naik 
atau thrust fault.

 6. Berpeluang memicu tsunami 
Dikatakan Dwikorita, dengan 
kemungkinan adanya peluang gempa 
susulan terjadi, bahkan dengan 
magnitudo yang sama dengan M 6,2 
atau lebih besar daripada itu, ini justru 
akan membahayakan masyarakat dan 
berpotensi terjadinya tsunami. "Potensi 
tsunami itu terjadi kemungkinan kalau 
terjadi gempa susulan yang 
dikhawatirkan dapat juga memicu 
tsunami akibat longsor ke laut ataupun 
tsunami akibat gempa itu," jelasnya. 

5. Masih berpotensi terjadi gempa 
susulan Dalam konferensi pers daring 
bertajuk Updating Informasi Gempa 
Signifikan 
yang Terjadi 
Beberapa 
Waktu Lalu, 
Jumat 
(15/1/2021), 
Kepala 
BMKG 
Dwikorita 
Karnawati 
menyebutka
n bahwa 
ada potensi 
terjadinya 
gempa 
bumi 
susulan di Majene ini. "Kami 
menganalisis, masih dimungkinkan 
adanya gempa susulan yang cukup kuat 
seperti dini hari tadi," kata Dwikorita.

 9. Pengulangan gempa 

 8. Hindari area pesisir 

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami 
BMKG, Bambang Setiyo Prayitno MSi 
menyampaikan, gempa bumi yang terjadi 
di Majene ini merupakan gempa bumi 
pengulangan. Maksudnya adalah 
berdasarkan sejarah episenter gempa 
Majene 14-15 Januari 2021 saat ini 
sangat berdekatan dengan sumber-
sumber gempa yang memicu tsunami, 
hingga mengakibatkan kerusakan dan 
korban jiwa. Seperti pada 23 Februari 
1969 dengan kekuatan M 6,9 pada 
kedalaman 13 kilometer, 11 April 1967 
dan 8 Januari 29184. "Berdasarkan 
pengalaman sejarah ini, diharapkan 
masyarakat tetap waspada, memastikan 
tempat tinggal aman dan menghindari 
area yang berpeluang terjadi longsoran," 
ujarnya.

Untuk saat ini, Dwikorita menegaskan, 
masyarakat harus  siap mengantisipasi 
gempa dan potensi tsunami akibat 
patahan-patahan yang lain yang bisa 
terjadi. Masyarakat bisa menyiapkan 
sejak dini tempat dan jalur evakuasi 
sementara yang bisa dijadikan alternatif 

oleh 
masyarak
at jika 
peristiwa 
bencana 
di Majene 
dan 
sekitarnya 
ini terjadi. 
"Perlu 
menyiapka
n tempat 
evakuasi 
sementara
. Jadi 
berikutnya 

tidak hanya sebatas kewaspadaan 
terhadap kemungkinan gempa susulan 
tetapi kemungkinan terjadinya yang perlu 
disampaikan, meskipun kita tetap harus 
tenang namun tetap waspada," ujarnya. 
"Jangan menungu peringatan dini 
tsunami, sebab tsunami bisa terjadi 
dengan cepat dan singkat," imbuhnya. 

longsoran karena kondisi tanah lereng 
perbuktian basah dan labil. 
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Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
mendapatkan dosis pertama vaksin 
Covid-19 yang diproduksi perusahaan 
farmasi China, Sinovac. Mengenakan 
kaus 
berwarna 
hitam, 
Erdogan 
termasuk 
dalam 83 
juta yang 
menerima 
vaksinasi, 
meski 
data 
terkait 
efikasi 
masih 
diperdeba
tkan. 
Presiden 
66 tahun 
itu datang 
ke rumah 
sakit di 
Ankara 
bersama 
rombong
an 
pengawal
, dan 
keluar 
sekitar satu jam kemuian. Kepada awak 
media, dirinya menekankan pentingnya 
pejabat negara memberikan contoh 
dengan mendapatkan vaksin. "Masih 
ada orang yang berkampanye negatif 
(mengenai vaksinasi). Tapi saya yakin 
akal sehat akan menang," tegas 
Erdogan. Di saat dia berbicara itulah, 
lengannya disuntik oleh dokter, dengan 
seorang perawat berusaha 
melemaskan lengan itu. Kepada awak 
media selepas vaksinasi, dia 
menyerukan kepada semua pemimpin 
politik agar secara sukarela divaksin. 
Berdasarkan sebuah jajak pendapat 
yang digelar pada November, sekitar 
setengah dari respons mengaku tidak 
ingin mendapat vaksin Covid-19. 

Otoritas kesehatan pun bekerja keras 
selama dua pekan untuk memeriksa 
keselamatan vaksin yang diproduksi 
Sinovac.Berdasarkan data awal dari 7.371 

relawan, 
vaksin yang 
berasal dari 
"Negeri 
Panda" itu 
menunjukkan 
efektivitas 
91,25 persen. 
Namun dalam 
uji coba skala 
luas di Brasil, 
ternyata 
efikasi dari 
Sinovac 
hanya 50,4 
persen. 
Sementara di 
Indonesia 
65,3 persen. 
Dilansir AFP 
Kamis 
(14/1/2021), 
data yang 
berbeda-beda 
menimbulkan 
perdebatan 
mengenai 
transparansi 

dari Sinovac. Recep Demirhan, kepala 
dokter di Istanbul meminta publik untuk 
tidak khawatir, karena tenaga kesehatan 
sepertinya juga divaksin. Sejumlah dokter 
dan perawat yang mengantre untuk 
divaksin mengaku lega karena 
mendapatkan vaksin virus corona. 
Selama satu tahun ke belakang, emreka 
berjuang melawan corona yang sudah 
membunuh 23.000 orang di Turki, dan 
membuat rumah sakit di ibu kota penuh. 
"Kami sudah berjuang untuk jangka waktu 
yang lama," kata Nimeat Aktasa, seorang 
tenaga medis di rumah sakit Ankara. 
Setelah program vaksinasi terhadap 1,1 
juta garda medis terpenuhi, fokus 
pemerintah beralih ke pekerja esensial, 
dan lansia di atas 65 tahun.

Erdogan Di Suntik Vaksin Sinovac

Anggota Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), Ilham Saputra ditunjuk sebagai 
Plt Ketua KPU. Ilham menggantikan 
posisi Arief 
Budiman 
setelah 
diberhentika
n oleh 
Dewan 
Kehormatan 
Penyelengg
ara Pemilu 
(DKPP) dari 
Ketua 
KPU.Penunj
ukan Ilham 
berdasarkan 
keputusan 
hasil rapat pleno enam orang Anggota 
KPU yaitu Arief Budiman, 
Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid 
Tanthowi, Ilham Saputra, Evi Novida 
Ginting Manik dan I Dewa Kade Wiarsa 
Raka Sandi di kantor KPU RI, Jakarta 
Pusat, Jumat (15/1).Rapat pleno 
dipimpin oleh anggota KPU tertua (Evi 
Novida Ginting Manik) dan termuda 
(Ilham Saputra). Rapat itu juga merujuk 
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 
41 Ayat (2). Di situ menyebutkan 
pemilihan Ketua KPU, KPU Provinsi 
dan KPU Kabupaten/Kota diputuskan 
melalui rapat pleno tertutup.

Ilham Saputra Jadi Pengganti Arief Budiman

Diberitakan, Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada hari 
Rabu, (13/1) membacakan putusan yang 
menjatuhkan sanksi Peringatan Keras 
Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan 
selaku Ketua KPU kepada Arief Budiman 
dalam perkara Nomor 123-PKE-
DKPP/X/2020. 

"Plt. Ketua KPU 
mengoordinasikan tindak 
lanjut Putusan DKPP 
Nomor 123-PKE-
DKPP/X/2020, dengan 
menerbitkan Keputusan 
Peringatan Keras Terakhir 
dan Pemberhentian dari 
Jabatan selaku Ketua KPU 
kepada Arief Budiman, 
paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak Putusan DKPP 

dibacakan," sambungnya.
Sehubungan dengan keputusan tersebut, 
KPU meminta seluruh jajaran baik KPU 
Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota 
untuk tetap menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagaimana mestinya, 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

"Rapat pleno menghasilkan keputusan 
sebagai berikut, memilih Plt. Ketua KPU 
yaitu Ilham Saputra secara aklamasi," 

kata Anggota KPU RI I 
Dewa Kade Wiarsa Raka 
Sandi, Jumat (15/1).
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Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 
41 Ayat (2). Di situ menyebutkan 
pemilihan Ketua KPU, KPU Provinsi 
dan KPU Kabupaten/Kota diputuskan 
melalui rapat pleno tertutup.

Ilham Saputra Jadi Pengganti Arief Budiman

Diberitakan, Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada hari 
Rabu, (13/1) membacakan putusan yang 
menjatuhkan sanksi Peringatan Keras 
Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan 
selaku Ketua KPU kepada Arief Budiman 
dalam perkara Nomor 123-PKE-
DKPP/X/2020. 

"Plt. Ketua KPU 
mengoordinasikan tindak 
lanjut Putusan DKPP 
Nomor 123-PKE-
DKPP/X/2020, dengan 
menerbitkan Keputusan 
Peringatan Keras Terakhir 
dan Pemberhentian dari 
Jabatan selaku Ketua KPU 
kepada Arief Budiman, 
paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak Putusan DKPP 

dibacakan," sambungnya.
Sehubungan dengan keputusan tersebut, 
KPU meminta seluruh jajaran baik KPU 
Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota 
untuk tetap menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagaimana mestinya, 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

"Rapat pleno menghasilkan keputusan 
sebagai berikut, memilih Plt. Ketua KPU 
yaitu Ilham Saputra secara aklamasi," 

kata Anggota KPU RI I 
Dewa Kade Wiarsa Raka 
Sandi, Jumat (15/1).

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

TERIMA CATERING 
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TEXT: 215-271-3057
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Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

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

"Uji nyali beli 2 hp di Grab Toko semoga 
beneran dikirim barangnya," tulisnya 
dikutip dari akun Twitternya, Rabu 
(13/1).Sayangnya, ponsel yang dibeli 
tersebut tak kunjung datang. Berikut 
sejumlah fakta-fakta yang menyangkut 

Sejumlah pembeli menyampaikan 
kronologi penipuan tersebut di media 
sosial Twitter. Salah satu konsumen 
Grab Toko yang masuk perangkap 
penipu itu adalah pemilik akun 
@ChardKurniawan.

Kasus penipuan melalui penjualan 
daring atau e-commerce ternyata masih 
marak. Terbaru, sejumlah konsumen 
layanan Grab Toko ditipu oleh pemilik 
lantaran barang yang mereka pesan tak 
kunjung tiba.

Ia mengunggah bukti transaksi 
pembelian dua buah handphone melalui 
Grab Toko pada 29 Desember 2020 dan 
3 Januari 2021. Handphone pertama 
bermerek Samsung Galaxy A51 seharga 
Rp2.349.000 dan handphone kedua 
bermerek Apple iPhone 12 Pro Graphite 
seharga Rp12.024.000. Namun, 
pesanannya tersebut tak kunjung tiba.

Fakta Penipuan Grab Toko

penipuan oleh Grab Toko seperti 
dirangkum CNNIndonesia.com.

Tidak main-main, korban dari penipuan 
Grab Toko mencapai 980 orang dengan 
total kerugian total mencapai Rp17 miliar. 
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim 
Polri Brigadir Jenderal Slamet Uliandi 
mengatakan barang-barang yang 
ditawarkan melalui Grab Toko ternyata 
tidak dikirimkan ke pembeli usai transaksi 
dilakukan.
"Hanya sembilan customer yang 
menerima barang pesanan tersebut. Dan 
sembilan barang yang dikirimkan kepada 
customer itu ternyata dibeli pelaku di ITC 
oleh pelaku dengan harga normal," kata 
Slamet dalam keterangan resmi, Selasa 
(12/1) kemarin.

Slamet menjelaskan modus kasus dugaan 
penipuan Grab Toko untuk memikat calon 
pembeli dalam situsnya. Tersangka 
menawarkan berbagai macam barang 
elektronik dengan harga yang sangat 
murah.Dia menuturkan pemilik Grab Toko 
Yudha Manggala Putra mengelola situs 

Jumlah Korban 980 Orang

Modus Penipuan

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)
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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
(English) 

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

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

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

bersambung ke edisi Minggu depan

"Pelaku meminta bantuan pihak ketiga 
untuk membuat website belanja daring. 
Website ini juga diketahui menggunakan 
hosting di luar negeri", katanya.

menggunakan hosting dari luar negeri. 
Slamet menuturkan pengelolaan situs itu 
dilakukan pihak ketiga.

Dalam mengelola Grab Toko, Yudha 
menyewa kantor di kawasan Kuningan, 
Jakarta Selatan. Di sana dia memiliki 
enam karyawan yang bertugas sebagai 
customer service. Para karyawan itu 
dipekerjakan untuk menjawab para 
konsumen yang mengeluh karena 
barang pesanan tak kunjung datang.
Investasi kepada Mata Uang Kripto
Slamet juga mengatakan Yudha diduga 
menginvestasikan uang hasil 
kejahatannya tersebut ke dalam bentuk 
cryptocurrency alias mata uang kripto. 
Berdasarkan penuturannya, Yudha 
mengaku mendapat bantuan dari Bank 
BCA, Bank BNI, dan Bank BRI.Oleh 
karenanya, Yudha yang kini telah 
ditangkap pihak berwajib dijerat oleh 
pasal mengenai pencucian uang, yakni 
Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat 
(1) UU ITE dan atau Pasal 378 KUHP 
dan atau Pasal 82 dan atau Pasal 85 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Transfer Dana.
Rekening Diblokir
Sementara itu, manajemen Bank BCA 
mengaku telah memblokir rekening toko 
e-commerce yang diduga melakukan 
penipuan tersebut. Executive Vice 
President Secretariat & Corporate 
Communication BCA Hera F Haryn 
mengungkap rekening atas nama e-
commerce tersebut tidak lagi dapat 
melakukan transaksi.
"Dapat kami sampaikan bahwa BCA 
telah melakukan penundaan transaksi 
atas rekening toko e-commerce yang 
bersangkutan sehingga rekening 
tersebut untuk sementara tidak dapat 
melakukan transaksi," ujar Hera dalam 
keterangan resminya,.
Dia menegaskan perusahaan telah 
menjalankan operasional perbankan 
dengan mengikuti ketentuan hukum yang 
berlaku di Indonesia.
 Selain itu, BCA mengimbau agar 
nasabah untuk senantiasa berhati-hati 

Pengelola mengaku telah mengecek ke 
Kementerian Hukum dan HAM bagian 
Administrasi Hukum Umum (AHU) 
sebelum menggunakan nama itu. 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 
Indonesia (KBLI) juga disebut berbeda.

Tidak Terafiliasi dengan Grab
Grab Toko sendiri tidak terafiliasi dengan 
perusahaan layanan on demand, Grab. 
Pengelola Grab Toko mengklaim selalu 
menekankan informasi itu apabila ada 
pihak yang menanyakan.

Pemilik Grab Toko Ditangkap Polisi

"Sebelum pembuatan PT, tim pengacara 
kami sudah mengecek di AHU dan nama 
Grab Toko bisa digunakan dan KBLI pun 
berbeda jauh," imbuh mereka dalam 
unggahan tersebut.

Listyo menuturkan bahwa Yudha 
ditangkap sekitar pukul 20.00 WIB di 
Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan. Penangkapan itu berdasarkan 
Laporan Polisi: 
LP/B/0019/I/2021/Bareskrim tanggal 09 
Januari 2021.

Saat ini, pemilik Grab Toko Yudha 
Manggala Putra telah ditangkap oleh 
pihak berwajib. Ia diduga melakukan 
menyebar berita bohong yang 
menyebabkan kerugian konsumen.

Listyo menjelaskan bahwa para 
tersangka dijerat Pasal 45 A ayat (1) Jo 
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.

"Kami tidak ada hubungan apapun 
dengan @grabid," tulis pengelola dalam 
story yang diunggah akun Instagram 
@grabtokoid.

"Telah melakukan penangkapan terhadap 
seorang laki-laki yang melakukan dugaan 
tindak pidana menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam transaksi elektronik, tindak pidana 
transfer dana/pencucian uang," kata 
Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo saat dikonfirmasi 
pada Selasa (12/1) kemarin.

dalam melakukan transaksi finansial dan 
senantiasa melakukan verifikasi 
informasi.
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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

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

iklan JK

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

Trump pada Kamis (14/1) mengatakan 
jumlah pasukan AS di Afghanistan telah 
mencapai titik terendah dalam 19 tahun 
terakhir meskipun dia tidak 
menyebutkan jumlah spesifik.

Militer Amerika Serikat mengurangi 
jumlah pasukannya di Afghanistan 
menjadi sekitar 2.500 orang, Jumat 
(15/1). Pengurangan sesuai dengan 
perintah yang dikeluarkan Presiden 
Donald Trump pada November lalu.

Februari lalu, pemerintah Trump 
mencapai kesepakatan dengan Taliban 
untuk mengurangi jumlah pasukan AS 
secara bertahap hingga nol pasukan 
pada Mei 2021.
Meski demikian, tidak jelas bagaimana 
pemerintahan presiden terpilih Joe 
Biden akan melanjutkan kesepakatan 
itu.

Di bawah Undang-Undang Otorisasi 
Pertahanan Nasional yang disahkan 
Kongres dua pekan lalu, 
Pentagon secara eksplisit dilarang 
menggunakan dana dari anggaran 

Salah satunya, bagaimana dan apakah 
ia akan melanjutkan pemangkasan 
pasukan tersebut.

Biden telah menganjurkan untuk 
mempertahankan pasukan 
kontraterorisme kecil di Afghanistan 
sebagai cara untuk memastikan bahwa 
kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda 
tidak dapat melancarkan serangan di 
AS.Lebih lanjut, Biden menghadapi 
sejumlah pertanyaan tentang pasukan 
AS di Afghanistan. 

Dilansir Associated Press, pengurangan 
pasukan tersebut tampaknya 
melanggar larangan kongres menjelang 
hari-hari terakhir Trump menjabat di 
Gedung Putih.

Trump, dalam pernyataan singkatnya, 
menyinggung keinginan lamanya untuk 
sepenuhnya keluar dari 
Afghanistan."Saya akan selalu 
berkomitmen untuk menghentikan 
perang tanpa akhir," ujar Trump, 
merujuk pada perang AS di Afghanistan 
sejak 2001 dan di Irak sejak 2003.

AS Tarik Pasukannya Dari Afghanistan
tahun ini atau tahun lalu untuk 
mengurangi jumlah pasukan di bawah 
4.000 atau di bawah jumlah yang sudah 
ada.Trump memveto UU itu, namun DPR 
AS dan Senat menolaknya. Menanggapi 
penolakan itu, Pentagon pun 
mengeluarkan pernyataan tertulis.

Dikatakan pula bahwa Pentagon telah 
bekerja dengan Dewan Keamanan 
Nasional "dengan cara yang paling 
efisien untuk memastikan konsistensi di 
tengah penurunan pasukan yang sudah 
terjadi di seluruh Afghanistan dan dengan 
cara untuk terus memastikan 
keselamatan personel AS".
Kendati demikian, 

"DoD (Kementerian Pertahanan) akan 
mematuhi semua ketentuan undang-
undang 'Undang-Undang Otorisasi 
Pertahanan Nasional Fy21', untuk 
memasukkan yang ada di Bagian 1215 
yang berdampak pada penarikan yang 
sedang berlangsung di Afghanistan," 
bunyi pernyataan itu.

UU itu memberikan dua syarat kepada 
Pentagon agar dapat menghindari 
larangan, yakni pengabaian presiden atau 
laporan kepada Kongres yang isinya 
menilai dampak penarikan lebih lanjut 
pada misi kontraterorisme AS di 
Afghanistan dan risiko bagi pasukan AS 
di sana.Tapi hingga Kamis, Pentagon 
tidak memenuhi satu pun dari 
persyaratan tersebut.
Invasi AS ke Afghanistan pada Oktober 
2001 bertujuan untuk menggulingkan 
rezim Taliban, mengusir Al-Qaeda keluar 
dari negara itu, dan meletakkan dasar 
bagi "perang melawan terorisme" global.
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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

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

iklan JK

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

Trump pada Kamis (14/1) mengatakan 
jumlah pasukan AS di Afghanistan telah 
mencapai titik terendah dalam 19 tahun 
terakhir meskipun dia tidak 
menyebutkan jumlah spesifik.

Militer Amerika Serikat mengurangi 
jumlah pasukannya di Afghanistan 
menjadi sekitar 2.500 orang, Jumat 
(15/1). Pengurangan sesuai dengan 
perintah yang dikeluarkan Presiden 
Donald Trump pada November lalu.

Februari lalu, pemerintah Trump 
mencapai kesepakatan dengan Taliban 
untuk mengurangi jumlah pasukan AS 
secara bertahap hingga nol pasukan 
pada Mei 2021.
Meski demikian, tidak jelas bagaimana 
pemerintahan presiden terpilih Joe 
Biden akan melanjutkan kesepakatan 
itu.

Di bawah Undang-Undang Otorisasi 
Pertahanan Nasional yang disahkan 
Kongres dua pekan lalu, 
Pentagon secara eksplisit dilarang 
menggunakan dana dari anggaran 

Salah satunya, bagaimana dan apakah 
ia akan melanjutkan pemangkasan 
pasukan tersebut.

Biden telah menganjurkan untuk 
mempertahankan pasukan 
kontraterorisme kecil di Afghanistan 
sebagai cara untuk memastikan bahwa 
kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda 
tidak dapat melancarkan serangan di 
AS.Lebih lanjut, Biden menghadapi 
sejumlah pertanyaan tentang pasukan 
AS di Afghanistan. 

Dilansir Associated Press, pengurangan 
pasukan tersebut tampaknya 
melanggar larangan kongres menjelang 
hari-hari terakhir Trump menjabat di 
Gedung Putih.

Trump, dalam pernyataan singkatnya, 
menyinggung keinginan lamanya untuk 
sepenuhnya keluar dari 
Afghanistan."Saya akan selalu 
berkomitmen untuk menghentikan 
perang tanpa akhir," ujar Trump, 
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