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Joe Biden secara resmi menjabat 
sebagai presiden Amerika Serikat ke-46 
untuk periode empat tahun, 
menggantikan Donald Trump yang 
memilih melanggar tradisi dengan tidak 
menghadiri acara pelantikan 
penerusnya. Seperti dilansir CNN, 
Kamis (21/1/2021) pelantikan Biden 
digelar di West Front Gedung Capitol 
AS di Washington DC, dimulai pukul 
11.00 Rabu (20/1). Pembatasan sesuai 
protokol pandemi virus Corona 
(COVID-19) diberlakukan selama 
pelantikan berlangsung. Biden diambil 

sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung 
AS dan hakim agung John Roberts, 
sambil meletakkan tangannya di atas 
Alkitab berusia lebih dari 100 tahun milik 
keluarganya, yang dipegang oleh istrinya, 
Jill. Wakil Biden, Kamala Harris, diambil 
sumpahnya terlebih dahulu. Ia mengukir 
sejarah sebagai perempuan pertama, 
perempuan keturunan pendatang dari 
India dan Jamaika, yang menjadi wakil 
presiden AS. Kamala diambil sumpahnya 
oleh Hakim Mahkamah Agung, Sonia 
Sotomayor, yang mencatat sejarah pada 
2009 sebagai keturunan Latin pertama 

Amerika 
Bersatu
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yang duduk di Mahkamah Agung. 
Acara pelantikan yang digelar pada 
Rabu (20/1) ini tetap semarak lantaran 
dihadiri oleh tiga mantan Presiden AS 
terdahulu dan Wakil Presiden Mike 
Pence, pendamping Trump. Sesaat 
sebelum pelantikan dimulai, satu per 
satu dari mereka memasuki lokasi 
pelantikan di West Front Gedung 
Capitol AS dengan mendapat sambutan 
resmi. Clinton dan istrinya, Hillary, hadir 
pertama, kemudian dilanjutkan oleh 
Bush dengan istrinya, Laura. Obama 
dan istrinya, Michelle, terakhir 
memasuki lokasi pelantikan. Ketiga 
mantan Presiden AS beserta istri 
masing-masing tampak kompak 
memakai masker. Dilansir CNN, Rabu 
(20/1/2021), Pence tiba di Gedung 
Capitol AS dengan didampingi istrinya, 
Karen. Pence diumumkan memasuki 
lokasi pelantikan di West Front Gedung 
Capitol AS. Pence yang didampingi 
istrinya tampak memakai masker. Dia 
disambut tepuk tangan oleh hadirin. 
Sejumlah artis tampil di panggung 
dalam acara pelantikan presiden dan 
wakilnya. Misalnya Lady Gaga 

membawakan lagu Kebangsaan Nasional 
dan beberapa saat sebelumnya ia 
mengaku mendapat kehormatan atas 
peran itu. "Niat saya ini adalah mengakui 
masa lalu kita, menjadi penyembuh di 
masa sekarang, dan penuh semangat 
untuk masa depan di mana kita bekerja 
bersama-sama penuh dengan kasih. 
Saya bernyanyi untuk semua orang yang 
menempati tanah ini." Yang juga tampil 
adalah Garth Brooks dengan lagu 
Amazing Grace. Penyanyi musik country 
itu selalu tampil dalam acara pelantikan 
presiden sejak Jimmy Carter, dengan 
pengecualian pelantikan Ronald Reagan. 
Adapun Amanda Gorman, 22, tercatat 
sebagai penyair termuda yang pernah 
tampil dalam upacara pelantikan. 
Puisinya, The Hill We Climb, merujuk 
pada kerusuhan di gedung Capitol pada 
tanggal 6 Januari, tetapi juga 
menggarisbawahi tema persatuan yang 
dipaparkan oleh presiden baru. "Saya 
benar-benar ingin menggunakan kata-
kata saya sebagai poin persatuan dan 
kolaborasi serta kebersamaan," jelas 
Gorman kepada BBC World Service 
sebelum acara dimulai. Selebritas lain, 

Jennifer Lopez atau JLo tampil dengan 
lagu This Land Is Your Land. Yang 
menarik pengunjung adalah JLo ini 
meneriakkan bahasa spanish setelah 
menyanyi. Teriakannya adalah "¡Una 
nación bajo Dios, indivisible, con 
libertad y justicia para todos!" Teriak 
JLo. Yang artinya  "Sumpah persatuan: 
Satu bangsa di bawah naungan Tuhan, 
tak terpisahkan dan keadilan untuk 
semua," demikian arti pesan berbahasa 
Latin yang diteriakkan JLo. JLo 
tampaknya sengaja meneriakkan pesan 
itu dengan bahasa ibunya, Latin, untuk 
menegaskan semangat persatuan di 
antara perbedaan di AS. Pesan tersebut 
untuk meredam upaya-upaya yang ingin 
memecah belah rakyat AS. Di era 
Presiden Donald Trump, sejumlah 
gejolak terkait diskriminasi ras sempat 
mencuat di AS. Termasuk pula kritik dari 
sejumlah kalangan soal kebijakan 
Trump yang terkesan anti-imigran dan 

Di era Presiden Donald Trump, sejumlah 
gejolak terkait diskriminasi ras sempat 
mencuat di AS. Termasuk pula kritik dari 
sejumlah kalangan soal kebijakan Trump 
yang terkesan anti-imigran dan para 
warga kulit berwarna. Setelah JLo, ada 
nama-nama seleb seperti John Legend, 
Jon Bon Jovi, Black Puma, Demi Lovato, 
Tim McGraw, Band new radikal, Tyler 
Hubbard and Justin Timberlake bersama 
Ant Clemons. Katy Perry penyayi yang 
terakhir tampil dengan membawakan 
lagu fireworknya. Dilansir CNN, Rabu 
(20/1/2021) Trump menyaksikan proses 
pelantikan Biden dalam penerbangan ke 
Florida. Momen ini disampaikan oleh 
reporter CNN, yang ikut dengan 
rombongan Trump. Dia mengatakan 
Trump memantau proses pelantikan 
dalam perjalanan ke Palm Beach. Trump 
keluar dari Air Force One tak lama 
setelah Wakil Presiden Mike Pence 

para warga kulit berwarna.
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masuk ke upacara di US Capitol, 
tempat Joe Biden akan dilantik. Biden 
menyampaikan pidato pertamanya 
sebagai Presiden AS. Biden menyebut 
bahwa ini merupakan kemenangan 
demokrasi. Seperti dilansir BBC, Kamis 
(21/1/2021) berikut ini pidato lengkap 
Joe Biden : Ini adalah hari Amerika. Ini 
adalah hari demokrasi. Suatu hari 
sejarah dan harapan, pembaruan dan 
keputusan. Melalui wadah selama 
berabad-abad, Amerika telah diuji 
sebagai yang baru dan Amerika telah 
bangkit menghadapi tantangan 
tersebut. Hari ini kita merayakan 
kemenangan bukan dari seorang 
kandidat tetapi karena sebuah 
perjuangan, sebuah perjuangan 
demokrasi. Orang-orang - keinginan 
orang - telah didengar, dan keinginan 
orang-orang telah diperhatikan. Kita 
telah belajar lagi bahwa demokrasi itu 
berharga, demokrasi itu rapuh dan, 
pada jam ini teman-teman saya, 
demokrasi telah menang. Jadi 
sekarang di tanah suci ini di mana 
hanya beberapa hari yang lalu 
kekerasan berusaha untuk 
mengguncang fondasi Capitol, kita 
bersatu sebagai satu bangsa di bawah 

Tuhan - tak terpisahkan - untuk 
melakukan transfer kekuasaan secara 
damai seperti yang kita miliki selama 
lebih dari dua abad. Saat kita melihat ke 
depan dengan cara kita yang khas 
Amerika, gelisah, berani, optimis, dan 
mengarahkan pandangan kita pada 
sebuah bangsa yang kita tahu kita bisa 
dan harus menjadi, saya berterima kasih 
kepada pendahulu saya dari kedua belah 
pihak. Saya berterima kasih kepada 
mereka dari lubuk hati saya. Dan saya 
tahu ketahanan Konstitusi kita dan 
kekuatan, kekuatan bangsa kita, seperti 
halnya Presiden Carter, yang saya ajak 
bicara tadi malam yang tidak bisa 
bersama kita hari ini, tetapi yang kita salut 
atas pengabdiannya seumur hidup. Saya 
baru saja mengambil sumpah suci yang 
diambil oleh masing-masing patriot itu. 
Sumpah pertama diucapkan oleh George 
Washington. Tetapi kisah Amerika tidak 
bergantung pada salah satu dari kita, 
bukan pada sebagian dari kita, tetapi 
pada kita semua. Pada kami orang-orang 
yang mencari persatuan yang lebih 
sempurna. Ini bangsa yang hebat, kami 
orang baik. Dan selama berabad-abad 
melalui badai dan perselisihan dalam 
damai dan perang, kita telah sampai 

sejauh ini. Tapi kita masih harus pergi 
jauh. Kami akan terus maju dengan 
kecepatan dan urgensi karena banyak 
yang harus kami lakukan di musim 
dingin yang penuh bahaya dan 
kemungkinan yang signifikan ini. 
Banyak yang harus dilakukan, banyak 
yang harus disembuhkan, banyak yang 
harus dipulihkan, banyak yang harus 
dibangun dan banyak yang akan 
diperoleh. Hanya sedikit orang dalam 
sejarah bangsa kita yang lebih 
tertantang atau menemukan waktu 
yang lebih menantang atau sulit 
daripada saat kita sekarang. Virus 
sekali dalam satu abad yang diam-diam 
mengintai negara itu telah merenggut 
nyawa sebanyak dalam satu tahun 
seperti di semua Perang Dunia Kedua. 
Jutaan pekerjaan telah hilang. Ratusan 
ribu bisnis tutup. Seruan untuk keadilan 
rasial, sekitar 400 tahun dalam proses 
pembuatan, menggerakkan kita. Impian 
keadilan bagi semua tidak akan ditunda 
lagi. Seruan untuk bertahan hidup 
datang dari planet itu sendiri, seruan 
yang tidak bisa lagi putus asa atau lebih 
jelas sekarang. Munculnya ekstremisme 
politik, supremasi kulit putih, terorisme 
domestik, yang harus kita hadapi dan 
akan kita kalahkan. Untuk mengatasi 
tantangan ini, memulihkan jiwa dan 
mengamankan masa depan Amerika, 
membutuhkan lebih dari sekadar kata-

kata. Itu membutuhkan hal yang paling sulit 
dipahami dari semua hal dalam demokrasi 
- persatuan. Kesatuan. Pada bulan Januari 
lainnya pada Hari Tahun Baru tahun 1863 
Abraham Lincoln menandatangani 
Proklamasi Emansipasi. Ketika dia 
meletakkan pena di atas kertas, presiden 
berkata, dan saya mengutip, 'jika nama 
saya tercatat dalam sejarah, itu untuk 
tindakan ini, dan seluruh jiwa saya di 
dalamnya'. Seluruh jiwaku ada di dalamnya 
hari ini, di hari Januari ini. Seluruh jiwaku 
ada di sini. Menyatukan Amerika, 
menyatukan rakyat kita, menyatukan 
bangsa kita. Dan saya meminta setiap 
orang Amerika untuk bergabung dengan 
saya dalam perjuangan ini. Bersatu untuk 
melawan musuh yang kita hadapi - 
kemarahan, dendam dan kebencian. 
Ekstremisme, pelanggaran hukum, 
kekerasan, penyakit, pengangguran, dan 
keputusasaan. Dengan persatuan kita bisa 
melakukan hal-hal besar, hal-hal penting. 
Kita bisa memperbaiki kesalahan, kita bisa 
menempatkan orang untuk bekerja dengan 
pekerjaan yang baik, kita bisa mengajar 
anak-anak kita di sekolah yang aman. Kita 
bisa mengatasi virus mematikan, kita bisa 
membangun kembali pekerjaan, kita bisa 
membangun kembali kelas menengah dan 
membuat pekerjaan aman, kita bisa 
menjamin keadilan rasial dan kita bisa 
menjadikan Amerika sekali lagi kekuatan 
terdepan untuk kebaikan di dunia. Saya 
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tahu berbicara tentang persatuan dapat 
terdengar seperti fantasi bodoh hari ini. 
Saya tahu kekuatan yang memisahkan 
kita sangat dalam dan nyata. Tapi saya 
juga tahu itu bukanlah hal baru. Sejarah 
kita telah menjadi 
pergulatan terus-
menerus antara 
cita-cita Amerika, 
bahwa kita semua 
diciptakan 
sederajat, dan 
kenyataan buruk 
yang pahit bahwa 
rasisme, 
nativisme, dan 
ketakutan telah 
memisahkan kita. 
Pertempuran itu 
abadi dan 
kemenangan 
tidak pernah 
aman. Melalui 
perang saudara, 
Depresi Hebat, 
Perang Dunia, 
9/11, melalui 
perjuangan, pengorbanan, dan 
kemunduran, malaikat kita yang lebih 
baik selalu menang. Di setiap momen 
kita cukup banyak dari kita yang 
bersatu untuk membawa kita semua 

maju dan kita bisa melakukannya 
sekarang. Sejarah, iman dan akal 
menunjukkan jalannya. Cara persatuan. 
Kita bisa melihat satu sama lain bukan 
sebagai musuh tapi sebagai tetangga. 

Kita bisa 
memperlakuk
an satu sama 
lain dengan 
bermartabat 
dan hormat. 
Kita bisa 
bergabung, 
menghentika
n teriakan 
dan 
menurunkan 
suhu. Karena 
tanpa 
persatuan 
tidak ada 
kedamaian, 
hanya 
kepahitan 
dan 
kemarahan, 
tidak ada 

kemajuan, hanya kemarahan yang 
melelahkan. Tidak ada bangsa, hanya 
negara yang kacau balau. Ini adalah 
momen bersejarah kita yang mengalami 
krisis dan tantangan. Dan persatuan 
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adalah jalan ke depan. Dan kita harus 
bertemu momen ini sebagai Amerika 
Serikat. Jika kita melakukan itu, saya 
jamin kita tidak akan gagal. Kami tidak 
pernah, pernah, pernah gagal di 
Amerika ketika kami bertindak 
bersama. Maka hari ini di tempat ini, 
mari kita mulai dari awal, kita semua. 
Mari kita mulai mendengarkan satu 
sama lain lagi, saling mendengar, 
bertemu satu sama lain. Tunjukkan 
rasa hormat satu sama lain. Politik tidak 
harus menjadi api yang berkobar-kobar 
yang menghancurkan segala sesuatu 
yang menghalangi jalannya. Setiap 
ketidaksepakatan tidak harus menjadi 
penyebab perang total dan kita harus 
menolak budaya di mana fakta itu 
sendiri dimanipulasi dan bahkan dibuat-
buat. Teman-teman Amerika saya, kita 
harus berbeda dari ini. Kami harus lebih 
baik dari ini dan saya yakin Amerika 
jauh lebih baik dari ini. Lihat saja. Di 
sini kami berdiri di bawah bayangan 
kubah Capitol. Seperti yang disebutkan 
sebelumnya, bayangan Perang 
Saudara selesai. Ketika persatuan itu 
sendiri secara harfiah tergantung pada 
keseimbangan. Kami bertahan, kami 

menang. Di sini kami berdiri, melihat ke 
Mal yang besar, di mana Dr King 
berbicara tentang mimpinya. Di sini kami 
berdiri, di mana 108 tahun yang lalu pada 
pengukuhan lainnya, ribuan pengunjuk 
rasa mencoba menghalangi wanita 
pemberani yang berbaris untuk 
mendapatkan hak memilih. Dan hari ini 
kami menandai pelantikan wanita 
pertama yang terpilih untuk jabatan 
nasional, Wakil Presiden Kamala Harris. 
Jangan beri tahu saya hal-hal bisa 
berubah. Di sini kita berdiri di mana para 
pahlawan yang memberikan pengabdian 
penuh terakhir beristirahat dalam 
kedamaian abadi. Dan di sini kita berdiri 
hanya beberapa hari setelah gerombolan 
massa berpikir mereka dapat 
menggunakan kekerasan untuk 
membungkam keinginan rakyat, 
menghentikan kerja demokrasi kita, untuk 
mengusir kita dari tanah suci ini. Itu tidak 
terjadi, tidak akan pernah terjadi, tidak 
hari ini, tidak besok, tidak selamanya. 
Tidak pernah. Kepada semua orang yang 
mendukung kampanye kami, saya 
merasa rendah hati atas kepercayaan 
yang Anda berikan kepada kami. Kepada 
semua orang yang tidak mendukung 

kami, izinkan saya mengatakan ini. 
Dengarkan kami saat kami bergerak 
maju. Ukurlah diriku dan hatiku. Jika 
Anda masih tidak setuju, biarkan saja. 
Itulah demokrasi. Itulah Amerika. Hak 
untuk berbeda pendapat secara damai. 
Dan pagar pembatas demokrasi kita 
mungkin adalah kekuatan terbesar 
bangsa kita. Jika Anda mendengar saya 
dengan jelas, perselisihan tidak boleh 
mengarah pada perpecahan. Dan saya 
berjanji ini untuk Anda. Saya akan 
menjadi Presiden untuk semua orang 
Amerika, semua orang Amerika. Dan 
saya berjanji kepada Anda bahwa saya 
akan berjuang untuk mereka yang tidak 
mendukung saya seperti mereka yang 
mendukung. Berabad-abad yang lalu, 
Santo Agustinus - orang suci di gerejaku 
- menulis bahwa suatu umat adalah 
kumpulan orang banyak yang 
ditentukan oleh objek-objek umum cinta 
mereka. Ditentukan oleh objek umum 
cinta mereka. Apa objek umum yang 
kita sebagai orang Amerika sukai, yang 
mendefinisikan kita sebagai orang 
Amerika? Saya pikir kita tahu. Peluang, 
keamanan, kebebasan, martabat, rasa 
hormat, kehormatan, dan ya, 
kebenaran. Beberapa minggu dan bulan 
terakhir ini telah memberi kami 
pelajaran yang menyakitkan. Ada 
kebenaran dan ada kebohongan. 
Kebohongan diceritakan untuk 
kekuasaan dan keuntungan. Dan 
masing-masing dari kita memiliki tugas 
dan tanggung jawab sebagai warga 
negara sebagai orang Amerika dan 
terutama sebagai pemimpin. Pemimpin 
yang berjanji untuk menghormati 
Konstitusi kita untuk melindungi bangsa 
kita. Untuk membela kebenaran dan 
mengalahkan kebohongan. Dengar, 
saya mengerti bahwa banyak orang 
Amerika memandang masa depan 
dengan ketakutan dan gentar. Saya 
mengerti mereka khawatir tentang 
pekerjaan mereka. Saya mengerti 
seperti ayah mereka, mereka berbaring 
di tempat tidur pada malam hari sambil 
menatap langit-langit sambil berpikir: 
Bolehkah saya menjaga kesehatan 
saya? Bisakah saya membayar hipotek 
saya? Memikirkan tentang keluarga 

mereka, tentang apa yang akan terjadi 
selanjutnya. Saya berjanji, saya mengerti. 
Tapi jawabannya jangan sampai ke 
dalam. Mundur ke faksi yang bersaing. 
Tidak mempercayai orang yang tidak 
mirip dengan Anda, atau menyembah 
seperti Anda, yang tidak mendapatkan 
berita dari sumber yang sama seperti 
Anda. Kita harus mengakhiri perang tidak 
beradab yang mempertemukan warna 
merah dengan biru, pedesaan vs 
perkotaan, konservatif versus liberal. Kita 
bisa melakukan ini jika kita membuka jiwa 
kita alih-alih mengeraskan hati kita, jika 
kita menunjukkan sedikit toleransi dan 
kerendahan hati, dan jika kita bersedia 
berdiri di posisi orang lain, seperti yang 
dikatakan ibuku. Sebentar, berdirilah di 
posisi mereka. Karena inilah hal tentang 
hidup. Tidak ada penjelasan tentang 
nasib yang akan menimpa Anda. 
Beberapa hari Anda membutuhkan 
bantuan. Ada hari-hari lain ketika kita 
dipanggil untuk mengulurkan tangan. 
Begitulah seharusnya, itulah yang kami 
lakukan untuk satu sama lain. Dan jika 
kita seperti itu, negara kita akan lebih 
kuat, lebih sejahtera, lebih siap untuk 
masa depan. Dan kita masih bisa tidak 
setuju. Rekan-rekan Amerika saya, dalam 
pekerjaan di depan kita, kita akan saling 
membutuhkan. Kami membutuhkan 
semua kekuatan kami untuk bertahan 
melalui musim dingin yang gelap ini. Kita 
sedang memasuki periode virus yang 
paling gelap dan paling mematikan. Kita 
harus mengesampingkan politik dan 
akhirnya menghadapi pandemi ini 
sebagai satu bangsa, satu bangsa. Dan 
saya berjanji ini, seperti yang dikatakan 
Alkitab, 'Tangisan mungkin bertahan 
untuk satu malam, sukacita datang di 
pagi hari. Kami akan melalui ini bersama-
sama. Bersama. Lihat teman-teman, 
semua kolega saya yang bekerja dengan 
saya di DPR dan Senat di sini, kita semua 
mengerti bahwa dunia sedang menonton. 
Menonton kita semua hari ini. Jadi, inilah 
pesan saya kepada mereka yang berada 
di luar perbatasan kita. Amerika telah diuji 
dan kami keluar lebih kuat untuk itu. Kami 
akan memperbaiki aliansi kami, dan 
terlibat dengan dunia sekali lagi. Bukan 
untuk memenuhi tantangan kemarin tapi 
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dan kami keluar lebih kuat untuk itu. Kami 
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tantangan hari ini dan esok. Dan kita 
akan memimpin tidak hanya dengan 
contoh kekuatan kita tetapi kekuatan 
teladan kita. Rekan Amerika, ibu, ayah, 
putra, putri, teman, tetangga, dan rekan 
kerja. Kami akan menghormati mereka 
dengan menjadi orang dan bangsa 
yang kami bisa dan seharusnya. Jadi 
saya mohon agar Anda berdoa dalam 
hati bagi mereka yang kehilangan 
nyawa, mereka yang tertinggal dan 
untuk negara kita. Amin. Teman-teman, 
ini saatnya menguji. Kami menghadapi 
serangan terhadap demokrasi kami, 
dan kebenaran, virus yang mengamuk, 
ketidakadilan yang menyengat, rasisme 
sistemik, iklim dalam krisis, peran 
Amerika di dunia. Salah satu dari ini 
akan cukup untuk menantang kita 
dengan cara yang mendalam. Tetapi 
kenyataannya adalah kita menghadapi 
semuanya sekaligus, menghadirkan 
bangsa ini dengan salah satu tanggung 
jawab terbesar yang kita miliki. 
Sekarang kita akan diuji. Apakah kita 
akan melangkah maju? Saatnya untuk 
berani karena ada banyak hal yang 
harus dilakukan. Dan ini pasti, saya 

berjanji. Kita akan dihakimi, Anda dan 
saya, dengan cara kita menyelesaikan 
krisis yang menurun di era kita ini. Kami 
akan naik ke kesempatan itu. Akankah 
kita menguasai saat yang langka dan 
sulit ini? Akankah kita memenuhi 
kewajiban kita dan meneruskan dunia 
baru dan lebih baik kepada anak-anak 
kita? Saya percaya kita harus dan saya 
yakin Anda juga melakukannya. Saya 
yakin kami akan melakukannya, dan 
ketika kami melakukannya, kami akan 
menulis bab besar berikutnya dalam 
sejarah Amerika Serikat. Kisah Amerika. 
Sebuah cerita yang mungkin terdengar 
seperti lagu yang sangat berarti bagi 
saya, itu disebut Lagu Kebangsaan 
Amerika. Dan ada satu ayat yang paling 
menonjol bagi saya dan berbunyi seperti 
ini: 'Pekerjaan dan doa berabad-abad 
telah membawa kami ke hari ini, yang 
akan menjadi warisan kami, apa yang 
akan dikatakan anak-anak kami? Beri 
tahu aku dalam hatiku ketika hari-hariku 
selesai, Amerika, Amerika, aku 
memberikan yang terbaik untukmu. ' 
Mari kita tambahkan pekerjaan dan doa 
kita sendiri ke dalam kisah terungkap 
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jawab terbesar yang kita miliki. 
Sekarang kita akan diuji. Apakah kita 
akan melangkah maju? Saatnya untuk 
berani karena ada banyak hal yang 
harus dilakukan. Dan ini pasti, saya 

berjanji. Kita akan dihakimi, Anda dan 
saya, dengan cara kita menyelesaikan 
krisis yang menurun di era kita ini. Kami 
akan naik ke kesempatan itu. Akankah 
kita menguasai saat yang langka dan 
sulit ini? Akankah kita memenuhi 
kewajiban kita dan meneruskan dunia 
baru dan lebih baik kepada anak-anak 
kita? Saya percaya kita harus dan saya 
yakin Anda juga melakukannya. Saya 
yakin kami akan melakukannya, dan 
ketika kami melakukannya, kami akan 
menulis bab besar berikutnya dalam 
sejarah Amerika Serikat. Kisah Amerika. 
Sebuah cerita yang mungkin terdengar 
seperti lagu yang sangat berarti bagi 
saya, itu disebut Lagu Kebangsaan 
Amerika. Dan ada satu ayat yang paling 
menonjol bagi saya dan berbunyi seperti 
ini: 'Pekerjaan dan doa berabad-abad 
telah membawa kami ke hari ini, yang 
akan menjadi warisan kami, apa yang 
akan dikatakan anak-anak kami? Beri 
tahu aku dalam hatiku ketika hari-hariku 
selesai, Amerika, Amerika, aku 
memberikan yang terbaik untukmu. ' 
Mari kita tambahkan pekerjaan dan doa 
kita sendiri ke dalam kisah terungkap 
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dari bangsa kita yang besar. Jika kita 
melakukan ini, maka ketika hari-hari 
kita selesai, anak-anak kita dan anak-
anak dari anak-anak kita akan berkata 
tentang kita: 'Mereka memberikan 
yang terbaik, mereka melakukan tugas 
mereka, mereka menyembuhkan tanah 
yang rusak.' Teman-teman Amerika 
saya, saya menutup hari di mana saya 
memulai, dengan sumpah suci. Di 
hadapan Tuhan dan Anda semua, saya 
memberikan kata-kata saya. Saya 
akan selalu sejajar dengan Anda. Saya 
akan membela Konstitusi, saya akan 
mempertahankan demokrasi kita. Saya 
akan membela Amerika dan saya akan 
memberikan semua - kalian semua - 
menjaga semua yang saya lakukan 
untuk melayani Anda. Berpikir bukan 
tentang kekuatan tetapi tentang 
kemungkinan. Bukan untuk 
kepentingan pribadi tapi untuk 
kepentingan umum. Dan bersama-
sama kita akan menulis cerita tentang 
harapan Amerika, bukan ketakutan. 
Persatuan bukan perpecahan, terang 
bukan kegelapan. Sebuah cerita 
tentang kesopanan dan martabat, cinta 
dan penyembuhan, kebesaran dan 
kebaikan. Semoga ini menjadi cerita 
yang membimbing kita. Kisah yang 
menginspirasi kami. Dan kisah yang 
menceritakan usia yang akan datang 
bahwa kami menjawab panggilan 
sejarah, kami bertemu saat itu. 
Demokrasi dan harapan, kebenaran 
dan keadilan, tidak mati dalam 
pengawasan kita tetapi berkembang. 
Bahwa Amerika mengamankan 
kebebasan di rumah dan sekali lagi 
berdiri sebagai mercusuar bagi dunia. 
Itulah hutang kita kepada leluhur kita, 
satu sama lain, dan generasi 
berikutnya. Jadi dengan tujuan dan 
ketetapan hati, kita beralih ke tugas-
tugas waktu kita. Ditopang oleh iman, 
didorong oleh keyakinan dan 
pengabdian satu sama lain dan negara 
yang kita cintai dengan sepenuh hati. 
Semoga Tuhan memberkati Amerika 
dan Tuhan melindungi pasukan kita. 
Pelantikan Presiden Amerika Serikat 
(AS) terpilih Joe Biden beserta Wakil 
Presiden Kamala Harris pada Rabu 

(21/1) waktu setempat, diwarnai oleh 
sepinya jalanan Kota Washington dari 
kerumunan warga yang biasanya hadir 
mengibarkan bendera dan memadati 
pusat kota demi menyambut pemimpin 
baru mereka ke Gedung Putih. Untuk 
pelantikan presiden tahun ini, yang 
diselenggarakan di tengah pandemi 
Covid-19, kerumunan warga beralih di 
ruang-ruang virtual. Sementara jalanan di 
Kota Washington dan di sekitar lokasi 
pelantikan, Gedung Kongres AS, Capitol, 
dipenuhi oleh puluhan ribu petugas 
keamanan dari Garda Nasional dan 
kepolisian. Tidak hanya itu, beberapa 
lokasi juga ditutup untuk umum dan 
dikelilingi pagar dari kawat berduri. 
Setidaknya, ada lebih dari 25 ribu anggota 
Garda Nasional yang dikerahkan 
membantu kepolisian mengamankan 
acara pelantikan presiden baru AS. 
Ketatnya pengamanan jelang dan selama 
acara pelantikan dilakukan, setelah 
adanya kerusuhan massa pendukung 
Donald Trump di Capitol pada 6 Januari 
2021. Akibat peristiwa itu, lima orang 
tewas dan satu di antaranya adalah 
seorang polisi yang bertugas di Capitol. 
Pasukan Garda Nasional, lengkap 
dengan senjata api, berjejer di belakang 
pagar kawat besi yang mengelilingi area 
luar kawasan pemerintahan di Capitol Hill. 
Warga sekitar Capitol dan gedung putih 
dilarang keluar rumah mulai tanggal 7 
sampai 21 Januari 2021. Bursa saham 
Amerika Serikat (AS) dibuka menguat 
pada perdagangan Rabu (20/1/2021), 
dipicu ekspektasi bahwa Negara Adidaya 
itu akan berlimpah stimulus usai 
pelantikan presiden terpilih Joe Biden. 
Indeks Dow Jones Industrial Average 
lompat 87,45 poin (+0,28%) pada pukul 
08.30 waktu setempat (21:30 WIB) dan 20 
menit kemudian bertambah menjadi 101,4 
poin (+0,33%) ke 31.031,91. S&P 500 
tumbuh 26,9 poin (+0,71%) ke 3.825,81 
dan Nasdaq naik 172,7 poin (+1,31%) ke 
13.369,85. Mereka juga akan memantau 
detail stimulus yang disiapkan Biden 
senilai US$ 1,9 triliun, setelah Menteri 
Keuangan Janet Yellen memberikan 
penjelasan mengenai langkah besar 
untuk menambah stimulus, meski memicu 
lonjakan utang pemerintah AS. "Isu 

lainnya bisa mundur dulu dikalahkan 
oleh perhelatan di Washington karena 
investor mencari perubahan kebijakan 
yang besar ke depannya dan outlook 
pemerintahan yang baru," tutur Kepala 
Perencana Pasar TD Ameritrade JJ 
Kinahan kepada CNBC International. 
Proposal stimulus Biden memasukkan 
bantuan langsung tunai (BLT) senilai 
US$ 1.400 ke warga AS dan 
perpanjangan tunjangan penganggur 
serta bantuan untuk pemerintahan lokal 
dan negara bagian. Demikian juga 
dengan dana penanggulangan pandemi 
dan program vaksinasi. Pemerintah AS 
masih kedodoran mengejar target 
vaksinasi terhadap 20 juta orang pada 
akhir tahun ini. Pemerintahan Trump 
telah mengirimkan 31,1 juta dosis 
vaksin ke seluruh penjuru negeri, tetapi 
hanya 12,3 juta dosis yang sudah 
disuntikkan ke penerima. Harga saham 
Netflix melesat lebih dari 13% setelah 
perseroan melaporkan pertumbuhan 
pelanggan yang kuat dan menyatakan 
akan mempertimbangkan pembelian 
kembali (buyback) sahamnya di pasar. 
Perseroan mendapatkan berkah 

pandemi dengan mencetak 8,5 juta 
pelanggan, atau melesat dibandingkan 
dengan antisipasi analis sebesar 6,47 
juta orang. Saham pesaingnya, yakni 
Disney, melompat 2%. Saham Morgan 
Stanley naik 2,2% setelah pengumuman 
kinerja keuangan perseroan per kuartal 
IV-2020 yang melampaui estimasi pasar. 
Namun, saham Procter & Gamble 
melemah 1% meski melaporkan kenaikan 
pendapatan berkat produk sanitasinya di 
tengah pandemi. Dow Jones kemarin 
naik lebih dari 100 poin, dan S&P 500 
tumbuh 0,8%, memangkas koreksi 
selama 2 hari. Sementara itu, indeks 
Nasdaq menguat 1,5% menyusul 
pembalikan ke atas (rebound) saham 
sektor teknologi. Setelah dilantik 
Presiden terpilih Joe Biden 
menandatangani sejumlah keputusan 
eksekutif. Dalam salah satu keputusan 
eksekutifnya, Biden akan mengakhiri 
Muslim Travel Ban, dan mengembalikan 
AS ke Badan Kesehatan Dunia ( WHO). 
Termasuk dalam penanganan Covid-19 
yang sejauh ini menyebabkan lebih dari 
400.000 orang meninggal di AS, angka 
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kemungkinan. Bukan untuk 
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dan keadilan, tidak mati dalam 
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Bahwa Amerika mengamankan 
kebebasan di rumah dan sekali lagi 
berdiri sebagai mercusuar bagi dunia. 
Itulah hutang kita kepada leluhur kita, 
satu sama lain, dan generasi 
berikutnya. Jadi dengan tujuan dan 
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didorong oleh keyakinan dan 
pengabdian satu sama lain dan negara 
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(AS) terpilih Joe Biden beserta Wakil 
Presiden Kamala Harris pada Rabu 

(21/1) waktu setempat, diwarnai oleh 
sepinya jalanan Kota Washington dari 
kerumunan warga yang biasanya hadir 
mengibarkan bendera dan memadati 
pusat kota demi menyambut pemimpin 
baru mereka ke Gedung Putih. Untuk 
pelantikan presiden tahun ini, yang 
diselenggarakan di tengah pandemi 
Covid-19, kerumunan warga beralih di 
ruang-ruang virtual. Sementara jalanan di 
Kota Washington dan di sekitar lokasi 
pelantikan, Gedung Kongres AS, Capitol, 
dipenuhi oleh puluhan ribu petugas 
keamanan dari Garda Nasional dan 
kepolisian. Tidak hanya itu, beberapa 
lokasi juga ditutup untuk umum dan 
dikelilingi pagar dari kawat berduri. 
Setidaknya, ada lebih dari 25 ribu anggota 
Garda Nasional yang dikerahkan 
membantu kepolisian mengamankan 
acara pelantikan presiden baru AS. 
Ketatnya pengamanan jelang dan selama 
acara pelantikan dilakukan, setelah 
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tertinggi di dunia. Berdasarkan 
keterangan sejumlah stafnya, Biden 
akan meneken 17 perintah eksekutif 
beberapa jam setelah dilantik sebagai 
Presiden AS. Di hari pertamanya, politisi 
78 tahun itu akan menunda 
pembangunan tembok perbatasan di 
Meksiko yang dibangun pendahulunya, 
Donald Trump. Dia juga akan 
menetapkan mandat mengenakan 
topeng atau masker di lembaga 
pemerintah demi menghentikan 
penyebaran virus corona. Joe Biden 
juga bakal memulihkan perlindungan 
cagar budaya yang sempat dihapus 
Trump, seperti dilansir AFP Rabu 
(20/1/2021). Dia juga berencana 
membekukan upaya penyitaan jutaan 
orang yang masih mempunyai 
tanggungan hipotek selama pandemi. 
Presiden terpilih tertua dalam sejarah 
AS itu juga berencana mengirim RUU 

ke Kongres AS, dengan upaya 
mengubah kebijakan imigrasi. Biden 
berencana memberi jalan jutaan migran 
yang tidak mempunyai dokumen menjadi 
warga AS, sesuatu yang sempat ditolak 
pendahulunya. Stafnya menyatakan, 
Biden ingin benar-benar memahami 
seluruh permasalahan ekonomi dan 
kesehatan yang dihadapi AS selama 
wabah. "Biden ingin bertindak, tak saja 
memulihkan kerusakan yang ditimbulkan 
Trump. Namun juga membawa negara ini 
maju," ujar stafnya. Stafnya menyebut si 
presiden terpilih akan tegas menepati 
janjinya bagi rakyat, dan bekerja sesuai 
konstitusi AS. Presiden terpilih dari Partai 
Demokrat tersebut juga akan 
mengembalikan AS ke Perjanjian Paris 
2016 mengenai perubahan iklim. Gina 
McCarthy, calon penasihat khusus iklim 
berkata, pengembalian Washington ke 
perjanjian 2016 adalah salah satu tujuan 

pemerintahan Biden. Dia akan 
membatalkan keputusan Trump terkait 
pengurangan standar emisi dan 
efisiensi, serta mencabut izin 
pengerjaan pipa Keystone XL. 
Pengerjaan proyek itu disorot karena 
diyakini bakal membawa minyak 
Kanada yang berpolusi tinggi ke 
"Negeri Uncle Sam". "Perintah 
eksekutif di hari pertama ini akan 
memberikan pijakan penting bagi AS 
untuk memulihkan diri sebagai 
pemimpin global dalam energi bersih," 
ucap McCarthy. Dengan terpilihnya 
Biden membuat rakyatnya yakin 
bersatu kembali. Gaya demokrat dari 
Joe Biden begitu kuat ketika 
mengatakan bahwa perdamaian tidak 
akan menjadi kenyataan tanpa 
persatuan. Ini pesan yang membawa 
kesejukan bagi siapapun yang 
mencernanya. Tidak saja bagi warga 
global se-jagad, tetapi terlebih bagi 
warga AS sendiri yang selama 4 tahun 
kepemimpinan Presiden AS ke-45 
Donald Trump penuh kontroversi, 
ketegangan bahkan "baku-hantam" 
antar kelompok yang 
mempolarisasikan warga untuk 
berhadap-hadapan. Inti atau maksud 
dari pidato Joe Biden : Hentikan 
teriakan dan turunkan suhu. Tanpa 
persatuan tidak ada perdamaian. 
Persatuan adalah jalan ke depan. Dan 
kita harus bertemu momen ini sebagai 
Amerika Serikat. Sesuatu yang sangat 
berbeda ketika 4 tahun silam saat 
Donald Trump yang dalam usia ke-70 
tahun dilantik sebagai Presiden As ke-
45 penuh kontroversi termasuk begitu 
banyak keputusan kebijakan Donald 
Trump yang selama ini dianggap 
"rasis". Ketika dia keluar dari Gedung 
Capitol pun menjadi kontroversi karena 
tidak menghadiri pelantikan Joe Biden 
sebagai Presiden AS ke-46, malah dia 
pergi ke Florida. Sesuatu yang janggal 
dan tidak pernah kejadian selama ini di 
AS. Donald Trump sudah pergi dan 
berlalu. Kini Joe Biden dengan 
wakilnya Kamala Harris sudah sah di 
lantik mengendalikan negeri ini ke 
depan dengan janji yang menyejukkan 
bagi warga dunia, yaitu persatuan dan 

 

perdamaian. Sebuah ikon yang 
dirindukan oleh seluruh umat manusia di 
jagat raya ini. Perdamaian dan bukan 
berantem, perang, saling membunuh, 
saling membenci dan saling 
menghancurkan. Pesan ini akan menjadi 
barometer untuk mendeteksi perilaku 
menyimpang dari siapa saja. Artinya, 
persatuan dan perdamaian merupakan 
nilai dasar universal. Bersatu dan 
berdamai, sebuah ikon sederhana tetapi 
implementasinya tidak semudah dan 
sesederhana maknanya. Karena 
menyatukan beragam manusia dengan 
latar belakang yang beragam pula 
menjadi titik kritis perdamaian gagal atau 
berhasil. Walaupun tidak mudah, tetapi 
menariknya, semua orang mau bersatu 
dan tentu mau damai. Mungkin Biden 
tidak terlalu sulit melakukannya 
ketimbang Trump misalnya. Karena Joe 
Biden mempunyai pengalaman yang 
sangat banyak ketika menjadi orang 
nomor-2 di AS mendampingi Presiden AS 
ke-44 yaitu Barack Obama selama dua 
periode. Biden pasti memiliki banyak cara 
yang sudah diujinya dengan perubahan 
besar yang sedang terjadi saat ini. 
Sehingga bisa di mengerti ketika dia 
mengangkat tema pelantikannya Amerika 
Bersatu dan berjanji bahwa dengan 
persatuan, maka dia dengan Kamala 
Harris bukan hanya untuk satu kelompok, 
tetapi juga Presiden bagi semua orang di 
AS. Harapan masyarakat global sangat 
besar bagi peran AS untuk kemaslahatan 
dunia ini yang terus menerus dilanda 
banyak problem. Kekuatan dan sumber 
daya yang dimiliki oleh negeri paman 
sam ini, dianggap mampu menjadi 
pemeran penting bagi solusi 
kemanusiaan dan ekonomi dan politik 
secara global. Merangkul dan 
merangkum dunia memang bukan tugas 
utama AS, tetapi ketika dia memiliki 
sumberdaya yang mampu memfasilitasi 
persatuan dan perdamaian itu, maka 
peran itu menjadi penting untuk 
dihadirkan secara konkrit. Dan dipastikan 
dunia juga membutuhkan, menunggu 
serta mendukungnya. Selamat buat Joe 
Biden dan Kamala Harris. Selamat 
bekerja untuk mengurus AS dan dunia ini. 
God bless you !
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God bless you !
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Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Info SIP
Kembang sepatu adalah tanaman hias 
yang cukup mudah tumbuh di wilayah 
tropis, termasuk Indonesia. Tak hanya 
cantik, kembang yang satu ini ternyata 
menyimpan manfaat bagi kesehatan 
dan kecantikan.
Melansir 
dari 
thehealthsit
e.com, 
berikut ini 
manfaat 
yang bisa 
kamu 
peroleh 
dari 
kembang 
sepatu.

Menurut 
hasil 
penelitian 
yang diterbitkan dalam Biochemical and 
Biophysical Research Communications 
menunjukkan bahwa senyawa kimia 
yang terdapat dalam kembang sepatu 
dapat mengembalikan sensitivitas 
insulin dan mengendalikan diabetes.
Asam ferulic merupkan salah satu 
polifenol yang terdapat dalam kembang 
sepatu yang berperan dalam mengobati 
diabetes tersebut.

1. 
Mengobati 
diabetes

2. Mencegah infeksi saluran kemih
Studi yang diterbitkan dalam the Asian 
Pacific Journal of Tropical Biomedicine 
menemukan manfaat kembang sepatu 
bagi infeksi saluran kemih. Sifat 

Beberapa Manfaat Kembang Sepatu

Selain itu, flavonoid yang terdapat dalam 
kembang 
sepatu 
(terutama 
dalam 
bentuk teh) 
membantu 
mencegah 
pertumbuh
an bakteri 
E.Coli.

Untuk mendapatkan khasiatnya, cobalah 

Penelitian yang diterbitkan dalam the 
Asian journal of experimental biological 
sciences mengatakan bahwa kembang 
sepatu sukup efektif untuk menunda 
rambut beruban.

3. 
Mengatasi 
rambut 
rontok

4. Mengatasi uban dini

antijamur dan antimikroba yang terdapat 
dalam kembang sepatu membuatnya 
efektif melawan candica albicans, bakteri 
berbahaya yang hinggap dalam saluran 
kemih.

Kelopak 
kembang 
sepatu 
yang 

merekah indah ternyata telah digunakan 
sejak lama untuk mengatasi dan 
mencegah rambut rontok. 
Mengaplikasikan kembang sepatu 
(terutama dalam bentuk minyak) 
membantu memperkuat akar rambut. Ini 
karena kandungan vitamin C dan kalsium 
yang ada di dalamnya.
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Minyak kembang sepatu bermanfaat 
untuk mengangkat sel kulit mati dan 
membuat kulit halus. Kembang sepatu 
juga mempunyai sifat anti inflamasi 
yang berguna untuk menyembuhkan 
jerawat dan menghindarkan dari 
penuaan dini.

untuk merebus kembang sepatu 
selama 20 menit dan biarkan dingin. 
Buatlah kembang sepatu rebus 
tersebut menjadi pasta dan oleskan 
pada kulit kepala. Diamkan selama 20 
menit dan bilas hingga bersih.

7. Menurunkan berat badanSeperti 

6. Kesehatan kulit

5. Mengeluarkan racun

Selain itu kandungan antioksidan yang 
ada di dalam kembang sepatu juga 
bermanfaat untuk melawan kanker dan 
menurunkan kadar kolesterol di dalam 
tubuh.

Kelopak kembang sepatu juga dapat 
bermanfaat untuk membersihkan kulit. 
Caranya adalah gosokkan kelopak 
kembang sepatu di wajah dan leher.

Kelopak kembang sepatu kaya akan 
zat antioksidan yang bermanfaat untuk 
membersihkan tubuh dari racun. Saat 
ini banyak dijual teh yang terbuat dari 
kelopak kembang sepatu dan kamu 
dapat mengonsumsinya.

Tak menyangka, bukan? Ternyata dibalik 
kecantikannya, kembang sepatu 
menyimpan manfaat sehat buat tubuh 
kamu. 

9. Penambah energi

8. Memperbaiki suasana hati

10. Pereda demam

Selama menstruasi, wanita mengalami 
perubahan hormon yang kadang 
membuat suasana hati mereka menjadi 
tidak menentu. Untuk mengatasi hal ini, 
kamu dapat mengonsumsi teh kembang 
sepatu yang mampu membuat perasaan 
menjadi lebih tenang.

penjelasan di atas, kembang sepatu 
memiliki kandungan antioksidan yang 
bermanfaat untuk mengeluarkan racun, 
lemak, dan kalori yang terakumulasi di 
dalam tubuh. Sehingga hal ini pun dapat 
mengurangi berat badan.

Teh kembang sepatu ternyata juga dapat 
meningkatkan energi kamu. Hal ini 
penting untuk mengembalikan energi 
yang hilang dan membebaskan kamu dari 
stres dan ketegangan yang ada di dalam 
tubuh.

Saat kamu demam dan pilek, tidak ada 
salahnya apabila kamu mengonsumsi teh 
kembang sepatu. Kembang sepatu kaya 
akan vitamin C yang membantu untuk 
melawan virus penyebab pilek.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat 
( AS) Joe Biden memecat sejumlah 
pejabat tinggi di lembaga penyiaran 
Voice of America (VOA) dan badan yang 
mengawasi semua penyiaran 
internasional yang didanai AS. Para 
pejabat yang dipecat pemerintahan 
Biden tersebut 
adalah para 
pejabat yang 
terkait dengan 
mantan Presiden 
AS Donald 
Trump, 
sebagaimana 
dilansir 
Associated Press. 
Langkah tersebut 
diambil untuk 
mengatasi 
kekhawatiran 
bahwa Badan 
Media Global AS 
(USAGM) diubah 
menjadi saluran 
propaganda pro-
Trump. Pada 
Kamis 
(21/1/2021), 
lembaga tersebut mengumumkan 
bahwa Direktur VOA Robert Reilly 
beserta wakilnya, Elizabeth Robbins, 
telah dicopot dari jabatannya. Selain itu, 
USAGM juga mengumumkan bahwa 
Kepala Kantor Penyiaran Kuba, Jeffrey 
Shapiro, telah mengundurkan diri. 
Langkah itu dilakukan hanya sehari 
setelah Presiden Joe Biden dilantik dan 
menuntut pengunduran diri CEO 
USAGM yang dipilih Trump, Michael 
Pack. Dalam sebuah pernyataan, 
USAGM mengumumkan bahwa Reilly 
telah dipecat hanya berselang beberapa 
pekan setelah mendapat jabatan itu. 
Sebelumnya, Reilly mendapat kritikan 
yang keras karena menarik penempatan 
koresponden VOA asal Indonesia, Patsy 
Widakuswara, dari Gedung Putih. Patsy 
Widakuswara dibebastugaskan dari 
penempatannya di Gedung Putih hanya 

Biden Pecat Direktur VOA
beberapa jam setelah mencecar 
pertanyaan kepada Menteri Luar Negeri 
AS Mike Pompeo. Ketika itu, Patsy 
Widakuswara bertanya apakah Pompeo 
menyesal mengatakan akan ada 
pemerintahan Trump kedua setelah 
kemenangan Biden terlihat jelas. Dua 

pejabat 
yang 
mengetahui 
masalah 
tersebut 
mengatakan
, Reilly dan 
Robbins 
dikawal 
keluar dari 
markas 
VOA oleh 
penjaga 
keamanan. 
Para 
pejabat 
tersebut 
berbicara 
kepada 
Associated 
Press 
dengan 

syarat anonim. Selain itu, Shapiro yang 
baru-baru ini ditunjuk untuk menjalankan 
berfokus pada Kuba Radio dan TV Marti 
mengundurkan diri atas permintaan 
pemerintahan Biden. Sementara itu, Pack 
mengundurkan diri sebagai CEO USAGM 
hanya beberapa jam setelah Biden 
dilantik sebagai Presiden AS. Segera 
setelah pengunduran dirinya, Gedung 
Putih Biden mengumumkan bahwa 
seorang jurnalis seniorVOA, Kelu Chao, 
akan memimpin USAGM untuk 
sementara. Pack membuat kehebohan 
ketika dia mengambil alih agensi itu pada 
2020 dan memecat dewan dari semua 
outlet penyiaran di bawah kendalinya 
bersama dengan kepemimpinan jaringan 
siaran individu. Tindakan tersebut dikritik 
karena mengancam independensi 
editorial yang berharga dari lembaga 
penyiaran di bawah USAGM.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1
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Budiman merupakan pria kelahiran 
Cilacap, Jawa Tengah pada 10 Maret 
1970. Ia merupakan politisi PDIP yang 
pernah menyusun Undang-Undang 
Desa dan mendirikan gerakan Inovator 
4.0 Indonesia.Ia juga dikenal sebagai 

“Welcome aboard Mas Chief 
@budimansudjatmiko_ selaku 
Komisaris Independen di PTPN V  ujar 
Jatmiko dalam unggahannya.

Menteri BUMN Erick Thohir 
mengangkat politikus PDIP Budiman 
Sudjatmiko menjadi Komisaris 
Independen PT Perkebunan Nusantara 
V (PTPN V).
Hal itu terungkap dari salah satu 
unggahan akun Direktur Utama PTPN V 
Jatmiko K Santosa @jatmikosantosa 
pada Jumat (22/1).

Dalam unggahan itu, Jatmiko 
melampirkan ucapan selamat dari 
komisaris, direksi, sevp, dan karyawan 
PTPN V atas diangkatnya Budiman.

Budiman Sudjatmiko Jadi Komisaris Independen PTPN V

salah satu aktivis reformasi pada masa 
Orde Baru. Ia pernah diduga 
dikambinghitamkan dalam peristiwa 
penyerbuan kantor PDI dan kemudian 
divonis dengan hukuman 13 tahun penjara 
pada 1996 silam. Secara terpisah, Staf 
Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga 
mengungkapkan Budiman merupakan 
sosok yang dekat dengan masyarakat 
desa. Hal ini cocok dengan PTPN V yang 
banyak berhubungan dengan petani 
plasma."Mas Djatmiko ini adalah mantan 
anggota DPR yang memang kuat 
berhubungan dengan desa. Kita tahu, UU 
Desa saja beliau yang menggagas. Kami 
melihat beliau mampu untuk 
mengorganisir masyarakat desa," ujar 
Arya.Lebih lanjut, Arya juga berharap, 
dukungan Budiman akan meningkatkan 
kualitas dari plasma ke depan.
“Beliau bisa men-support, berhubungan 
dengan masyarakat desa yang di plasma 
ini," ujarnya.

Wakil Presiden AS Kamala Harris 
secara resmi melantik tiga senator baru 
dari Partai Demokrat pada Rabu sore 
setelah pelantikannya sendiri. Hal ini 
secara resmi memberi 
Demokrat kendali atas 
Senat untuk pertama 
kalinya sejak mereka 
kehilangan suara 
dalam pemilihan 2014.
Awal bulan ini, Georgia 
memilih dua Demokrat 
- Pendeta Raphael 
Warnock dan Jon 
Ossoff - menduduki 
Senat AS. Warnock, 
pendeta senior Gereja 
Baptis Ebenezer di 
Atlanta, dan Ossoff 
bergabung pada Rabu 
sebagai pengganti 
Kamala Harris, Alex 
Padilla, mantan 
sekretaris negara bagian California 
yang ditunjuk untuk Senat oleh 
Gubernur Demokrat Gavin 
Newsom.Dikutip dari CNN, Kamis 
(21/1), pengambilan sumpah jabatan 
ketiga senator baru itu merupakan 
terobosan baru. Warnock dan Ossoff 
masing-masing adalah senator kulit 

Demokrat Pimpin Senat AS

hitam dan Yahudi pertama yang mewakili 
Georgia, sedangkan Padilla adalah 
senator Latin pertama California.

Kamala Harris akan memegang jabatan 
sebagai presiden Senat, membantu 
pemerintahan Biden memperkuat 
penunjukannya dan memberi Demokrat 
palu komite yang bertanggung jawab 
untuk mengadakan pengawasan dan 
penyusunan undang-undang. 

Ossoff (33) juga senator termuda di 
majelis tersebut, dan 
anggota termuda dari 
Partai Demokrat yang 
bertugas di Senat sejak 
Presiden Joe Biden, 
yang dilantik pada usia 
30 tahun pada tahun 
1973.Dengan 
dilantiknya Warnock, 
Ossoff dan Padilla, 
rincian partai di Senat 
adalah 50-50. Senator 
Demokrat Chuck 
Schumer menjadi 
warga New York 
pertama dan anggota 
parlemen Yahudi 
pertama yang menjadi 
pemimpin mayoritas 

Senat.
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"Gagasan bahwa Anda dapat bangkit 
dan berbicara tentang apa yang Anda 
ketahui, apa buktinya, apa sainsnya, itu 
adalah perasaan yang membebaskan," 
ucap dia.Fauci juga berbicara tentang 

 Ahli Penyakit Menular Amerika Serikat 
Anthony Fauci mengaku merasa bebas 
berbicara sains dengan jujur tentang 
pandemi Covid-19 di bawah 
pemerintahan Presiden Joe Biden.
Hal itu ia sampaikan dalam briefing 
pertamanya di Gedung Putih sebagai 
penasihat utama 
Biden untuk Covid-
19, Kamis 
(21/1).Dilansir AFP, 
Fauci mengatakan 
pemerintahan 
Biden berkomitmen 
untuk "sepenuhnya 
transparan, 
terbuka, dan jujur" 
perihal pandemi.15 
menit sebelum 
briefing, ia 
menuturkan telah 
bertemu dengan 
Biden dan 
membahas 
bagaimana "semua upaya yang 
dilakukan akan didasarkan pada sains 
dan bukti".
"Salah satu hal baru tentang 
administrasi ini adalah jika Anda tidak 
tahu jawabannya, jangan menebak. 
Katakan saja Anda tidak tahu 
jawabannya," kata Fauci menanggapi 
pertanyaan wartawan.Pernyataan 
tersebut kontras ketika AS masih di 
bawah pemerintahan mantan presiden 
Donald Trump, di mana Fauci merasa 
tidak leluasa berbicara jujur tentang 
pandemi."Sangat jelas bahwa ada hal-
hal yang sudah dikatakan, baik 
mengenai hal-hal seperti 
hydroxychloroquine dan hal-hal lain 
semacam itu, itu sangat tidak nyaman 
karena tidak berdasarkan fakta ilmiah," 
kata Fauci kepada wartawan, merujuk 
pada pemerintahan Trump.

Dr. Fauci Kini Merasa Bebas Berbicara Jujur

vaksin. Ia menuturkan vaksin Covid-19 
dapat dimodifikasi untuk 
memperhitungkan varian baru corona 
yang menyebar akhir-akhir ini.Ia berharap 
vaksin saat ini akan efektif melawan 
mutasi baru virus tersebut."Dari laporan 
yang kami miliki tampaknya vaksin masih 

akan efektif 
melawan mutasi 
baru tersebut," 
tutur pria 
berusia 80 
tahun 
itu.Sekretaris 
Pers Gedung 
Putih Jen Psaki 
mengatakan 
Fauci dan 
pejabat 
kesehatan 
masyarakat 
lainnya akan 
lebih sering 
muncul secara 

teratur di ruang rapat untuk membahas 
Covid-19, setelah pemerintahan Trump 
menolak memberi kabar kepada publik 
selama beberapa bulan terakhir.Ketika 
pandemi melanda AS awal tahun lalu, 
Fauci membantu memimpin respons 
negara terhadap Covid-19 bersama 
dengan Trump dan anggota satuan tugas 
Covid-19 Gedung Putih. Tapi hubungan 
itu berjalan rumit.Trump kerap dikritik 
karena menyebarkan informasi yang 
salah atau menyesatkan tentang 
pandemi, ia bahkan sering bertentangan 
dengan peringatan dari Fauci dan pakar 
lainnya tentang kondisi infeksi di AS. 
Trump juga sering menolak memakai 
masker, hingga pada awal Oktober lalu ia 
terjangkit Covid-19.Di awal pandemi, 
Fauci sering muncul bersama Trump di 
ruang rapat saat mantan presiden AS ke-
45 itu menggelar konferensi pers. Tapi 
konferensi pers tersebut sering kali 
menempatkan Fauci dalam posisi yang 
sulit, karena ia selalu berusaha dengan 
hati-hati menolak klaim Trump yang tidak 
akurat.

Hujan lebat disertai petir di Sulawesi 
Utara mengakibatkan banjir dan tanah 
longsor di Kota Manado dan Kabupaten 
Minahasa, Jumat (22/1/2021). Khusus di 
Kota Manado, banjir terjadi di Kelurahan 
Karombasan Kompleks TK Pembina, 
Terminal Karomabasan, Perumahan 
PDK Kelurahan Malalayang, Kecamatan 
Malalayang, Kelurahan Taas, dan 
Kelurahaan Ranomuut. Pantauan 
Kompas.com, pukul 16.41 Wita, banjir di 
Ranomuut banjir sudah mencapai lutut 
orang dewasa. Di ruas jalan Ranomuut-
Perkamil, sejumlah kendaraan terpaksa 
balik arah karena air semakin tinggi. 
Terlihat warga di lokasi itu mulai keluar 
rumah dan di depan lorong rumah 
mereka mengantisipasi banjir makin 
naik. Kampus Farmasi di Jalan 
Manguni, Kelurahan Perkamil, juga 
terendam banjir. Tidak hanya itu, hujan 
lebat yang melanda Manado 
mengakibatkan salah satu sungai, 
tepatnya Sungai Bahu meluap. Air 
sungai masuk ke rumah warga. 
Sementara di Minahasa, banjir terjadi di 
Perumahan Puri Alfa Mas Pineleng. 
Hujan lebat juga mengakibatkan longsor 
di ruas Jalan Manado-Tomohon. 
Longsor terjadi di beberapa titik ruas 

Menado Kembali Banjir Dan Longsor

jalan itu. Informasi Tim SAR, jalur 
Tomohon ke Manado saat ini ditutup untuk 
mengantisipasi longsor di wilayah Tinoor. 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG) telah membuat analisis 
sementara penyebab hujan lebat yang 
mengakibatkan longsor dan banjir di 
Manado dan Minahasa. Koordinator 
Operasional Stasiun Meteorologi Sam 
Ratulangi Manado Ben Arther Molle 
mengatakan, berdasarkan kondisi 
dinamika atmosfer terkini adanya pusat 
tekanan rendah atau LPA (1008 hPa) di 
Laut China Selatan dan LPA (998 hPa) di 
Laut Timur.  Keadaan ini membentuk 
sirkulasi siklonal yang menyebabkan pola 
gradiend angin di Sulawesi Utara yaitu 
konvergensi massa udara atau pertemuan 
massa udara di wilayah Sulawesi Utara. 
"Massa udara yang bertemu di Sulawesi 
Utara merupakan massa udara basah 
yang terbawa dari Samudera Pasifik 
sebelah barat," katanya lewat pesan 
singkat, Jumat. "Kondisinya atmosfer 
demikian mengakibatkan hujan dengan 
intensitas sedang hingga lebat yang 
disertai petir dalam durasi waktu yang 
lama," sambungnya. Hingga pukul 18.15 
Wita, hujan dengan intesitas sedang 
hingga lebat masih melanda Kota Manado.



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

bersambung ke edisi Minggu depan

"Gagasan bahwa Anda dapat bangkit 
dan berbicara tentang apa yang Anda 
ketahui, apa buktinya, apa sainsnya, itu 
adalah perasaan yang membebaskan," 
ucap dia.Fauci juga berbicara tentang 

 Ahli Penyakit Menular Amerika Serikat 
Anthony Fauci mengaku merasa bebas 
berbicara sains dengan jujur tentang 
pandemi Covid-19 di bawah 
pemerintahan Presiden Joe Biden.
Hal itu ia sampaikan dalam briefing 
pertamanya di Gedung Putih sebagai 
penasihat utama 
Biden untuk Covid-
19, Kamis 
(21/1).Dilansir AFP, 
Fauci mengatakan 
pemerintahan 
Biden berkomitmen 
untuk "sepenuhnya 
transparan, 
terbuka, dan jujur" 
perihal pandemi.15 
menit sebelum 
briefing, ia 
menuturkan telah 
bertemu dengan 
Biden dan 
membahas 
bagaimana "semua upaya yang 
dilakukan akan didasarkan pada sains 
dan bukti".
"Salah satu hal baru tentang 
administrasi ini adalah jika Anda tidak 
tahu jawabannya, jangan menebak. 
Katakan saja Anda tidak tahu 
jawabannya," kata Fauci menanggapi 
pertanyaan wartawan.Pernyataan 
tersebut kontras ketika AS masih di 
bawah pemerintahan mantan presiden 
Donald Trump, di mana Fauci merasa 
tidak leluasa berbicara jujur tentang 
pandemi."Sangat jelas bahwa ada hal-
hal yang sudah dikatakan, baik 
mengenai hal-hal seperti 
hydroxychloroquine dan hal-hal lain 
semacam itu, itu sangat tidak nyaman 
karena tidak berdasarkan fakta ilmiah," 
kata Fauci kepada wartawan, merujuk 
pada pemerintahan Trump.

Dr. Fauci Kini Merasa Bebas Berbicara Jujur

vaksin. Ia menuturkan vaksin Covid-19 
dapat dimodifikasi untuk 
memperhitungkan varian baru corona 
yang menyebar akhir-akhir ini.Ia berharap 
vaksin saat ini akan efektif melawan 
mutasi baru virus tersebut."Dari laporan 
yang kami miliki tampaknya vaksin masih 

akan efektif 
melawan mutasi 
baru tersebut," 
tutur pria 
berusia 80 
tahun 
itu.Sekretaris 
Pers Gedung 
Putih Jen Psaki 
mengatakan 
Fauci dan 
pejabat 
kesehatan 
masyarakat 
lainnya akan 
lebih sering 
muncul secara 

teratur di ruang rapat untuk membahas 
Covid-19, setelah pemerintahan Trump 
menolak memberi kabar kepada publik 
selama beberapa bulan terakhir.Ketika 
pandemi melanda AS awal tahun lalu, 
Fauci membantu memimpin respons 
negara terhadap Covid-19 bersama 
dengan Trump dan anggota satuan tugas 
Covid-19 Gedung Putih. Tapi hubungan 
itu berjalan rumit.Trump kerap dikritik 
karena menyebarkan informasi yang 
salah atau menyesatkan tentang 
pandemi, ia bahkan sering bertentangan 
dengan peringatan dari Fauci dan pakar 
lainnya tentang kondisi infeksi di AS. 
Trump juga sering menolak memakai 
masker, hingga pada awal Oktober lalu ia 
terjangkit Covid-19.Di awal pandemi, 
Fauci sering muncul bersama Trump di 
ruang rapat saat mantan presiden AS ke-
45 itu menggelar konferensi pers. Tapi 
konferensi pers tersebut sering kali 
menempatkan Fauci dalam posisi yang 
sulit, karena ia selalu berusaha dengan 
hati-hati menolak klaim Trump yang tidak 
akurat.

Hujan lebat disertai petir di Sulawesi 
Utara mengakibatkan banjir dan tanah 
longsor di Kota Manado dan Kabupaten 
Minahasa, Jumat (22/1/2021). Khusus di 
Kota Manado, banjir terjadi di Kelurahan 
Karombasan Kompleks TK Pembina, 
Terminal Karomabasan, Perumahan 
PDK Kelurahan Malalayang, Kecamatan 
Malalayang, Kelurahan Taas, dan 
Kelurahaan Ranomuut. Pantauan 
Kompas.com, pukul 16.41 Wita, banjir di 
Ranomuut banjir sudah mencapai lutut 
orang dewasa. Di ruas jalan Ranomuut-
Perkamil, sejumlah kendaraan terpaksa 
balik arah karena air semakin tinggi. 
Terlihat warga di lokasi itu mulai keluar 
rumah dan di depan lorong rumah 
mereka mengantisipasi banjir makin 
naik. Kampus Farmasi di Jalan 
Manguni, Kelurahan Perkamil, juga 
terendam banjir. Tidak hanya itu, hujan 
lebat yang melanda Manado 
mengakibatkan salah satu sungai, 
tepatnya Sungai Bahu meluap. Air 
sungai masuk ke rumah warga. 
Sementara di Minahasa, banjir terjadi di 
Perumahan Puri Alfa Mas Pineleng. 
Hujan lebat juga mengakibatkan longsor 
di ruas Jalan Manado-Tomohon. 
Longsor terjadi di beberapa titik ruas 

Menado Kembali Banjir Dan Longsor

jalan itu. Informasi Tim SAR, jalur 
Tomohon ke Manado saat ini ditutup untuk 
mengantisipasi longsor di wilayah Tinoor. 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG) telah membuat analisis 
sementara penyebab hujan lebat yang 
mengakibatkan longsor dan banjir di 
Manado dan Minahasa. Koordinator 
Operasional Stasiun Meteorologi Sam 
Ratulangi Manado Ben Arther Molle 
mengatakan, berdasarkan kondisi 
dinamika atmosfer terkini adanya pusat 
tekanan rendah atau LPA (1008 hPa) di 
Laut China Selatan dan LPA (998 hPa) di 
Laut Timur.  Keadaan ini membentuk 
sirkulasi siklonal yang menyebabkan pola 
gradiend angin di Sulawesi Utara yaitu 
konvergensi massa udara atau pertemuan 
massa udara di wilayah Sulawesi Utara. 
"Massa udara yang bertemu di Sulawesi 
Utara merupakan massa udara basah 
yang terbawa dari Samudera Pasifik 
sebelah barat," katanya lewat pesan 
singkat, Jumat. "Kondisinya atmosfer 
demikian mengakibatkan hujan dengan 
intensitas sedang hingga lebat yang 
disertai petir dalam durasi waktu yang 
lama," sambungnya. Hingga pukul 18.15 
Wita, hujan dengan intesitas sedang 
hingga lebat masih melanda Kota Manado.



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

Internasional

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

 Pekerja untuk kerja di 
 jagung gaji $9.50 x 10 jam. 
+ 6 hari kerja ada OT

Hub :  267 - 809 - 6268

Dicari

845 - 321 - 2718

Yenny Holil 215 - 939 - 3636

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Biografi Tokoh Dunia

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

 Lima orang dilaporkan tewas dalam 
insiden kebakaran yang melanda 
sebuah pabrik produksi vaksin terbesar 
dunia di India barat, Kamis (21/1).
Kebakaran 
terjadi di Serum 
Institute of India 
(SII). "Lima 
orang tewas," 
kata Wali Kota 
Pune Murlidar 
Mohol.Dikutip 
Reuters, video 
dan gambar 
menunjukkan 
asap hitam 
mengepul dari 
gedung 
bertingkat di kompleks markas besar 
SII di kota Pune di negara bagian 
Maharashtra.Mohol menuturkan empat 
orang lainnya telah dievakuasi. 
Pemerintah negara bagian Maharashtra 
mengatakan kebakaran itu 
kemungkinan disebabkan oleh 
gangguan listrik selama pekerjaan 
konstruksi.Melansir AFP, setelah 
kobaran api berhasil dikendalikan, 
petugas penyelamat menemukan lima 
mayat di gedung yang sedang 
dibangun. Tapi pihak perusahaan 
bersikeras bahwa insiden itu tidak 

Pabrik Vaksin Terbesar Di Dunia Terbakar

SII telah 
melisensikan vaksin 
yang dikembangkan 
oleh Universitas 
Oxford dan 
AstraZeneca. 
Banyak negara 
berpenghasilan 
rendah dan 
menengah mulai 
dari Bangladesh 
hingga Brasil 

bergantung pada vaksin produksi SII, 
yakni vaksin Covishield.“Kami sangat 
sedih dan menyampaikan belasungkawa 
terdalam kami kepada anggota keluarga 
yang meninggal," cuit CEO perusahaan, 
Adar Poonawalla, di Twitter tanpa 
memberikan rincian lebih lanjut."Saya 
ingin meyakinkan semua pemerintah dan 
publik bahwa kami tidak akan kehilangan 
produksi COVISHIELD karena 
banyaknya gedung produksi yang saya 
siapkan sebagai cadangan untuk 
menghadapi kemungkinan seperti itu," 
kata Poonawalla.

berdampak terhadap produksi 
vaksin.Pihak perusahaan mengatakan 
kobaran api melalap fasilitas baru yang 
sedang dibangun untuk meningkatkan 

produksi vaksin 
Covid-19.

Di pengujung tahun 2020 lalu, WHO 
menyatakan memberi izin penggunaan 
darurat vaksin Covid-19 produksi dari 
Pfizer-BioNTech. Vaksin ini adalah yang 
pertama secara resmi mendapat lampu 
hijau dari badan kesehatan dunia 
tersebut. Dibanding kandidat vaksin 
yang dikembangkan saat ini, produksi 
Pfizer telah mengumumkan capaian 
yang luar biasa. Vaksin Covid-19-nya 
tampaknya 90 persen efektif mencegah 
penyakit dalam uji klinisnya. Ini angka 
yang luar biasa: Dalam 10 tahun 
terakhir, tingkat kemanjuran vaksin flu 
telah berayun antara 19 persen dan 60 
persen. Ilmuwan luar sekarang tertarik 
untuk melihat data lengkap untuk 
memvalidasi temuan. Sementara itu, 
banyak yang bersukacita atas prospek 

Di bawah kepemimpinan Jansen, Pfizer 
memutuskan untuk berkolaborasi dengan 
perusahaan biotek Jerman BioNTech 
dalam vaksin Covid-19 menggunakan 
mRNA. Teknologi yang belum terbukti itu 
menggunakan asam ribonukleat untuk 
memprogram sistem kekebalan tubuh ini. 
Sebuah teknologi yang memiliki potensi 
besar. Tetapi tidak ada vaksin mRNA yang 
pernah disetujui untuk digunakan pada 

alat yang lebih baik untuk memerangi 
Covid-19. Sebagian besar pekerjaan yang 
dirayakan Pfizer minggu ini adalah berkat 
kepemimpinan Kathrin Jansen, kepala 
penelitian dan pengembangan vaksin di 
Pfizer. Jansen telah mempelopori upaya 
menyiapkan vaksin Covid-19 hingga siap 
dipasarkan. Kolaborasi ilmu 
pengetahuan

Kathrin Jansen, Wanita Dibalik Vaksin Pfizer
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 Lima orang dilaporkan tewas dalam 
insiden kebakaran yang melanda 
sebuah pabrik produksi vaksin terbesar 
dunia di India barat, Kamis (21/1).
Kebakaran 
terjadi di Serum 
Institute of India 
(SII). "Lima 
orang tewas," 
kata Wali Kota 
Pune Murlidar 
Mohol.Dikutip 
Reuters, video 
dan gambar 
menunjukkan 
asap hitam 
mengepul dari 
gedung 
bertingkat di kompleks markas besar 
SII di kota Pune di negara bagian 
Maharashtra.Mohol menuturkan empat 
orang lainnya telah dievakuasi. 
Pemerintah negara bagian Maharashtra 
mengatakan kebakaran itu 
kemungkinan disebabkan oleh 
gangguan listrik selama pekerjaan 
konstruksi.Melansir AFP, setelah 
kobaran api berhasil dikendalikan, 
petugas penyelamat menemukan lima 
mayat di gedung yang sedang 
dibangun. Tapi pihak perusahaan 
bersikeras bahwa insiden itu tidak 

Pabrik Vaksin Terbesar Di Dunia Terbakar

SII telah 
melisensikan vaksin 
yang dikembangkan 
oleh Universitas 
Oxford dan 
AstraZeneca. 
Banyak negara 
berpenghasilan 
rendah dan 
menengah mulai 
dari Bangladesh 
hingga Brasil 

bergantung pada vaksin produksi SII, 
yakni vaksin Covishield.“Kami sangat 
sedih dan menyampaikan belasungkawa 
terdalam kami kepada anggota keluarga 
yang meninggal," cuit CEO perusahaan, 
Adar Poonawalla, di Twitter tanpa 
memberikan rincian lebih lanjut."Saya 
ingin meyakinkan semua pemerintah dan 
publik bahwa kami tidak akan kehilangan 
produksi COVISHIELD karena 
banyaknya gedung produksi yang saya 
siapkan sebagai cadangan untuk 
menghadapi kemungkinan seperti itu," 
kata Poonawalla.

berdampak terhadap produksi 
vaksin.Pihak perusahaan mengatakan 
kobaran api melalap fasilitas baru yang 
sedang dibangun untuk meningkatkan 

produksi vaksin 
Covid-19.

Di pengujung tahun 2020 lalu, WHO 
menyatakan memberi izin penggunaan 
darurat vaksin Covid-19 produksi dari 
Pfizer-BioNTech. Vaksin ini adalah yang 
pertama secara resmi mendapat lampu 
hijau dari badan kesehatan dunia 
tersebut. Dibanding kandidat vaksin 
yang dikembangkan saat ini, produksi 
Pfizer telah mengumumkan capaian 
yang luar biasa. Vaksin Covid-19-nya 
tampaknya 90 persen efektif mencegah 
penyakit dalam uji klinisnya. Ini angka 
yang luar biasa: Dalam 10 tahun 
terakhir, tingkat kemanjuran vaksin flu 
telah berayun antara 19 persen dan 60 
persen. Ilmuwan luar sekarang tertarik 
untuk melihat data lengkap untuk 
memvalidasi temuan. Sementara itu, 
banyak yang bersukacita atas prospek 

Di bawah kepemimpinan Jansen, Pfizer 
memutuskan untuk berkolaborasi dengan 
perusahaan biotek Jerman BioNTech 
dalam vaksin Covid-19 menggunakan 
mRNA. Teknologi yang belum terbukti itu 
menggunakan asam ribonukleat untuk 
memprogram sistem kekebalan tubuh ini. 
Sebuah teknologi yang memiliki potensi 
besar. Tetapi tidak ada vaksin mRNA yang 
pernah disetujui untuk digunakan pada 

alat yang lebih baik untuk memerangi 
Covid-19. Sebagian besar pekerjaan yang 
dirayakan Pfizer minggu ini adalah berkat 
kepemimpinan Kathrin Jansen, kepala 
penelitian dan pengembangan vaksin di 
Pfizer. Jansen telah mempelopori upaya 
menyiapkan vaksin Covid-19 hingga siap 
dipasarkan. Kolaborasi ilmu 
pengetahuan

Kathrin Jansen, Wanita Dibalik Vaksin Pfizer
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manusia sebelumnya. Sebuah proyek 
berani lainnya yang memang disukai 
Jansen. Gregory Poland, direktur Grup 
Riset Vaksin Mayo Clinic, berkata 
bahwa dia mengenal Jansen selama 
dua dekade. “Saya menganggapnya 
sebagai ilmuwan yang mampu 
memimpin sesuatu seperti ini,” katanya. 
Pada bulan Agustus, Pfizer dan 
BioNTech mengungkapkan data dari uji 
coba fase I. Hasilnya menunjukkan dua 
kandidat vaksinnya tampaknya efektif, 
baik pada oran Perusahaan akhirnya 
memilih untuk fokus pada salah satu 
vaksin ini. Yaitu yang memiliki efek 
samping lebih sedikit dan mendorong 
tanggapan kekebalan yang lebih baik. 
Beberapa ahli sangat antusias dengan 
potensi vaksin Pfizer. Mereka percaya 
vaksin itu menjadi pertanda baik untuk 
vaksin lain dalam kategori tersebut, 
seperti vaksin mRNA yang sedang 
dikembangkan oleh Moderna. 
“Beberapa kandidat vaksin memiliki 
profil imunogenisitas yang serupa pada 
manusia, dan beberapa kandidat vaksin 
memiliki kemanjuran dalam model 
praklinis," kata Shane Crotty, seorang 
peneliti vaksin di La Jolla Institute di 
California. Jadi menurutnya tidak ada 
alasan khusus untuk tidak 
mengharapkan beberapa kandidat 
vaksin lain untuk bekerja dengan baik 
pada manusia sekarang. 
Fokus pada sains menolak politisasi 
Fokus besar berikutnya untuk Pfizer 
adalah menyelesaikan uji coba dan 
mengirimkan vaksinnya. Pfizer telah 
berusaha untuk menghindari keributan 
politik seputar pandemi dan khususnya 
tidak berpartisipasi dalam inisiatif vaksin 
Gedung Putih, Operation Warp Speed 
(OWS). Dalam sebuah wawancara 
dengan The New York Times, Jansen 
menjauhkan proyeknya dari OWS. 
“Kami tidak pernah menjadi bagian dari 
Operation Warp Speed,” katanya. “Kami 
tidak pernah mengambil uang dari 
pemerintah Amerika Serikat, atau dari 
siapa pun.” Jansen secara eksplisit 
ingin agar ilmu vaksin berbicara sendiri. 
Pfizer belum mengambil dana apa pun 
dari pemerintah federal untuk penelitian 
dan pengembangan vaksinnya. Namun, 

Proses cepat yang teliti 

Operation Warp Speed telah berjanji 
untuk membayar 1,95 miliar dollar AS (Rp 
27 triliun), untuk 100 juta dosis vaksin 
Pfizer yang akan dikirimkan pada akhir 
tahun. Pilihan Pfizer untuk berfokus pada 
sains daripada politik diharapkan dapat 
meningkatkan kepercayaan pada vaksin. 
Masalahnya, jumlah orang dewasa yang 
kemungkinan akan mendapatkan vaksin 
telah turun dari 72 persen pada Mei 
menjadi 51 persen pada September, 
menurut Pew Research. Survei yang 
sama menemukan bahwa banyak orang 
AS khawatir bahwa vaksin akan tersedia 
sebelum keamanan dan kemanjurannya 
diketahui. Jansen dan rekan-rekannya di 
Pfizer dan BioNTech telah bergerak 
cepat. Tetapi tetap fokus pada hasil 
ilmiah. Sampai hasilnya terbayar dengan 
pemberian otorisasi penggunaan darurat 
untuk vaksinnya dari Food and Drug 
Administration (BPOM) di berbagai 
negara.

Dengan jumlah kematian yang meningkat 
di seluruh dunia sejak bulan Maret 
tuntutan pada pekerjaannya makin besar. 
Jansen dan tim bekerja dari awal 
pengujian pada bulan April hingga 
penyelesaian uji klinis fase III pada bulan 
November. Dia mengelola operasi 650 
orang, seringkali melalui panggilan Zoom 
dari apartemennya di New York City. 
Wanita 62 tahun ini, telah menghabiskan 
setahun terakhir untuk memecahkan 
masalah klinis dengan uji coba vaksin 
Covid-19. Sampai memilah logistik 
manufaktur, seputar persyaratan 
penyimpanan dingin. Terbaru, dia juga 
menavigasi urusan regulasi tentang 
langkah selanjutnya untuk peluncuran 
vaksin. Pekerjaan itu terbayar, pada 2 
Desember 2020. Otoritas kesehatan di 
Inggris lebih dulu menyetujui vaksin 
perusahaan itu untuk penggunaan 
darurat, membuka jalan untuk inokulasi 
massal. Vaksin kolaborasi perusahaan 
AS dan Jerman yang dipimpinya adalah 
vaksin Covid-19 pertama yang disetujui 
berdasarkan data uji coba fase-III. 
Persetujuan dari negara lain kemudian 
segera menyusul.
 "Keberhasilan ini sebagian besar berkat 
Jansen," kata Ugur Sahin, salah satu 

Capaian tinggi tapi tetap membumi 
Jansen, masih kembali bekerja 
melakukan apa yang telah dia lakukan 
selama 30 tahun terakhir, mencoba 
mengimunisasi dunia dari patogen 
(parasit inang penyakit) mematikan 
lainnya. “Dia benar-benar tak kenal 
takut sebagai ilmuwan,” tambah Edward 
Scolnick, mantan kepala Laboratorium 
Riset Merck di West Point, 
Pennsylvania, tempat Jansen bekerja 
dari tahun 1992 hingga 2004. “Dia 
memiliki keyakinan penuh bahwa dia 
dapat secara teknis dan intelektual 
memecahkan masalah yang mungkin 

pendiri dan kepala eksekutif BioNTech, 
mitra Pfizer dalam vaksin, yang 
berbasis di Mainz, Jerman. "Dia tidak 
kenal lelah. Tetapi juga sangat 
bergantung pada data. Dengan 
keingintahuan ilmiah dan keterbukaan 
terhadap pendapat yang berbeda. Dia 
rajin dan mau mendengarkan,” kata 
Sahin. Pada Minggu di awal November, 
Jansen memanggil Sahin untuk 
memeriksa semua yang telah mereka 
capai bersama. Tepatnya, sebelum para 
peneliti di Pfizer dan BioNTech akan 
mempelajari apakah kandidat vaksin 
mereka telah berhasil mencegah kasus 
Covid-19 parah dalam uji klinis yang 
sangat penting. Jansen berlinang air 
mata saat mengetahui bahwa vaksin itu 
lebih dari 90 persen efektif. Sahin 
menyatakan intensitas kolaborasi 
vaksin mengikat mereka berdua seperti 
tentara dalam pertempuran.

timbul dengan cara proyek seperti itu. " 
Tapi menurutnya, Jansen tidak 
mengabaikan banyak pencapaiannya. 
"Dia sangat membumi." Jansen memiliki 
rekam jejak dalam mengambil patogen 
jahat dalam situasi yang menantang. 
Saat di Merck, dia memprakarsai proyek 
untuk mengatasi human papillomavirus 
(HPV), infeksi menular seksual yang 
menyebabkan kanker serviks. Awalnya 
banyak rekan kepadanya mengatakan 
bahwa penelitian hanya membuang-
buang waktu dan uang. Tapi upaya 
tersebut pada akhirnya menghasilkan 
vaksin HPV pertama di dunia, Gardasil. 
Gardasil yang disetujui pada 2006, 
diharapkan dapat menyelamatkan jutaan 
nyawa melalui pencegahan kanker. 
Direktur CDC Robert Redfield 
menganggap vaksin itu,adalah kunci 
untuk menghilangkan kanker serviks. 
Pada 2017, CDC menemukan bahwa 
66% wanita berusia 13 hingga 17 tahun 
menerima dosis pertama vaksin HPV 
sementara 49% menyelesaikan seri 
vaksin. Sejak itu, Jansen bertanggung 
jawab memimpin pengembangan vaksin 
yang melindungi 13 jenis pneumokokus 
yang berbeda, yang menyebabkan 
meningitis pada anak-anak dan 
pneumonia pada pasien yang lebih tua. 
Produk yang sudah dihasilkannya 
dihasilkan adalah Prevnar 13, sekarang 
menjadi vaksin terlaris di dunia. Gardasil 
menempati urutan nomor dua. Pada 
tahun 2021, penjualan vaksin Pfizer – 
BioNTech Covid-19 dapat melampaui 
keduanya.
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manusia sebelumnya. Sebuah proyek 
berani lainnya yang memang disukai 
Jansen. Gregory Poland, direktur Grup 
Riset Vaksin Mayo Clinic, berkata 
bahwa dia mengenal Jansen selama 
dua dekade. “Saya menganggapnya 
sebagai ilmuwan yang mampu 
memimpin sesuatu seperti ini,” katanya. 
Pada bulan Agustus, Pfizer dan 
BioNTech mengungkapkan data dari uji 
coba fase I. Hasilnya menunjukkan dua 
kandidat vaksinnya tampaknya efektif, 
baik pada oran Perusahaan akhirnya 
memilih untuk fokus pada salah satu 
vaksin ini. Yaitu yang memiliki efek 
samping lebih sedikit dan mendorong 
tanggapan kekebalan yang lebih baik. 
Beberapa ahli sangat antusias dengan 
potensi vaksin Pfizer. Mereka percaya 
vaksin itu menjadi pertanda baik untuk 
vaksin lain dalam kategori tersebut, 
seperti vaksin mRNA yang sedang 
dikembangkan oleh Moderna. 
“Beberapa kandidat vaksin memiliki 
profil imunogenisitas yang serupa pada 
manusia, dan beberapa kandidat vaksin 
memiliki kemanjuran dalam model 
praklinis," kata Shane Crotty, seorang 
peneliti vaksin di La Jolla Institute di 
California. Jadi menurutnya tidak ada 
alasan khusus untuk tidak 
mengharapkan beberapa kandidat 
vaksin lain untuk bekerja dengan baik 
pada manusia sekarang. 
Fokus pada sains menolak politisasi 
Fokus besar berikutnya untuk Pfizer 
adalah menyelesaikan uji coba dan 
mengirimkan vaksinnya. Pfizer telah 
berusaha untuk menghindari keributan 
politik seputar pandemi dan khususnya 
tidak berpartisipasi dalam inisiatif vaksin 
Gedung Putih, Operation Warp Speed 
(OWS). Dalam sebuah wawancara 
dengan The New York Times, Jansen 
menjauhkan proyeknya dari OWS. 
“Kami tidak pernah menjadi bagian dari 
Operation Warp Speed,” katanya. “Kami 
tidak pernah mengambil uang dari 
pemerintah Amerika Serikat, atau dari 
siapa pun.” Jansen secara eksplisit 
ingin agar ilmu vaksin berbicara sendiri. 
Pfizer belum mengambil dana apa pun 
dari pemerintah federal untuk penelitian 
dan pengembangan vaksinnya. Namun, 

Proses cepat yang teliti 

Operation Warp Speed telah berjanji 
untuk membayar 1,95 miliar dollar AS (Rp 
27 triliun), untuk 100 juta dosis vaksin 
Pfizer yang akan dikirimkan pada akhir 
tahun. Pilihan Pfizer untuk berfokus pada 
sains daripada politik diharapkan dapat 
meningkatkan kepercayaan pada vaksin. 
Masalahnya, jumlah orang dewasa yang 
kemungkinan akan mendapatkan vaksin 
telah turun dari 72 persen pada Mei 
menjadi 51 persen pada September, 
menurut Pew Research. Survei yang 
sama menemukan bahwa banyak orang 
AS khawatir bahwa vaksin akan tersedia 
sebelum keamanan dan kemanjurannya 
diketahui. Jansen dan rekan-rekannya di 
Pfizer dan BioNTech telah bergerak 
cepat. Tetapi tetap fokus pada hasil 
ilmiah. Sampai hasilnya terbayar dengan 
pemberian otorisasi penggunaan darurat 
untuk vaksinnya dari Food and Drug 
Administration (BPOM) di berbagai 
negara.

Dengan jumlah kematian yang meningkat 
di seluruh dunia sejak bulan Maret 
tuntutan pada pekerjaannya makin besar. 
Jansen dan tim bekerja dari awal 
pengujian pada bulan April hingga 
penyelesaian uji klinis fase III pada bulan 
November. Dia mengelola operasi 650 
orang, seringkali melalui panggilan Zoom 
dari apartemennya di New York City. 
Wanita 62 tahun ini, telah menghabiskan 
setahun terakhir untuk memecahkan 
masalah klinis dengan uji coba vaksin 
Covid-19. Sampai memilah logistik 
manufaktur, seputar persyaratan 
penyimpanan dingin. Terbaru, dia juga 
menavigasi urusan regulasi tentang 
langkah selanjutnya untuk peluncuran 
vaksin. Pekerjaan itu terbayar, pada 2 
Desember 2020. Otoritas kesehatan di 
Inggris lebih dulu menyetujui vaksin 
perusahaan itu untuk penggunaan 
darurat, membuka jalan untuk inokulasi 
massal. Vaksin kolaborasi perusahaan 
AS dan Jerman yang dipimpinya adalah 
vaksin Covid-19 pertama yang disetujui 
berdasarkan data uji coba fase-III. 
Persetujuan dari negara lain kemudian 
segera menyusul.
 "Keberhasilan ini sebagian besar berkat 
Jansen," kata Ugur Sahin, salah satu 

Capaian tinggi tapi tetap membumi 
Jansen, masih kembali bekerja 
melakukan apa yang telah dia lakukan 
selama 30 tahun terakhir, mencoba 
mengimunisasi dunia dari patogen 
(parasit inang penyakit) mematikan 
lainnya. “Dia benar-benar tak kenal 
takut sebagai ilmuwan,” tambah Edward 
Scolnick, mantan kepala Laboratorium 
Riset Merck di West Point, 
Pennsylvania, tempat Jansen bekerja 
dari tahun 1992 hingga 2004. “Dia 
memiliki keyakinan penuh bahwa dia 
dapat secara teknis dan intelektual 
memecahkan masalah yang mungkin 

pendiri dan kepala eksekutif BioNTech, 
mitra Pfizer dalam vaksin, yang 
berbasis di Mainz, Jerman. "Dia tidak 
kenal lelah. Tetapi juga sangat 
bergantung pada data. Dengan 
keingintahuan ilmiah dan keterbukaan 
terhadap pendapat yang berbeda. Dia 
rajin dan mau mendengarkan,” kata 
Sahin. Pada Minggu di awal November, 
Jansen memanggil Sahin untuk 
memeriksa semua yang telah mereka 
capai bersama. Tepatnya, sebelum para 
peneliti di Pfizer dan BioNTech akan 
mempelajari apakah kandidat vaksin 
mereka telah berhasil mencegah kasus 
Covid-19 parah dalam uji klinis yang 
sangat penting. Jansen berlinang air 
mata saat mengetahui bahwa vaksin itu 
lebih dari 90 persen efektif. Sahin 
menyatakan intensitas kolaborasi 
vaksin mengikat mereka berdua seperti 
tentara dalam pertempuran.

timbul dengan cara proyek seperti itu. " 
Tapi menurutnya, Jansen tidak 
mengabaikan banyak pencapaiannya. 
"Dia sangat membumi." Jansen memiliki 
rekam jejak dalam mengambil patogen 
jahat dalam situasi yang menantang. 
Saat di Merck, dia memprakarsai proyek 
untuk mengatasi human papillomavirus 
(HPV), infeksi menular seksual yang 
menyebabkan kanker serviks. Awalnya 
banyak rekan kepadanya mengatakan 
bahwa penelitian hanya membuang-
buang waktu dan uang. Tapi upaya 
tersebut pada akhirnya menghasilkan 
vaksin HPV pertama di dunia, Gardasil. 
Gardasil yang disetujui pada 2006, 
diharapkan dapat menyelamatkan jutaan 
nyawa melalui pencegahan kanker. 
Direktur CDC Robert Redfield 
menganggap vaksin itu,adalah kunci 
untuk menghilangkan kanker serviks. 
Pada 2017, CDC menemukan bahwa 
66% wanita berusia 13 hingga 17 tahun 
menerima dosis pertama vaksin HPV 
sementara 49% menyelesaikan seri 
vaksin. Sejak itu, Jansen bertanggung 
jawab memimpin pengembangan vaksin 
yang melindungi 13 jenis pneumokokus 
yang berbeda, yang menyebabkan 
meningitis pada anak-anak dan 
pneumonia pada pasien yang lebih tua. 
Produk yang sudah dihasilkannya 
dihasilkan adalah Prevnar 13, sekarang 
menjadi vaksin terlaris di dunia. Gardasil 
menempati urutan nomor dua. Pada 
tahun 2021, penjualan vaksin Pfizer – 
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iklan JK

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 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

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

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

Budi mengatakan ada tiga tahap dalam 
vaksinasi yakni dari mulai pengadaan, 
distribusi vaksin hingga penyuntikan 
vaksin corona tersebut.
Terkait pengadaan logistik vaksin Covid-
19, Budi memastikan 325 juta dosis 
vaksin telah didapat dari kerja sama 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
menjelaskan gambaran umum dan 
strategi vaksinasi Covid-19 dalam 15 
bulan mendatang.

Strategi Menkes Untuk Vaksinasi Massal

dengan perusahaan internasional dan 
kerja sama multilateral. Vaksin itu 
diperoleh melalui usaha melobi sejumlah 
perusahaan sejak April 2020. Jumlah 
tersebut dari total kebutuhan 426 dosis 
vaksin."Jadi sampai sekarang dari 
kebutuhan 426 juta dosis sudah confirm 
itu 325 juta dosis," kata Budi dalam 
dialog 'Vaksin dan Kita' di Youtube PRMN 
SuCi, dikutip Jumat (22/1).Menurutnya 
Indonesia telah bekerja sama dengan 

Tanah Air
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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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Sebabnya, rumah sakit maupun 
puskesmas tidak memiliki ruang yang 
cukup untuk penyimpanan vaksin 
Covid-19."Rupanya karena tahun 
kemarin Covid-19, vaksin di posyandu 
banyak yang tidak terpakai, akhirnya 
disimpan di lemari es sana, setelah kita 
kirim vaksin Covid-19 ternyata penuh 
karena ada vaksin yang disimpan," kata 
Budi.Sejauh ini, pendistribusian vaksin 
Covid-19 telah berjalan sekitar 1,2 juta 
dosis vaksin Covid-19 asal Sinovac 

Vaksin yang saat ini sudah tersedia 
adalah sinovac dari China dan sudah 
disuntikan pada para tenaga 
kesehatan."Nanti Astrazeneca dan 
Pfizer mungkin Maret-April akan jalan, 
kemudian Novavax itu Juni. 
Alhamdulilah Indonesia itu lumayan 
cepat," sambung Budi.Ia mengatakan 
pihaknya telah bekerja sama dengan 
PT Enseval Putera Megatrading, PT 
Kalbe, Biofarma, dan Kimia 
Farma.Mengenai distribusi vaksin 
Covid-19, Budi mengaku telah 
menggandeng beberapa perusahaan 
besar agar proses pendistribusian 
dapat berjalan lancar."Jadi kita enggak 
hanya pakai jalur government, kita 
pakai yang swasta juga, biar kekejar 
[pendistribusian]," ucap Budi.
Kerja sama dengan perusahaan farmasi 
tersebut juga meliputi proses 
penyimpanan vaksin Covid-19.

afiliasi Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO), GAVI untuk pengadaan vaksin 
Covid-19. Namun belum dapat 
dipastikan berapa jumlah vaksin Covid-
19 dari GAVI yang akan didistribusikan 
ke Indonesia."GAVI ini afiliasi WHO, ini 
gratis, cuman angkanya belum pasti 
dosisnya masih goyang antara 18 juta 
sampai 100 juta dosis," ucap 
Budi.Sementara pengadaan vaksin 
Covid-19 lainnya berasal dari Sinovac, 
Novavax, Astrazeneca, Pfizer, dan 
pengadaan vaksin dalam negeri yakni 
vaksin Merah Putih hasil 
pengembangan LBM Eijkman.
"Vaksinasi dilakukan bulan ini sampai 
Maret 2022. Jadi 15 bulan jadwalnya. 
Pak presiden minta 12 bulan tapi 
memang karena produksi terbatas, jadi 
bertahap," kata Budi.

untuk tenaga kesehatan.Budi berharap, 
distribusi tahap kedua sebesar 1,8 juta 
dosis vaksin akan dikirimkan pada hari 
ini atau besok.Sementara untuk tahap 
vaksinasi atau penyuntikan, Budi 
mengaku tidak akan menggunakan data 
milik Kementerian Kesehatan. 
Menurutnya, banyak data penerima 
vaksin versi Kemenkes yang keliru.Oleh 
karenanya, pendataan penerima vaksin 
akan menggunakan data milik Komisi 
Pemilihan Umum (KPU)."Kebetulan KPU 
baru pemilihan dan itu kayaknya yang 
paling current, saya enggak mau pakai 
data Kemenkes," ucap orang yang 
genap satu bulan menjabat kursi Menkes 
tersebut.Budi mengatakan akan 
menggunakan data dari daftar pemilih di 
Komisi Pemilihan Umum."Pakai datanya 
KPU. Kita ambil KPU manual, kemarin 
baru pemilihan itu Jabar, kayaknya itu 
yang paling current, based-nya untuk 
rakyat di atas 17 tahun," ujar Budi.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari 
Kementerian Kesehatan Siti Nadia 
Tarmizi sebelumnya menyatakan 
pihaknya belum memiliki rincian data 
terkait jumlah warga yang telah 
menjalani vaksinasi setelah program 
tersebut berjalan satu pekan, sejak 13 
Januari 2021."Tidak ada rincian datanya 
dan saat ini sudah perbaikan sistem," 
kata Nadia lewat pesan singkat kepada 
CNNIndonesia.com, Kamis (21/1).
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