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Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump kembali dimakzulkan DPR AS. 
Ini adalah sejarah dalam presiden AS, 
seorang presiden yang dimakzulkan 
dua kali, yang pertama tahun 2019 lalu. 
Untuk tahun 
ini DPR AS 
menyebut 
Trump telah 
melakukan 
penghasuta
n ke massa 
pendukungn
ya yang 
berbuntut 
pada 
penyeranga
n gedung 
parlemen 
Capitol Hill. 
Hal tersebut 
terjadi 6 
Januari 2021 lalu, setelah demo besar 
simpatisan Trump di Washington AS. 
Tuduhan pemakzulan bersifat politis, 

bukan pidana. Trump mendesak para 
pendukungnya untuk membuat suara 
mereka didengar "secara damai dan 
patriotik" , tetapi juga untuk "berjuang 
sekuat tenaga" melawan pemilihan telah 

dicuri-
klaim 
yang 
tidak 
tepat. 
Menyusul 
pernyataa
n Trump, 
para 
pendukun
gnya 
menyerbu 
Capitol, 
Pendukun
g Trump 
pun 
melakuka

n aksi yang menyebabkan pihak 
keamanan harus mengevakuasi para 

FBI : 

Demo Bersenjata Massa Trump
Jelang Pelantikan Biden
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politisi yang berada di gedung Capitol. 
Pihak keamanan meminta anggota 
parlemen untuk menangguhkan 
pengesahan hasil pemilu. Para pelaku 
kerusuhan melakukan perampasan 
barang yang berada di Gedung Capitol 
seperti laptop yang menyimpan 
informasi penting sehingga berbagai 
pihak mulai mengkhawatirkan tentang 
keamanan siber dan kebocoran data. 
Capitoll sempat diisolasi dan lima orang 
tewas. Kerusuhan ini menjadi alasan 
mengapa Donald Trump dimakzulkan 
untuk kedua kalinya. Trump dituduh 
memicu massa yang menyerbu 
Kongres pekan lalu setelah ia kembali 
mengulang klaim tak berdasar bahwa 
terjadi kecurangan dalam pemilihan 
presiden. Sidang Senat akan 
dilaksanakan setelah Trump 
meninggalkan jabatannya Rabu (20/01) 
pekan depan. Pemakzulan akan 
menuju ke Senat, yang akan 
menjalankan persidangan untuk 
menentukan kesalahan presiden. 
Mayoritas suara sebanyak dua pertiga 
diperlukan untuk menghukum Trump, 
yang berarti setidaknya 17 anggota 
Republik harus memihak Demokrat di 
majelis tinggi yang berisikan 100 kursi-

terbagi rata antara kedua partai. 
Sebanyak 20 anggota Senat Republik 
berpandangan terbuka untuk menghukum 
presiden, kata New York Times Selasa 
(12/01). Bila dinyatakan bersalah, para 
anggota Senat dapat melakukan 
pemungutan suara untuk melarangnya 
memegang jabatan publik lagi. Trump 
resmi dimakzulkan atas hasutan 
pemberontakan setelah Kongres Amerika 
Serikat yang dikuasai Partai Demokrat 
melalui voting menyetujui pemakzulan 
tersebut dengan jumlah suara setuju 232 
dan menolak 197 suara. Sepuluh anggota 
kongres dari Partai Republik disebutkan 
mendukung pemakzulan Trump untuk 
kedua kalinya ini. Para politisi dari Partai 
Demokrat dan 10 orang dari Partai 
Republik sepakat untuk memakzulkan 
Trump karena kelalaiannya secara 
sengaja mencoreng konstitusi dan tidak 
ingin membiarkan orang seperti Donald 
Trump untuk menjabat di pemerintahan. 
Anggota Republik yang setuju dengan 
pemakzulan Trump adalah Liz Cheney, 
John Katko, Fred Upton, Jaime Herrera, 
Adam Kinzinger, Dan Newhouse, Anthony 
Gonzales, Tom Rice, Peter Meijer dan 
David Valadao. Sementara anggota dari 
Partai Republik selain dari 10 orang 
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Ada-Ada Saja
tersebut masih setia kepada Trump 
yang menyebabkan konflik internal di 
dalam Partai Republik sendiri. Nancy 
Pelosi Pimpinan DPR AS dari Fraksi 
Demokrat mengatakan meskipun masa 
jabatan Trump akan berakhir dalam 
hitungan hari, namun membiarkan 
Trump menjabat hingga masa 
kepresidenannya berakhir sangat 
berbahaya bagi masyarakat dan 
demokrasi AS. Banyak yang mengutuk 
kejadian di Gedung Capitol tersebut 
sebagai masa kelam demokrasi 
Amerika Serikat dalam 200 tahun 
terakhir. Presiden Donald Trump dinilai 
melakukan provokasi yang mencoreng 
konstitusi padahal tugas seorang 
presiden adalah menjaga konstitusi itu 
sendiri. Senat yang dipimpin oleh Mitch 
McConnel rencananya akan melakukan 
sidang dan mengambil suara agar 
Trump tidak dapat menduduki jabatan 
presiden lagi jika terjadi kesepakatan, 
tetapi Senat akan melakukan sidang 
ketika Trump telah turun dari jabatan 
kepresidenan. Sidang ini seperti proses 
pemakzulan pertama tahun 2019 lalu, 
karena menyalahgunakan kekuasaan 
demi keuntungan dirinya sendiri untuk 
pemilihan presiden 2020. Saat itu 
Trump meminta Presiden Ukraina 
Volodymyr Zelensky untuk melakukan 
penyelidikan terhadap lawan politiknya 

Joe Biden agar bisa untuk mengungkap 
sisi buruk demi keuntungannya sendiri di 
pemilihan presiden. Saat itu Trump 
menghalangi perbuatannya dengan 
memerintahkan pejabat administrasinya 
supaya tidak menghiraukan surat 
panggilan pengadilan untuk menjadi 
saksi. Jika tahun lalu Trump memang 
berhasil lolos dari upaya pemakzulan 
setelah Senat yang saat itu dikuasai 
Partai Republik secara solid menolak 
menyetujui upaya pemecatannya sebagai 
Presiden AS. Namun sepertinya situasi 
kali ini agak berbeda, para Senator dari 
Partai Republik terlihat tidak solid lagi, 
beberapa diantara mereka bahkan secara 
terbuka mengecam keras tindakan Donald 
Trump yang disebutkan menghasut para 
pendukungnya untuk menerobos dan 
membuat kerusuhan di Gedung Kongres 
AS. Liz Cheney perwakilan dari Wyoming, 
putri mantan Wakil Presiden Dick Cheney 
seorang senior republik, menyatakan 
akan mendukung pemakzulan. Ini 
pertama kalinya seorang pemimpin dari 
partai afiliasi presiden yang menjabat 
mengambil langkah tersebut sejak masa 
Richard Nixon menjabat. Liz mengatakan 
dalam sebuah pernyataan: "Tidak pernah 
ada pengkhianatan yang lebih besar oleh 
seorang Presiden Amerika Serikat atas 
jabatannya dan sumpahnya kepada 
Konstitusi." Anggota Senat nomor 3 paling 
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senior dari Partai Republik dengan 
tegas menyatakan bahwa Trump telah 
"memanggil massa, mengumpulkan 
massa, menyalakan api serangan ini". 
Dua anggota DPR dari Partai Republik 
lainnya, John Katko dan Adam 
Kinzinger, mengatakan mereka juga 
akan mendukung pemakzulan Trump. 
Pemimpin fraksi Partai Republik di DPR 
AS, Kevin McCarthy, salah satu sekutu 
Trump yang mengatakan menentang 
pemakzulan, dilaporkan telah 
memutuskan tidak meminta anggota-
anggota partai untuk memberikan suara 
menentang tindakan tersebut. 
Sebagaimana dilaporkan New York 

Times, pemimpin Senat dari Partai 
Republik, Mitch McConnell, telah 
mengatakan kepada orang-orang 
kepercayaannya bahwa dia senang 
Demokrat ingin memakzulkan presiden 
karena dia yakin itu akan membantu 
menyingkirkan Trump dari Partai 
Republik. McConnell juga mengatakan 
kepada rekan-rekannya bahwa dia yakin 
presiden melakukan pelanggaran yang 
dapat berujung pada pemakzulan, 
menurut laporan Washington Post. Pada 
Selasa malam, anggota DPR dari Partai 
Republik, Brian Fitzpatrick, mengeluarkan 
resolusi untuk mengecam Trump. Brian 
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memberikan sebuah teguran kongres 
yang tidak separah pemakzulan. Brian 
juga mengatakan bahwa Trump 
"mencoba membatalkan secara tidak 
sah" hasil pemilihan presiden pada 
November lalu dan telah 
"membahayakan cabang Pemerintah 
yang setara". Pada Selasa (12/01), 
Wakil Presiden Mike Pence menolak 
resolusi dari Partai Demokrat yang 
memintanya membantu melengserkan 
Trump dari jabatannya sesuai ketentuan 
konstitusional. Partai Demokrat telah 
mendesak Pence untuk memberlakukan 
Pasal 4 dari Amandemen ke-25, yang 
memungkinkan mayoritas kabinet 
mencabut kekuasaan presiden jika dia 
dianggap tidak dapat menjalankan 
tugasnya. Namun dalam sebuah surat 
kepada Ketua DPR Nancy Pelosi, 
Pence mengatakan: "Menurut Konstitusi 
kita, Amandemen ke-25 bukanlah 
sarana hukuman atau perampasan. 
"Menerapkan Amandemen ke-25 
dengan cara seperti itu akan menjadi 
preseden yang buruk." Penolakan 
Pence untuk ikut dalam pemakzulan 
Trump membuat Partai Demokrat  

melanjutkan pemungutan suara 
pemakzulan pada hari Rabu (13/01) 
tengah hari waktu setempat. Mereka juga 
dapat menggunakan proses persidangan 
pemakzulan untuk mengadakan 
pemungutan suara demi menghalangi 
Trump untuk mencalonkan diri lagi. Karena 
Trump telah mengindikasikan dia 
berencana untuk berkampanye pada 2024. 
Jika Trump dimakzulkan oleh DPR, Trump 
tidak bisa berpolitik lagi dia akan menjalani 
persidangan di Senat untuk menentukan 
kesalahannya. The New York Times juga 
melaporkan pada hari Selasa bahwa 
sebanyak 20 anggota Senat dari partai 
Republik berpandangan terbuka untuk 
menghukum presiden. Mayoritas suara 
sebanyak dua pertiga dari majelis tinggi 
akan diperlukan untuk menghukum Trump, 
yang berarti setidaknya 17 anggota Partai 
Republik harus memilih untuk menjatuhkan 
hukuman. Ada pembicaraan terkait 
kemungkinan Trump kehilangan tunjangan 
seperti yang didapat oleh para mantan 
presiden AS berdasarkan Akta Mantan 
Presiden tahun 1958. Tunjangan yang 
diterima termasuk pensiun dan asuransi 
kesehatan serta jaminan seumur hidup 
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Internasional
yang dibayarkan dari pajak rakyat. 
Trump yang sempat menghilang setelah 
kejadian Capitoll muncul kembali di 
Texas. Dalam penampilan publik 
pertamanya sejak kerusuhan Rabu lalu, 
Trump tidak menunjukkan penyesalan 
atas pernyataan yang dia sampaikan 
kepada para pendukungnya sebelum 
massa kemudian menyerbu aula 
Kongres. "Apa yang saya katakan 
sepenuhnya tepat," kata Trump 
menjelang perjalanan ke tembok 
perbatasan AS-Meksiko di Texas. "Saya 
tidak ingin kekerasan." Dia juga 
mengatakan kepada wartawan: 
"Pemakzulan ini menyebabkan 
kemarahan yang luar biasa, dan Anda 
melakukannya, dan itu benar-benar hal 
yang mengerikan yang mereka lakukan." 
Trump mengatakan "masalah 
sebenarnya" adalah retorika yang 
digunakan oleh Partai Demokrat selama 
protes dan kekerasan Black Lives Matter 
tahun lalu. Kasus pemakzulan berpusat 
pada pernyataan Trump dalam sebuah 
pawai di luar Gedung Putih tak lama 
sebelum para pendukungnya berusaha 
menyerbu gedung Dewan Perwakilan 
Rakyat. Trump mengulangi klaim 
penipuan pemilihan tanpa memberikan 
dasar dan menyerukan pada kerumunan 
untuk mendatangi Kongres yang sedang 
mengesahkan kemenangan Biden. Dia 
meminta mereka untuk "secara damai 

dan patriotik membuat suara Anda 
didengar", tetapi juga untuk "bertarung 
sekuat tenaga". Trump berkilah bahwa 
pidato yang ia sampaikan di Washington 
pekan lalu, sebelum pendukungnya 
menyerang gedung Capitol, "sepenuhnya 
tepat". Sebelum kerusuhan mematikan di 
Capitol Rabu (06/01) lalu itu, Trump 
menyerukan kepada pendukungnya untuk 
ramai-ramai mendatangi Kongres.
Trump juga mengatakan langkah para 
anggota Demokrat untuk 
memakzulkannya atas dasar menghasut 
pemberontakan sebagai langkah yang 
"konyol". Trump menyampaikan 
pernyataannya ketika dia meninggalkan 
Gedung Putih saat menuju Texas untuk 
memeriksa bagian dari tembok 
perbatasan dengan Meksiko. Itu adalah 
penampilan publik pertamanya sejak 
kekerasan yang terjadi di Capitol, di mana 
lima orang tewas dan puluhan orang 
terluka, termasuk sedikitnya 60 petugas 
polisi. Atas kejadian 6 Januari lalu di 
Capitoll saat ini telah berdatangan national 
guard yang akan mengamankan 
pelantikan Biden. Biro Investigasi Federal, 
FBI, memperingatkan kemungkinan 
adanya aksi unjuk rasa bersenjata di 
sejumlah wilayah Amerika Serikat 
menjelang pelantikan Joe Biden sebagai 
presiden. Ada berbagai laporan mengenai 
rencana berkumpul kelompok-kelompok 
bersenjata di seluruh gedung DPRD di 50 
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negara bagian dan di Washington DC 
menjelang pelantikan Biden pada 20 
Januari.
Kekhawatiran itu muncul di tengah 
peningkatan keamanan untuk acara 
pelantikan itu. Pada Senin (11/01), 
Biden mengatakan kepada wartawan 
bahwa dia tidak takut untuk 
mengucapkan sumpah jabatan di luar 
Gedung Capitol. Biden dan Kamala 
Harris masih direncanakan untuk 
dilantik di luar gedung pada 20 Januari 
atau dua pekan setelah tempat itu 
menjadi lokasi serangan mematikan 
oleh pendukung radikal Presiden 
Donald Trump yang menentang hasil 
pilpres. Para pejabat keamanan 
bertekad untuk mencegah terulangnya 
pendobrakan yang terjadi pada 6 
Januari lalu - ketika ribuan pendukung 
pro-Trump memasuki kompleks tempat 
anggota Kongres memberikan suara 
untuk mengesahkan hasil pemilihan 
umum. Chad Wolf, Pelaksana Tugas 
Kepala Departemen Keamanan Dalam 
Negeri, mengatakan pada hari Senin 
bahwa dia telah menginstruksikan 

Pasukan Pengamanan Presiden untuk 
memulai operasi khusus menjelang 
pelantikan pada Rabu mendatang - atau 
enam hari lebih awal - "mengingat 
peristiwa-peristiwa dalam seminggu 
terakhir dan kondisi keamanan yang 
berkembang". Para pejabat mengatakan 
akan menugaskan hingga 15.000 
personel Garda Nasional untuk 
mengamankan acara tersebut. Para 
penegak hukum di AS disebut sedang 
bersiap-bersiap menghadapi 
kemungkinan terjadinya kekerasan lebih 
lanjut menjelang pelantikan Joe Biden. 
Unggahan-unggahan di jaringan online 
pro-Trump dan sayap ekstrim kanan 
menyerukan aksi protes pada sejumlah 
tanggal, termasuk demonstrasi bersenjata 
di kota-kota di seluruh AS pada 17 
Januari, serta sebuah pawai di 
Washington DC pada hari pelantikan. 
Sebuah buletin internal FBI, yang 
dilaporkan oleh ABC News dan media-
media lainnya, memuat peringatan bahwa 
sebuah kelompok menyerukan 
"penyerbuan" ke gedung-gedung DPR 
tingkat negara bagian serta pengadilan 

lokal dan federal di seluruh negara itu jika 
Trump dicopot dari jabatannya lebih awal. 
Jika dia tidak dicopot, maka "penyerbuan" 
dilaksanakan pada hari pelantikan Joe 
Biden. Badan-badan kepolisian setempat 
telah diberitahu oleh pihak penegak 
hukum federal untuk meningkatkan 
keamanan di gedung-gedung DPRD 
menyusul kejadian penyerbuan pekan 
lalu, menurut media AS. Kantor berita 
Reuters, mengutip seorang pejabat 
penegak hukum federal, yang 
mengatakan peringatan FBI diberlakukan 
di semua ibu kota negara bagian mulai 16 
hingga 20 Januari, dan di Washington DC 
setidaknya tiga hari sebelum pelantikan. 
Sementara kekerasan di Gedung Capitol 
mendominasi berita utama pekan lalu, 
pada waktu yang sama, insiden-insiden 
serupa dalam skala lebih kecil dilaporkan 
di tempat-tempat lain di negara itu. 
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS 
mengkonfirmasi pada hari Senin (11/01) 
bahwa mereka akan memulai operasi 
National Special Security Event (NSSE) 
untuk acara pelantikan enam hari lebih 
awal, mulai Rabu (13/01). Penetapan 
tersebut memungkinkan berbagai 

lembaga keamanan dan penegak 
hukum untuk berkoordinasi dalam 
tindakan perlindungan khusus, seperti 
menerapkan penutupan jalan dan 
penetapan perimeter keamanan. 
Pengumuman tersebut mengemuka 
setelah Wali Kota Washington DC, 
Bowser, mengumumkan permohonan 
untuk meningkatkan keamanan setelah 
kejadian yang ia gambarkan sebagai 
"serangan teroris yang belum pernah 
terjadi sebelumnya" di Gedung Capitol 
pekan lalu itu. Dia juga meminta warga 
Amerika untuk menghindari perjalanan 
ke Washington DC untuk acara tersebut. 
Acara pelantikan biasanya menarik 
ratusan ribu orang yang memenuhi 
jalanan di ibu kota AS, tetapi pandemi 
virus corona telah membatasi rencana 
itu bahkan sebelum kekhawatiran 
keamanan meningkat. Kepala Biro 
Garda Nasional, Jenderal Daniel 
Hokanson, pada Senin (11/01) 
mengatakan bahwa 10.000 personel 
akan berada di Washington DC mulai 
akhir pekan, dan tambahan sekitar 
5.000 personel akan siap jika diminta 
oleh pejabat lokal. Sementara, Layanan 
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Taman Nasional mengumumkan bahwa 
mereka telah menutup Monumen 
Washington bagi pengunjung di tengah 
"ancaman kredibel" terkait kerusuhan 
lebih lanjut. "Kelompok-kelompok yang 
terlibat dalam kerusuhan 6 Januari 2021 
di Capitol AS terus mengancam akan 
mengacaukan pelantikan presiden ke-
46 pada 20 Januari," kata layanan itu 
dalam sebuah pernyataan, serta 
menambahkan pihaknya dapat 
melakukan penutupan sementara 
lainnya di titik-titik lain di wilayah 
National Mall and Memorial Parks. 
Panitia pelantikannya telah 
mengumumkan bahwa upacara tersebut 
akan bertema seputar "Amerika 

Bersatu.” Setelah dilantik sebagai 
presiden, Biden diharapkan untuk 
mengambil bagian dalam upacara 
peletakan karangan bunga bersama 
mantan presiden Barack Obama, George 
W Bush, dan Bill Clinton untuk membantu 
menggarisbawahi pesan persatuan. 
Donald Trump mengatakan dia tidak akan 
menghadiri upacara pelantikan. Trump 
akan menjadi presiden pertama dalam 
lebih dari 200 tahun yang tidak 
menghadirinya. Banyak pihak menuding 
Trump sebagai demagog demokrasi yang 
sangat egois yang sama sekali tak 
mencerminkan sifat kenegarawanan yang 
seharusnya dimiliki oleh seorang pimpinan 
sebuah negara sebesar AS.

Info SIP
Rasanya yang manis dan kaya 
kandungan air membuat buah melon 
sering dijadikan sebagai hidangan 
penutup. Selain menyegarkan, Cucumis 
melo L. ini ternyata memiliki banyak 
khasiat yang berguna bagi tubuh.

Selain itu, pola hidup sehat dan 
makanan bergizi juga perlu dilakukan 
agar tekanan darah tetap terjaga 
dengan baik dan stabil.

Nyeri perut saat haid seringkali 
dirasakan bagi sebagian besar wanita. 
Untuk meringankan nyeri haid, Anda 
patut mencoba untuk mengonsumsi 
buah melon. Manfaat buah melon yang 
satu ini disebabkan oleh kandungan 
potasium.
Potasium ini merupakan kandungan 
yang dapat mencegah gejala PMS 
seperti kram, mual, dan lain sebagainya. 

Mengatur Tekanan Darah

Meredakan Nyeri Haid

Manfaat buah melon yang pertama 
yakni dapat mengatur tekanan darah, 
terutama dapat menurunkan tekanan 
darah tinggi pada penderita hipertensi. 
Sebab, buah melon ini memiliki 
kandungan natrium yang rendah namun 
tinggi akan kandungan kalium. 
Sehingga cocok dikonsumsi secara rutin 
untuk mengatur tekanan darah.

Berbagai kandungan yang ada di 
dalamnya dapat membantu tubuh untuk 
tetap sehat. Salah satu manfaatnya 
yakni mencegah kanker. Untuk lebih 
jelasnya, simak uraian mengenai 
manfaat buah melon yang dirangkum 
dari berbagai sumber berikut ini.

darah

Manfaat Buah Melon Untuk Kesehatan

Selain mencegah obesitas, manfaat 
buah melon yang dapat diperoleh yakni 
mencegah penyakit diabetes yang 
seringkali mengancam jiwa 
penderitanya. Kandungan pektin yang 
terdapat di dalamnya dipercaya dapat 
mengatur sekresi glukosa ke dalam 
pembuluh darah.

Kandungan serat ini juga dapat 
meningkatkan efek kenyang yang lebih 
lama. Maka dari itu, mengonsumsi 
buah melon adalah salah satu cara 
yang patut dicoba bagi Anda yang 
sering memiliki masalah pencernaan.
Mencegah Diabetes

Secara umum, buah melon dapat 
bermanfaat untuk melancarkan aliran 
darah di dalam tubuh.
Menurunkan Berat Badan
Bagi Anda yang sedang berada dalam 
program diet untuk mendapatkan berat 
badan yang sehat dan ideal, 
mengonsumsi buah melon dapat 
menjadi salah satu solusi yang tepat. 
Buah yang kaya air dan cenderung 
manis ini dapat memberikan efek 
kenyang lebih cepat.
Manfaat buah melon yang satu ini 
dapat dirasakan lantaran buah melon 
tidak memiliki kandungan lemak dan 
kolesterol yang dapat meningkatkan 
berat badan hingga membahayakan 
tubuh.
Melancarkan Sistem Pencernaan
Manfaat buah melon yang berikutnya 
adalah dapat melancarkan sistem 
pencernaan. Sebab, buah melon ini 
merupakan salah satu buah yang kaya 
akan serat dan vitamin yang baik untuk 
kesehatan pencernaan.
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Melancarkan Sistem Pencernaan
Manfaat buah melon yang berikutnya 
adalah dapat melancarkan sistem 
pencernaan. Sebab, buah melon ini 
merupakan salah satu buah yang kaya 
akan serat dan vitamin yang baik untuk 
kesehatan pencernaan.



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1718

Tanah Air

Amerika

Internasional 

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Internasional

Menjaga Kesehatan Mata

Meningkatkan Sistem Kekebalan 
Tubuh

Selain vitamin A, kandungan lutein dan 
zaxanthin juga dapat meningkatkan 
kesehatan mata dan mencegah 
berbagai risiko penyakit mata seperti 
rabun ataupun gangguan penglihatan 
lainnya karena faktor usia.

Maka dari itu, mengonsumsi buah 
melon secara rutin merupakan 
kebiasaan baik yang patut dicoba. 
Anda dapat mengonsumsinya secara 
langsung maupun dapat diolah terlebih 
dahulu menjadi smoothies ataupun jus 
yang menyegarkan.

Mencegah Penuaan Dini

Manfaat buah melon yang berikutnya 
yakni dapat menjaga kesehatan mata. 
Sebab, organ mata juga membutuhkan 
berbagai asupan yang tepat untuk 
menjaganya tetap baik. Salah satunya 
yakni kandungan vitamin A yang 
terkandung pada buah melon.

Manfaat buah melon yang selanjutnya 
yakni dapat meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh. Apabila sistem 
kekebalan tubuh meningkat dan selalu 
stabil, maka Anda akan semakin 
terhindar dari berbagai risiko 
gangguan kesehatan yang 
membahayakan tubuh.Penelitian 
terkait menunjukkan bahwa vitamin A 
dan C juga terdapat di dalam buah 
melon. Kedua vitamin ini merupakan 
zat antioksidan yang berguna untuk 
menangkal berbagai penyakit yang 
dapat masuk ke dalam tubuh. Manfaat yang satu ini dapat diperoleh 

melalui buah melon lantaran kandungan 
berbagai nutrisi yang penting seperti 
magnesium, vitamin K, dan folat yang 
diperlukan bagi tulang.

Manfaat buah melon yang berikutnya 
yakni mencegah kerontokan hingga 
rambut rusak.sebab, buah melon memiliki 
kandungan vitamin A yang berguna untuk 
kesehatan rambut terutama bagi 
pertumbuhan rambut yang baru.

Buah melon yang kaya akan air dan 
elektrolit akan membantu Anda untuk 
tetap memiliki kandungan cairan tubuh 
yang cukup.

Mencegah Rambut Rusak

Meningkatkan Kesehatan Tulang
Buah melon juga bermanfaat bagi 
kesehatan tulang. 

Manfaat buah melon yang selanjutnya 
yakni dapat mencegah penuaan dini. Hal 
ini lantaran buah melon memiliki 
kandungan zat kolagen yang baik untuk 
kesehatan kulit. Kandungan inilah yang 
dapat membantu kesehatan kulit tetap 
terjaga agar tampak halus dan kencang.

Maka dari itu dengan mengonsumsi buah 
melon secara rutin, maka otomatis Anda 
juga akan memberikan asupan yang 
sehat dan bergizi untuk rambut 
kesayangan Anda.

Mencegah Dehidrasi
Manfaat lain yang tidak kalah penting 
yaitu dapat mencegah dehidrasi. 
Dehidrasi adalah suatu kondisi tubuh 
yang kekurangan cairan sehingga dapat 
menyebabkan timbulnya berbagai 
masalah kesehatan lainnya.

Dilansir dari laman the Times of Israel, 
Minggu (17/1), ketika petugas tengah 
memeriksa daftar akses masuk orang itu, 
seorang petugas melihat di bagian 
belakang mobil pick up Beeler tertulis 
"Kehidupan Penyerangan" dengan 
gambar sebuah senapan dan ada slogan 
"Jika mereka mengincar senjatamu, 
tembakkan dulu pelurumu."
Ketika diperiksa Beeler mengatakan 
kepada petugas dia membawa senjata di 
dalam mobilnya. Hasil penggeledahan 
menemukan senjata dengan 509 

 Polisi Gedung US Capitol Amerika 
Serikat menangkap seorang pria asal 
Virginia yang hendak memasuki kawasan 
kompleks 
gedung 
parlemen 
itu dengan 
memakai 
surat jalan 
palsu 
jelang 
pelantikan 
presiden 
terpilih Joe 
Biden 
Rabu 
nanti.Wesl
ey Allen 
Beeler, 
nama pria 
itu, 
mengendar
ai 
kendaraan
nya 
menuju 
pos 
pemeriksa
an di 
Gedung 
Capitol dan 
E Street NE, sebelah utara gedung 
parlemen AS, kemarin malam dan 
menyerahkan surat izin palsu untuk 
melewati pemeriksaan, menurut 
dokumen yang diajukan ke Pengadilan 
Tinggi Washington, DC.

Pria Bersenjata Ditangkap Di Washington DC

Washington 
kini dalam 
keadaan siaga 
tinggi 
menjelang 
pelantikan 
presiden 
terpilih Joe 
Biden Rabu 
mendatang 
setelah massa 
pendukung 
Presiden 
Donald Trump 
menyerbu dan 
menduduki 
Gedung US 
Capitol pekan 
lalu.
Lima orang 
tewas, 

termasuk seorang polisi dalam 
peristiwa itu.

amunisi, magazin dan peluru senapan, 
kata dokumen pengadilan.

Aparat keamanan memperingatkan, 
kelompok ekstremis pendukung Trump 
yang kemungkinan membawa bahan 
peledak bisa mengancam Washington 
dan sejumlah gedung parlemen di 
berbagai negara bagian dalam 
beberapa pekan mendatang.
Ribuan pasukan Garda Nasional 
dikerahkan di Washington dan 
sejumlah blokade beton dipasang di 
jalanan ibu kota AS itu.
National Mall yang biasanya dipadati 
warga yang hendak menyaksikan 
pelantikan presiden saban empat 
tahun sekali, diminta untuk membatasi 
pengunjung atas permohonan pasukan 
pengawal presiden Secret Service. 

Laporan polisi menyatakan Beeler 
ditangkap atas 
tuduhan 
memiliki 
senjata tanpa 
izin dan 
sejumlah 
amunisi.
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Meski begitu, pernyataan Kemlu Filipina 
tidak merinci soal jenis vaksin apa yang 
akan disumbangkan China secara cuma-
cuma itu. Namun, sejauh ini, Filipina telah 
setuju membeli 25 juta vaksin dari 
perusahaan farmasi China, Sinovac 
Biotech.

 Menteri Luar Negeri China Wang Yi 
berjanji bahwa negaranya akan 
menyumbangkan setengah juta vaksin 
virus corona (Covid-19) bagi Filipina 
secara gratis.Kementerian Luar Negeri 
Filipina menuturkan hal itu diutarakan 
Wang Yi ketika berkunjung ke Manila 
pada Sabtu (16/1) sebagai bagian dari 
penutup rangkaian turnya ke beberapa 
negara Asia Tenggara.Menurut Manila, 
sumbangan vaksin sebanyak 500 ribu itu 
merupakan bagian dari kesepakatan 
Filipina-China yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

Dilansir AFP, Kedutaan Besar China di 
Manila tidak menanggapi permintaan 
penjelasan mengenai sumbangan vaksin 
tersebut.Berita sumbangan vaksin ini 
muncul beberapa hari setelah China 
mengumumkan akan memberikan vaksin 
cuma-cuma ke sejumlah negara Asia 
Tenggara lainnya seperti Kamboja dan 
Myanmar.
Vietnam disebut akan menerima satu juta 

China Beri 500 Ribu Vaksin Gratis Ke Filipina

sumbangan vaksin dari China ini 
datang ketika ada resistensi yang terus 
meningkat di kalangan publik Filipina 
terkait vaksin buatan Negeri Tirai 
Bambu.

Di Indonesia, Sementara itu, semula 
Brasil menyebut efikasi Sinovak 
sebesar 78 persen dan meralatnya 
menjadi hanya 50,4 persen. 
Sedangkan di Turki tingkat efikasi 
Sinovak mencapai 91,25 persen.

Di sisi lain, 

dosis vaksin corona gratis dari China. 
Sementara itu, Myanmar mendapatkan 
300 ribu dosis vaksin Covid-19 dari 
Negeri Tirai Bambu.emberian vaksin 
gratis dari China ini datang ketika 
Presiden Filipina Rodrigo Duterte 
tengah berupaya keras mengamankan 
pasokan vaksin bagi 110 juta warga 
negaranya.

Sebagian publik Filipina 
mempertanyakan keamanan dan 
kemanjuran vaksin buatan China yang 
dinilai rendah serta kurang transparan.

Selama ini, publik Filipina banyak 
mengkritik pemerintah yang dinilai 
terlalu lambat dalam perlombaan 
negara-negara mengamankan 
pasokan vaksin bagi kebutuhan dalam 
negeri masing-masing.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik
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Gunung Semeru di wilayah Kabupaten 
Lumajang dan Kabupaten Malang, 
Jawa Timur kembali meletus pada 
Sabtu (16/1/2021) sore pukul 17.24 
WIB. "Gunung Semeru mengeluarkan 
awan panas dengan jarak 4,5 kilometer 
di daerah sekitar Sumber Mujur dan 
Curah Koboan, saat ini menjadi titik 
guguran awan panas," kata Bupati 
Lumajang Thoriqul Haq seperti dikutip 
dari Antara, Sabtu 
(16/1/2021).Mengenai status gunung, 
saat ini Gunung Semeru masih berada 
pada level II atau waspada dan Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi (PVMBG) sedang melakukan 
evaluasi lebih lanjut. Berikut daftar 
gunung yang berstatus waspada dan 
siaga di Indonesia lainnya berdasarkan 
data laman PVMBG Kementerian 
ESDM, Minggu (17/1/2021): 
Waspada 
Gunung Marapi,Gunung Kerinci, 
Gunung Anak Krakatau, Gunung 
Semeru, Gunung Agung, Gunung 
Rinjani, Gunung Sangeangapi, Gunung 

Gunung Semeru Meletus

Gunung Seulawah Agam, Gunung Peut, 
Sague Gunung Ni Telong, Gunung 
Sorikmarapi, Gunung Tandikat, Gunung 
Talang, Gunung Kaba, Gunung Dempo 
Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung 
Tangkuban Perahu, Gunung Papandayan 
Gunung Guntur, Gunung Galunggung 
Gunung Ciremai ,Gunung Slamet Dieng 
Gunung Sindoro, Gunung Sumbing 
Gunung Kelud, Gunung Arjuno Welirang 
Gunung Lamongan, Gunung Raung 
Gunung Ijen, Gunung Batur, Gunung 
Tambora, Gunung Anak Ranakah, 
Gunung Inielika, Gunung Inierie, Gunung 
Ebulobo, Gunung Iya, Gunung Kelimutu 
Gunung Egon, Gunung Lewotobi Laki-laki 
Gunung Lewotobi Perempuan Gunung 

Gunung Sinabung, Gunung Merapi, 
Gunung Karangetang, Gunung Ili 
Lewotolok,

Rokatenda, Gunung Soputan, Gunung 
Lokon, Gunung Dukono, Gunung Ibu, 
Gunung Gamkonara, Gunung Gamalama, 
Gunung Banda Api,
Siaga 

 Normal 
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Lewotolok,

Rokatenda, Gunung Soputan, Gunung 
Lokon, Gunung Dukono, Gunung Ibu, 
Gunung Gamkonara, Gunung Gamalama, 
Gunung Banda Api,
Siaga 

 Normal 
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Waspadai potensi bahaya erupsi 
Semeru 

Lereboleng, Gunung Ili Boleng, Gunung 
Ili Werung, Gunung Sirung, Gunung 
Batutara, Gunung Wurlali, Gunung Colo 
Gunung Ambang, Gunung Mahawu 
Gunung Tangkobo, Gunung Ruang 
Gunung Awu, Gunung Kie Besi’

Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api 
PVMBG Badan Geologi Kementerian 
ESDM Hendra Gunawan mengatakan, 
masyarakat harus mewaspadai 
ancaman bahaya awan panas guguran 
dan guguran batuan dari kubah/ujung 
lidah lava ke sektor tenggara dan 
selatan dari puncak. "Jika terjadi hujan 
dapat terjadi lahar dingin (lahar hujan) 
di sepanjang aliran sungai yang berhulu 
di daerah puncak Gunung Semeru, 
sehingga harus diwaspadai," tuturnya 
dikutip dari Antara, sabtu (16/1/2021). 
Saat ini, lanjut dia, arah luncuran awan 
panas dan guguran mencapai jarak 
luncur maksimum empat kilometer ke 
sektor tenggara dan selatan dari 
puncak. Selain itu dapat terjadi lahar di 
sepanjang aliran sungai yang berhulu di 
daerah puncak. Ia menjelaskan, 
PVMBG memberikan rekomendasi 

batas aman kepada masyarakat yang 
berada di lereng Gunung Semeru yakni 
dalam status level II (Waspada). Hal itu 
agar masyarakat tidak beraktivitas dalam 
radius satu kilometer dari kawah/puncak 
Gunung Semeru dan jarak empat 
kilometer arah bukaan kawah di sektor 
selatan-tenggara. "Masyarakat juga 
diminta mewaspadai awan panas 
guguran, guguran lava, dan lahar di 
sepanjang aliran sungai/lembah yang 
berhulu di puncak Gunung Semeru. 
Radius dan jarak rekomendasi itu akan 
dievaluasi terus untuk antisipasi jika 
terjadi gejala perubahan ancaman 
bahaya," katanya. Gunung Semeru yang 
merupakan gunung tertinggi di Pulau 
Jawa itu memiliki tipe strato dengan 
kubah lava, dengan puncak tertinggi 
Mahameru. Letusan gunung yang 
memiliki ketinggian 3.676 mdpl itu 
umumnya bertipe vulkanian dan 
strombolian, berupa penghancuran 
kubah/lidah lava, serta pembentukan 
kubah lava/lidah lava baru. 
Penghancuran kubah/lidah lava 
mengakibatkan pembentukan awan 
panas guguran yang merupakan 
karakteristik dari Gunung Semeru.
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Kota New York di Amerika Serikat (AS) 
akan kehabisan pasokan vaksin Covid-
19 pada minggu depan. Seperti 
dilaporkan Xinhua, Jumat (15/1), Wali 
Kota Bill de Blasio meminta pemerintah 
federal untuk mengirimkan dosis 
tambahan."Kami akan kehabisan vaksin 
minggu depan di New York City. 
Pasokan vaksin harus disalurkan ke 
tempat yang ada infrastruktur untuk 
disuntikan ke warga. Kami tahu ada 
pasokan vaksin di negara ini yang tidak 
digunakan," katanya.Hingga Jumat, kota 
New York hanya memiliki 186.000 dosis 
pertama vaksin yang tersisa. Dua 
sistem rumah sakit terbesar di kota New 
York University dan Mt. Sinai tidak lagi 
memesan janji temu untuk saat ini. 
Menurut rilis resmi, semua vaksin 
diperkirakan habis pada akhir minggu 
depan tanpa pasokan ulang.Kota 
tersebut melaporkan 33.847 dosis pada 
hari Kamis dan telah memberikan lebih 
dari 337.500 dosis kepada warga New 
York, termasuk lebih dari 42.000 dosis 
kedua. Kota itu telah mengelola 71,3% 

New York Akan Kehabisan Vaksin Covid-19

Pada Kamis (14/1), pemerintah kota 
mengumumkan bahwa mereka akan 
membuka klinik vaksinasi di 
pengembangan NYCHA (Otoritas 
Perumahan Kota New York), 
menyediakan vaksinasi di tempat untuk 
penduduk berusia 65 tahun atau lebih.

dari 175.000 vaksin yang akan 
didistribusikannya pada akhir pekan ini, 
tambahnya.

"Ekuitas adalah kekuatan pendorong 
rencana vaksin kami, dan dosis harus 
langsung diberikan kepada mereka yang 
paling membutuhkannya. Itulah mengapa 
kami bertemu di tempat yang paling 
rentan di mana mereka berada, 
memberikan vaksin kepada manula 
NYCHA kami tepat di komunitas mereka 
sendiri," kata walikota seperti dikutip.

Klinik akan dibuka di Rumah Van Dyke I & 
II di Brooklyn, Rumah Cassidy Lafayette 
di Staten Island, dan Menara Polo 
Grounds di Manhattan akhir pekan 
mendatang, dengan rencana untuk pindah 
ke berbagai situs di seluruh kota dalam 
beberapa minggu mendatang, katanya.
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Pusat Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) 
memperingatkan varian baru Covid-19 
bisa menjadi varian dominan yang 
beredar pada Maret.

Varian, yang dikenal sebagai B.1.1.7, 
diyakini dua kali lebih mudah menular 
dari versi virus saat ini yang beredar di 
AS. 

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Jumat 
(15/1), CDC menyatakan varian baru 
Covid-19 yang lebih dapat ditularkan - 
pertama kali ditemukan di Inggris - telah 
ditemukan di 10 negara bagian AS.

Tetapi sejauh ini, tidak ada bukti bahwa 
virus itu menyebabkan penyakit yang 
lebih parah atau ditularkan secara 
berbeda.
Penyebaran virus baru yang cepat akan 
meningkatkan beban pada sumber daya 
kesehatan pada saat infeksi melonjak, 

Peringatan CDC Atas Varian Baru Covid-19

seperti jarak sosial dan pemakaian 
masker,
“Lonjakan kasus infeksi juga 
meningkatkan persentase populasi 
yang perlu divaksinasi untuk 
mencapai kekebalan kelompok 
pelindung untuk mengendalikan 
pandemi,” kata CDC.

semakin melemahkan sumber daya 
perawatan kesehatan yang 
dibutuhkan dan meningkatkan 
kebutuhan akan kepatuhan yang lebih 
baik pada strategi mitigasi, 

Varian baru asal Inggris saat ini ada di 
10 negara bagian tetapi telah 
didiagnosis hanya di 76 dari 23 juta 
kasus AS yang dilaporkan hingga saat 
ini.Namun, kemungkinan versi virus 
ini lebih tersebar luas di negara itu 
daripada yang dilaporkan saat ini, 
menurut para ilmuwan CDC.
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Aktor Macaulay Culkin mendukung 
sebuah saran dari pengikutnya di 
Twitter untuk mengedit Donald Trump 
pada film Home Alone 2 yang 
dibintanginya pada tahun 1992. 
Melansir eTalk, sejak kerusuhan di 
Capitol Hill yang disebabkan oleh 
hasutan dari Presiden Amerika Serikat 
(AS) Donald Trump yang akan lengser, 
publik Amerika menyampaikan 
ketidaksukaan mereka terhadap 
pemimpin itu di media sosial. Ekspresi 
yang muncul beragam. Salah satunya, 
meminta agar sosok Trump yang 
pernah berperan sebagai cameo di film 
Home Alone 2: Lost in New York diganti 
dengan sosok Macaulay Culkin yang 
sudah berusia 40 tahun. Dalam sebuah 
twit, seorang pengikut dan penggemar 
Culkin menulis, "Petisi untuk 
menggantikan Trump secara digital di 
'Home Alone 2' dengan Macaulay 
Culkin yang berusia 40 tahun". Tak 
disangka, saran itu diiyakan oleh Culkin 
sehingga twit tersebut menjadi viral. 
Netizen Twitter lainnya memberikan 
'editan' terhadap klip video yang 

Petisi Peran Trump Di Home Alone 2 Diganti

 Namun, adegan itu tidak diizinkan Trump 
kecuali di diikutsertakan di dalamnya. 
"Kami membayar biaya [sewa tempat] 
namun dia [Trump] berkata 'satu-satunya 
cara supaya Anda bisa menggunakan 
Plaza adalah jika saya ada di film'", kenang 
Columbus. Jadi, mau tidak mau, mereka 
memasukkan Trump ke dalam film. 
Columbus menambahkan, "Ketika kami 
memutarnya untuk pertama kalinya, hal 
yang paling aneh terjadi: Orang-orang 
bersorak ketika Trump muncul di layar. 
Jadi, saya berkata kepada editor saya, 
'Biarkan dia di film. Ini momen untuk 
penonton.'"

menunjukkan peran Trump sebagai cameo. 
Dan, hasilnya mendapat pujian 'Bravo' dari 
Culkin. Trump tampak seperti hantu 
transparan di dalam klip tersebut. Kejadian 
itu berlangsung beberapa jam sebelum 
Trump dimakzulkan untuk kedua kalinya 
oleh DPR AS. Sutradara film Home Alone 2 
saat itu, Chris Columbus mengatakan 
bahwa Trump memang 'memaksa' bermain 
di film tersebut. Columbus mulanya ingin 
membuat adegan di lobi The Plaza Hotel 
yang kala itu dimiliki Trump.

"Presiden menginstruksikan komite 
pemilihan umum dan seluruh lembaga 
untuk menggelar pemilihan umum yang 

Presiden Palestina Mahmud Abbas pada 
Jumat (15/1) mengumumkan pemerintah 
akan menggelar pemilihan presiden dan 
anggota parlemen untuk pertama kalinya 
setelah absen selama 15 tahun.
Langkah itu ditempuh demi memulihkan 
perpecahan antarkelompok di Palestina.
Beberapa pihak meyakini pemilu jadi 
salah satu respons pemerintah dalam 
menjawab kritik atas keabsahan institusi 
politik di Palestina, termasuk 
kepemimpinan Abbas sebagai presiden.
Rencana menggelar pemilu itu 
diumumkan oleh Palestina beberapa hari 
sebelum pelantikan presiden Amerika 
Serikat terpilih, Joe Biden. Palestina 
berharap Biden dapat memulihkan 
hubungan AS-Palestina yang terpuruk 
akibat beberapa kebijakan kontroversial 
Presiden Donald Trump.
Otoritas Palestina (PA), lembaga yang 
memiliki otonomi terbatas di Tepi Barat, 
mengumumkan pihaknya akan 
menggelar pemilihan legislatif pada 22 
Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli 
2021. Tepi Barat dan Yerusalem Timur 
merupakan daerah yang diduduki paksa 
oleh Israel setelah perang 1967.

Palestina Akan Gelar Pemilu Setelah 15 Tahun

demokratis di seluruh kota di tanah air," 
demikian isi pengumuman dari PA atau 
kantor kepresidenan. Pemilu nantinya 
akan digelar di Tepi Barat, Gaza, dan 
Yerusalem Timur.
Beberapa faksi di Palestina kembali 
memulihkan hubungan dan mereka 
berusaha menunjukkan Palestina yang 
bersatu setelah Israel membentuk 
hubungan diplomatik dengan empat 
negara Arab.
Hamas, faksi garis keras Islam yang 
menjadi rival Abbas di dalam negeri, 
menyambut baik pengumuman 
tersebut."Kami telah berusaha 
menghadapi seluruh tantangan selama 
beberapa bulan terakhir sehingga kita 
dapat tiba di hari ini (menggelar pemilu, 
red)," kata Hamas melalui pernyataan 
tertulisnya.

Hamas mendorong pemerintah 
menggelar pemilu yang adil sehingga 
rakyat dapat menentukan pilihannya 
tanpa hambatan atau tekanan.
Sementara itu, seorang pengamat 
wilayah Gaza, Hani Habib mengatakan 
Palestina ingin menyampaikan pesan 
kepada pemerintah AS yang baru 
bahwa mereka siap bekerja sama. 
Namun, seorang pengamat senior Tepi 

Persaingan ketat
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Persaingan ketat



30 29www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

Internasional

iklan JKInternasional

Dicari

Hub : Sina
Telp : 215 - 681 - 7705

Bahasa Inggris

Sopir Gaji $12

Dicari
Pekerja untuk warehouse 

di NJ  Gaji $12.

Call : Kenny 267 - 243 - 0376
(English) 

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Ada kamar kosong di 15th street 
dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6284

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

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

Winter Sale Discount 20%

Tanah Air

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

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

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

Barat, Hani al-Masri, ragu bahwa 
pemilu akan benar-benar berlangsung.

"Apakah (pemilu, red) itu akan 
mengakhiri atau meneruskan 
perpecahan ... dan apakah hasilnya 
nanti akan diterima oleh warga 
Palestina, Israel, dan AS?" Masri 
mengajukan pertanyaan itu lewat 
unggahan di akun media sosialnya.
Pemilihan parlemen yang digelar oleh 
Palestina pada 2006 dimenangkan oleh 
Hamas dan hasil mengejutkan itu 
menyebabkan konflik internal di 
Palestina kian dalam, khususnya 
setelah Hamas mengambil alih kendali 
militer di Gaza pada 2007.

Lembaga survei itu juga memprediksi 
50 persen warga akan lebih memilih 
calon presiden yang didukung Hamas, 

Beberapa hasil jajak pendapat 
menunjukkan pemilu akan diwarnai 
pertarungan ketat antarkelompok. Jajak 
pendapat yang digelar oleh Pusat 
Kebijakan, Riset, dan Survei Palestina 
menunjukkan 38 persen warga akan 
memilih calon anggota parlemen dari 
Fatah dan 34 persen akan memilih 
calon yang diusung oleh Hamas.

Al-Masri mengatakan pemilu sulit 
digelar karena masih ada perpecahan 
antara Fatah dan Hamas. Tidak hanya 
itu, AS, Uni Eropa, dan Israel 
menentang adanya pemerintahan di 
Palestina dan keterlibatan Hamas, yang 
dicap sebagai grup teroris.

Sejauh ini belum jelas bagaimana Abbas 
akan mengatasi masalah logistik untuk 
menggelar pemilu di tiga daerah yang 
dikendalikan oleh otoritas berbeda.

Hamas mencabut boikot terhadap pemilu 
satu tahun setelahnya dan kelompok itu 
mengedepankan slogan "Perubahan dan 
Reformasi" pada seluruh kampanye 
politiknya. Hamas pun berhasil 
memperoleh suara mayoritas dan 
mengalahkan Fatah, yang dinilai korup, 
penuh dengan nepotisme, dan terpecah 
belah.

Abbas mendapatkan suara terbanyak 
pada pemilihan presiden 2005, tetapi saat 
itu Hamas tidak mengusung calon 
presiden untuk bersaing dengannya.

yaitu Ismail Hanniyeh, sementara 43 
persen sisanya akan memilih Abbas.

Masalah logistik

Israel menduduki Yerusalem Timur 
setelah perang di Timur Tengah pada 
1967 dan mencoplok wilayah tersebut 
meskipun ditentang oleh masyarakat 
internasional.
Israel mengandaikan seluruh wilayah 
Yerusalem sebagai ibu kotanya, 
sementara Palestina berupaya 
menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu 
kotanya pada masa depan.
Israel melarang Otoritas Palestina 
menggelar aktivitas pemerintahan di 
Yerusalem karena itu dianggap akan 
melanggar perjanjian damai yang 
disepakati oleh dua pihak pada 1990-an.

Dua pesawat pengebom milik Amerika 
Serikat ( AS) dilaporkan terbang di atas 
wilayah udara Israel menuju Teluk 
Persia. Kabar tersebut disampaikan oleh 
harian asal 
Israel, Yedioth 
Ahronoth, pada 
Minggu 
(17/1/2021). 
Dua pesawat 
pengebom 
tersebut adalah 
Boeing B-52 
Stratofortress. 
"Ini adalah 
kelima kalinya 
dalam beberapa 
bulan terakhir 
pesawat AS dengan model khusus ini 
terlihat lewat di daerah tersebut," lapor 
surat kabar itu, tanpa memberikan 
rincian lebih lanjut. Pada 7 Januari, surat 
kabar tersebut juga melaporkan bahwa 
dua pesawat pengebom B-52 
Stratofortress terbang di atas langit 
Israel. Kedua pesawat yang mampu 
membawa bom nuklir itu ditemani oleh 
jet tempur F-16 milik AS. Yedioth 
Ahronoth melaporkan, itu merupakan 
keempat kalinya B-52 muncul di 
langitIsrael dalam dua bulan 
terakhir.Sehari kemudian, Kementerian 
Pertahanan Arab Saudi merilis rekaman 
video yang menunjukkan Angkatan 

Pesawat Pengebom AS Ke Teluk Persia

Ketegangan antara AS 
dan Iran memang 

semakin meningkat belakangan ini 
meski Presiden AS Donald Trump akan 
lengser keprabon beberapa hari lagi. 
Ketegangan antara Iran dan Israel juga 
semakin meningkat setelah ilmuwan 
nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, 
tewas dibunuh pada November 2020. 
Presiden Iran Hassan Rouhani 
menuduh Israel sebagai pihak yang 
membunuh ilmuwan itu. Rouhani 
bersumpah akan melakukan 
pembalasan atas kematian 
Fakhrizadeh.

Udara Kerajaan Arab Saudi dan 
Angkatan Udara AS melakukan latihan 
bersama sebagaimana dilansir dari 
Anadolu Agency. Latihan bersama itu 

melibatkan melibatkan 
jet tempur F-15 milik 
Arab Saudi, pesawat 
pengebom B-52 milik 
AS, dan jet tempur F-
16. Pada Desember 
2020, dua B-52 juga 
tampak di atas wilayah 
Israel sebagai bagian 
dari unjuk kekuatan AS 
terhadap Iran. 
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

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

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

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

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

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

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

Gemini(21 Mei-21Juni)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan  : Morat-marit.
Cinta : Cuek saja.

Jangan terlalu memikirkan masa lalu 
yang sudah lewat. Tak ada gunanya 
mengingatnya apalagi menyalahkan diri 

Taurus(20April-20mei)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara : Sakit hati.

Keuangan  : Solusi keuangan.

Anda membutuhkan dukungan berbagai 
pihak agar seimbang.Jangan terlalu 
keras kepala mendengar pendapat 
orang lain bukan berarti harus 
menjalankannya. Dengarkanlah 
pendapat orang lain sebagai 
perbandingan dengan ide anda. 
Bukankan lebih dari satu orang berpikir 
lebih baik dari 1 orang.

Keuangan : Hitung utang.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

 Keuangan: Peningkatan.
 Asmara:  Terbaik di dunia!

Belum selesai masalah yang satu, 
jangan bebani lagi pikiran Anda dengan 
pekerjaan yang belum selesai. Buat 
daftar yang harus diselesaikan agar 
selesai tepat waktu

Jika karena tekanan di kantor, lebih baik 
Anda curhat dari hati ke hati pada Si Dia 
dibanding Anda tak cerita dan hanya 
bisa marah-marah.Marah tak akan 
menyelesaikan masalah malahan akan 
menimbulkan masalah baru untuk anda.

Sulit bukan berada di antara dua pilihan, 
apalagi dua-duanya sangat menjanjikan.

Cinta  : Memendam amarah.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Saatnya menata kembali karier Anda 
meskipun semua itu dikembalikan pada 
tujuan Anda sebenarnya.Apakah anda 
akan terus berkarir ataukah karir hanya 
sebagai batu loncatan untuk masa 
depan. Padahal, jika Anda jeli atasan 
sedang mempromosikan untuk 
menggantikan posisi seseorang.Tak ada 
salahnya duntuk dipertimbangkan
Keuangan  : Alami kerugian.
Cinta  : Malu-malu.

Keuangan  : Pesta keluarga.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Perhatian kecil itu kelak akan memberikan 
dampak besar dan positif. Tiba waktunya 
membuka jalan bagi masa depan Anda.

Cinta  : Terpuruk lagi.
Virgo (23 Agust - 22 Sept)
Anda harus bisa menerima kekurangan 
orang lain, tak ada manusia yang 
sempurna. Begitu juga hubungan Anda 
dengan pujaan hati, kini saat yang tepat 
mengundurkan diri.
Keuangan  : Meleset.

Tak perlu mengeluarkan emosi untuk 
masalah sepele sementara masalah 
besar Anda begitu tabah dan tahan 
banting. 

sendiri.Mau sampai kapan Anda akan 
bertahan dalam satu prinsip yang sudah 
kuno tersebut.
Keuangan : Pinjam uang.
Cinta : Tetap optimis..

Cinta  : Waktunya menangis.

Keuangan  : Kurang beruntung.

Keuangan  : Dapat bonus.

Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

Keuangan  : Maju terus.

Cinta  : Tunggu hasilnya..
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Cinta  : Undur diri.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

 Perluas pergaulan dan buka diri untuk 
seseorang yang juga mengerti minat Anda 
ini agar pikiran lebih senang dan terbuka.

Cinta  : Masih ragu-ragu  

Terus pompa semangat kerja Anda 
apalagi kesempatan atau tantangan baru 
ada di depan mata. Tak jarang ketika 
masalah menerjang, ide-ide cemerlang 
malah datang dan membuahkan hasil 
yang bagus.

 Salah satu keluarga yang tadinya 
terpuruk tak ada pekerjaan, kini mulai 
menunjukkan kemajuan besar. 
Sayangnya, tidak diimbangi dengan sikap 
yang baik dan santun. Tetapi janganlah di 
ambil hati.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 
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Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

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

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

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

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

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

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084
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Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

Gemini(21 Mei-21Juni)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan  : Morat-marit.
Cinta : Cuek saja.

Jangan terlalu memikirkan masa lalu 
yang sudah lewat. Tak ada gunanya 
mengingatnya apalagi menyalahkan diri 

Taurus(20April-20mei)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara : Sakit hati.

Keuangan  : Solusi keuangan.

Anda membutuhkan dukungan berbagai 
pihak agar seimbang.Jangan terlalu 
keras kepala mendengar pendapat 
orang lain bukan berarti harus 
menjalankannya. Dengarkanlah 
pendapat orang lain sebagai 
perbandingan dengan ide anda. 
Bukankan lebih dari satu orang berpikir 
lebih baik dari 1 orang.

Keuangan : Hitung utang.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

 Keuangan: Peningkatan.
 Asmara:  Terbaik di dunia!

Belum selesai masalah yang satu, 
jangan bebani lagi pikiran Anda dengan 
pekerjaan yang belum selesai. Buat 
daftar yang harus diselesaikan agar 
selesai tepat waktu

Jika karena tekanan di kantor, lebih baik 
Anda curhat dari hati ke hati pada Si Dia 
dibanding Anda tak cerita dan hanya 
bisa marah-marah.Marah tak akan 
menyelesaikan masalah malahan akan 
menimbulkan masalah baru untuk anda.

Sulit bukan berada di antara dua pilihan, 
apalagi dua-duanya sangat menjanjikan.

Cinta  : Memendam amarah.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Saatnya menata kembali karier Anda 
meskipun semua itu dikembalikan pada 
tujuan Anda sebenarnya.Apakah anda 
akan terus berkarir ataukah karir hanya 
sebagai batu loncatan untuk masa 
depan. Padahal, jika Anda jeli atasan 
sedang mempromosikan untuk 
menggantikan posisi seseorang.Tak ada 
salahnya duntuk dipertimbangkan
Keuangan  : Alami kerugian.
Cinta  : Malu-malu.

Keuangan  : Pesta keluarga.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Perhatian kecil itu kelak akan memberikan 
dampak besar dan positif. Tiba waktunya 
membuka jalan bagi masa depan Anda.

Cinta  : Terpuruk lagi.
Virgo (23 Agust - 22 Sept)
Anda harus bisa menerima kekurangan 
orang lain, tak ada manusia yang 
sempurna. Begitu juga hubungan Anda 
dengan pujaan hati, kini saat yang tepat 
mengundurkan diri.
Keuangan  : Meleset.

Tak perlu mengeluarkan emosi untuk 
masalah sepele sementara masalah 
besar Anda begitu tabah dan tahan 
banting. 

sendiri.Mau sampai kapan Anda akan 
bertahan dalam satu prinsip yang sudah 
kuno tersebut.
Keuangan : Pinjam uang.
Cinta : Tetap optimis..

Cinta  : Waktunya menangis.

Keuangan  : Kurang beruntung.

Keuangan  : Dapat bonus.

Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

Keuangan  : Maju terus.

Cinta  : Tunggu hasilnya..
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Cinta  : Undur diri.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

 Perluas pergaulan dan buka diri untuk 
seseorang yang juga mengerti minat Anda 
ini agar pikiran lebih senang dan terbuka.

Cinta  : Masih ragu-ragu  

Terus pompa semangat kerja Anda 
apalagi kesempatan atau tantangan baru 
ada di depan mata. Tak jarang ketika 
masalah menerjang, ide-ide cemerlang 
malah datang dan membuahkan hasil 
yang bagus.

 Salah satu keluarga yang tadinya 
terpuruk tak ada pekerjaan, kini mulai 
menunjukkan kemajuan besar. 
Sayangnya, tidak diimbangi dengan sikap 
yang baik dan santun. Tetapi janganlah di 
ambil hati.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 


