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FPI telah dibubarkan dan dilarang 
aktivitasnya. Sebuah ormas yang 
selama 
ini sering 
bikin 
gaduh, 
dianggap 
ormas 
radikal 
dan 
intoleran, 
akhirnya 
menemui 
ajal 
terakhirn
ya. Tapi 
pemerint
ah tak 
hanya 
sampai 
disini 
saja. 
Setelah 
dibubarkan, bahkan banyak pengurus 
dan simpatisan yang ditangkap. 
Pemerintah terus berusaha agar 

dikemudian hari tidak ada lagi ormas 
ormas yang mengganggu ketenangan 

NKRI. 
Pemerintah 
terus 
berupaya 
untuk 
membuat 
peraturan, 
supaya 
ormas 
semacam 
FPI ini tidak 
akan 
muncul lagi 
di bumi 
Indonesia. 
Karena FPI 
hanyalah 
kendaraan 
yang bisa 
diganti 
dengan 

yang lain. Dan masalah FPI ini adalah 
maraknya radikalisme, ekstrimisme dan 
intoleransi yang terjadi selama ini. 
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Tindak Pidana Terorisme
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Presiden Jokowi sekarang ini lagi sibuk 
sibuknya dikarenakan musibah yang 
menimpa Indonesia secara beruntun. 
Tapi beliau juga masih sempat 
memikirkan bagaimana membasmi para 
pengacau yang berusaha mengacaukan 
keutuhan Indonesia. Memang banyak 
Pekerjaan Rumah di awal tahun baru ini 
yang harus diatasi oleh pemerintahan 
Pak Jokowi. Namun, dikala kesibukan-
kesibukan beliau, Presiden Jokowi 
masih sempat mempelajari dan 
menandatangani sebuah Perpres yang 
diyakini mampu menghadang 
perkembangan radikalisme dan 
terorisme dari dalam negara kita lewat 
Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 
Tahun 2021 tentang Rencana Aksi 
Nasional Pencegahan dan 
Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis 
Kekerasan yang Mengarah pada 
Terorisme Tahun 2020-2021 (RAN PE). 
Maksudnya Pemerintah bakal 
membentuk unit aduan khusus dugaan 
tindak pidana terorisme di lembaga 

penegak hukum seperti Polri dan 
Kejaksaan. Pemerintah menilai saat ini 
belum tersedia unit aduan khusus 
tersebut sehingga masyarakat masih 
kesulitan dalam melaporkan dugaan 
tindak pidana terorisme di sekitar 
lingkungan mereka tinggal. Dengan 
adanya unit aduan khusus tersebut, 
pemerintah berharap masyarakat tak 
kesulitan lagi dalam melaporkan dugaan 
tindak pidana terorisme yang mereka 
temui di lingkungan sekitar. “Perlunya unit 
aduan khusus di tiap lembaga untuk 
menerima laporan dugaan pelanggaran 
dalam penegakan hukum tindak pidana 
terorisme dan pendanaan terorisme,” 
demikian bunyi petikan Perpres tersebut. 
Bab 1 Perpres tersebut menjelaskan, 
RAN PE merupakan serangkaian program 
yang akan dilaksanakan berbagai 
kementerian/lembaga terkait untuk 
memitigasi ekstremisme berbasis 
kekerasan. "RAN PE diharapkan dapat 
menjadi acuan utama implementasi 
penanggulangan ekstremisme berbasis 
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kekerasan yang mengarah pada 
terorisme oleh setiap 
kementerian/lembaga terkait," demikian 
bunyi petikan Perpres. Setelah dipelajari 
dan disetujui oleh presiden. Perpres 
Nomor 7 Tahun 2021, lalu diteken 
Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 
2021 dan resmi diundangkan sehari 
setelahnya. Pemerintah sepertinya 
mulai bergerak untuk mengatasi ini. 
Pemerintah berencana memberikan 
pelatihan kepada penceramah dan 
pengelola rumah ibadah agar memiliki 
pemahaman terhadap pencegahan 
tindakan ekstremisme berbasis 
kekerasan yang mengarah pada 
terorisme di masyarakat. Apa itu 
Ekstremisme? Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) Ekstremisme 
berasal dari kata Ekstremis; orang yang 
ekstrem, orang yang melampaui batas 
kebiasaan (hukum dan sebagainya) 
dalam membela atau menuntut sesuatu. 
Namun, dalam wikipedia, ekstremisme 
disebutkan secara harafiah adalah 
kualitas atau keadaan yang menjadi 
ekstrem atau advokasi ukuran atau 
pandangan ekstrim. Saat ini istilah 

tersebut banyak digunakan dalam esensi 
politik dan agama yang merujuk pada 
ideologi yang dianggap benar, padahal 
sesat. Mungkin, penjelasan ini lebih rinci 
dan dapat diterima akal, sehingga sifat 
dan sikap Ekstremisme ini paling dilarang 
di negeri kita di saat sekarang ini. 
Ekstremisme adalah paham atau 
keyakinan yang sangat kuat terhadap 
sesuatu melebihi batas kewajaran dan 
dapat melanggar hukum. Ekstremisme 
adalah doktrin politik atau agama yang 
membuat aksi untuk mewujudkan 
tujuannya dengan berbagai macam cara, 
seperti gerakan yang keras dan fanatik 
terhadap sesuatu. Beranjak dari 
kenyataan banyaknya doktrin-doktrin atau 
ceramah-ceramah atau khotbah-khotbah 
hingga ajaran sesat yang dimunculkan 
oleh penceramah-penceramah, ustad-
ustad ataupun pengkotbah-pengkotbah di 
rumah-rumah ibadah yang salah tafsir 
hingga menyesatkan umatnya, plus di 
negeri +62 ini gampangnya mendapatkan 
label ustad menjadikan kualitas khotbah 
atau ajarannya banyak berbau ujaran 
kebencian hingga mengajak berbalik 
menyerang pemerintahan yang sah dan 

berpotensi melakukan aksi-aksi teror, 
maka Pemerintah dengan tegas 
mengeluarkan Perpres No. 7 Tahun 
2021 yang isinya Pencegahan dan 
Penanggulangan Ekstremisme Berbasis 
Kekerasan yang Mengarah pada 
Terorisme. Dalam Perpres tersebut 
Pemerintah berencana memberikan 
pelatihan kepada penceramah dan 
pengelola rumah ibadah agar memiliki 
pemahaman terhadap pencegahan 
tindakan ekstremisme berbasis 
kekerasan yang mengarah pada 
terorisme di masyarakat. Pelatihan 
tersebut hendak diadakan karena 
dibutuhkannya peningkatan kapasitas 
komunitas masyarakat, khususnya 
komunitas rumah ibadah dalam 
merespons ekstremisme. “Pelatihan 
pengelolaan rumah ibadah tentang 
pencegahan ekstremisme berbasis 
kekerasan yang mengarah pada 
terorisme dan pelatihan bagi 
penceramah agama untuk mendorong 
moderasi beragama,” demikian bunyi 
petikan Perpres No. 7 Tahun 2021. 
Lewat pelatihan tersebut pemerintah 
bertujuan menghasilkan banyak 

penceramah yang memiliki sikap 
moderat dalam menyampaikan ajaran 
agama. Selain itu, pemerintah juga 
bertujuan menciptakan suasana 
rumah ibadah yang cepat tanggap 
dalam mengantisipasi kemunculan 
ekstremisme berbasis kekerasan yang 
mengarah pada terorisme. Tujuan dari 
pelatihan tersebut adalah untuk 
menghasilkan banyak penceramah 
yang memiliki sikap moderat dalam 
menyampaikan ajaran agama, dan 
juga untuk menciptakan suasana 
rumah ibadah yang cepat tanggap 
dalam mengantisipasi kemunculan 
ekstremisme berbasis kekerasan yang 
mengarah pada terorisme. Ini agak 
mirip dengan sertifikasi penceramah, 
meski beda jalurnya, tapi tujuannya 
sama yaitu untuk menghasilkan 
penceramah yang moderat. Intinya, 
hasilkan penceramah yang 
ceramahnya menyejukkan, 
memberikan manfaat dan wawasan 
yang baik kepada pendengarnya. 
Seharusnya, sekalian aja sertifikasi 
penceramah biar pemuka agama 
ecek-ecek disingkirkan dan tidak diberi 
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tempat untuk teriak-teriak mirip orang 
stres. Maklum, sekarang ini banyak 
orang yang mendadak jadi ulama, 
ustad, atau pemuka agama padahal 
pemahaman dan ilmu agama belum 
tentu mahir. Ada yang ngaku hebat, 
diangkat jadi imam besar, tapi 
ucapannya membuat retak dan pecah 
belah masyarakat. Ceramahnya penuh 
kebencian dan dendam kesumat. Kata-
katanya sangat mengerikan dan tidak 
layak dicontoh. Ada juga yang katanya 
ustad, tapi aniaya remaja. Ada yang 
sembarangan menghina dan menebar 
kebencian. Ada yang suka sebarkan 
propaganda dan kebohongan. Ada pula 
yang mirip bapak segala urusan, yang 
isu apa pun selalu dikomentari. Ada 
yang suka marah-marah dan teriak saat 
ceramah. Model kayak inilah yang 
harus disaring dan bila perlu di blacklist 
agar tidak menyesatkan masyarakat. 
Larang mereka agar tidak semakin 
merusak negara ini. Kalau masih 
bandel berani membuat ulah, langsung 
tangkap dan proses hukum, atau 
minimal kenakan denda yang sangat 

besar. Di negara lain, mereka pasti bakal 
kena masalah besar. Di sini, mulut mereka 
bebas teriak seenaknya. Tak hanya itu, 
pemerintah juga berencana memasukkan 
materi tentang pencegahan ekstremisme 
berbasis kekerasan yang mengarah pada 
terorisme ke dalam kurikulum pendidikan 
formal. Karena itu, dalam Perpres No. 7 
Tahun 2021, juga memberikan pelatihan 
kepada guru hingga dosen pendidikan 
formal mengenai materi pencegahan 
ekstremisme berbasis kekerasan yang 
mengarah pada terorisme. Para guru dan 
dosen juga akan diberi pelatihan tentang 
sistem belajar mengajar dengan metode 
pembelajaran berpikir kritis. Upaya ini 
dilakukan karena pemerintah menilai 
materi tentang pencegahan ekstremisme 
berbasis kekerasan yang mengarah pada 
terorisme belum diadopsi dalam kurikulum 
pendidikan formal dan kegiatan 
kemahasiswaan. Nantinya, pelatihan ini 
akan diberikan kepada guru pendidikan 
formal tingkat dasar dan menengah, 
dosen di perguruan tinggi, hingga guru 
dan dosen agama. Diharapkan, pelatihan 
tersebut dapat meningkatkan kapasitas 
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guru dan dosen terkait pencegahan 
ekstremisme berbasis kekerasan yang 
mengarah pada terorisme dan 
meningkatnya kemampuan mengajar 
menggunakan metode berpikir kritis. 
Agama itu tujuannya untuk 
memperbaiki akhlak manusia menjadi 
lebih baik dan bermoral, membimbing 
manusia agar hidup lebih baik dan 
bermakna, menyejukkan hati umat yang 
sedang dilanda masalah, bukan dipakai 
untuk politisasi dan untuk menyesatkan 
masyarakat dengan jargon mengerikan 
yang penuh dengan amarah kebencian. 
Siapa pun yang menggunakan agama 
untuk kepentingan pribadi, kelompok 
atau untuk tujuan politis, wajib diberi 
tindakan tegas atau disaring. Mereka 
sudah dengan mudahnya mengobral 

janji surga dan menjual agama untuk 
kepentingan sendiri. Tuhan pun diseret, 
seolah Tuhan sudah memberikan mereka 
hak istimewa untuk mewakili-Nya. Dalam 
perpres itu pemerintah juga menyusun 
Rancangan Undang-undang (RUU) 
Kepemilikan Senjata Api dan Bahan 
Peledak sebagai bagian dari upaya 
pencegahan tindak pidana terorisme. 
“Tidak memadainya lagi peraturan 
perundang-undangan mengenai 
kepemilikan senjata api dan bahan 
peledak yang berakibat pada kurang 
efektifnya kontrol dan pengendalian 
terhadap penggunaan senjata api dan 
bahan peledak,” demikian bunyi petikan 
Perpres tersebut. Karena itu pemerintah 
menilai diperlukan penyusunan RUU 
tentang Kepemilikan Senjata Api dan 

Bahan Peledak. Untuk itu pemerintah 
akan segera menyusun naskah 
akademik dan draf RUU Kepemilikan 
Senjata Api dan Bahan Peledak. 
Nantinya penyusunan naskah akademik 
dan draf RUU Kepemilikan Senjata Api 
dan Bahan Peledak akan melibatkan 
TNI-Polri, Kementerian Hukum dan 
HAM, Kementerian Keuangan, dan 
Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme. Dan yang menarik dari 
perpres ini adalah sebuah program  yang 
tercantum adalah melatih masyarakat 
untuk melaporkan terduga ekstremis ke 
polisi. Pemerintah ingin meningkatkan 
efektivitas pelaporan masyarakat dalam 
menangkal ekstremisme. "Pelatihan 
pemolisian masyarakat yang mendukung 
upaya pencegahan ekstremisme 
berbasis kekerasan yang mengarah ke 
terorisme," seperti dikutip dari Perpres 7 

Tahun 2021. Dalam perpres itu 
dijelaskan bahwa program pelatihan 
dibuat untuk merespons keperluan 
peran kepolisian masyarakat dalam 
mencegah ekstremisme. Pelatihan itu 
diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran, pemahaman, dan 
keterampilan polisi serta masyarakat 
dalam upaya pencegahan 
ekstremisme. "Sejumlah peserta 
terlibat dalam pelatihan pemolisian 
masyarakat yang mendukung upaya 
pencegahan ekstremisme berbasis 
kekerasan yang mengarah pada 
terorisme," begitu bunyi yang 
diharapkan dari program itu. Polri akan 
jadi penanggung jawab program 
pelatihan tersebut. Polri akan dibantu 
oleh Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) selama pelatihan. 
Dilihat dari programnya perpres ini 
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keren dan menarik. Karena warga bisa 
langsung melaporkan adanya kegiatan 
radikal ke polisi. Karena tidak semua 
rakyat Indonesia mau menjadi 
kelompok ekstrimis radikal. Dan kalau 
dibandingkan dengan jumlah populasi 
rakyat Indonesia, jumlah kelompok 
ekstrimis radikalis ini sangat amat 
sedikit. Jadi mendeteksi mereka sangat 
gampang sekali. Yang pasti, maksud 
dan tujuan dari diterbitkannya Perpres 
Nomor 7 tahun 2021 adalah Presiden 
Jokowi meminta bantuan masyarakat 
untuk juga berperan aktif dalam 
mendeteksi benih-benih ekstrimis 
radikalis di lingkungan masing-masing, 
dan tidak hanya menunggu sampai 
Densus 88 mencium, menyelidiki dan 
bergerak untuk menangkap. Dengan 
peran aktif masyarakat, kita semua bisa 
sadar siapa, apa yang dikerjakan dan 
bagaimana tetangga kita. Bukan kaget 

pas mereka ditangkap, lalu berujar, 
"waduh ternyata tetangga kita anggota 
teroris...". Kalau sudah ada Perpres 
Nomor 7 tahun 2021, kita pastikan 
gerakan ekstrimis radikalis akan tercabut 
sampai ke akar, selama masyarakat 
berperan aktif melakukan pengawasan di 
lingkungan masing-masing. Lihat saja, 
nanti tidak lama lagi akan ada banyak 
orang yang kebakaran jenggot dengan 
kebijakan ini lalu teriak-teriak rezim zalim. 
Maklum, panggung mereka bakal roboh. 
Periuk nasi mereka bakal pecah. Tidak 
bisa lagi menghasut dan melakukan 
provokasi seenak nenek moyangnya. 
Bakal ketahuan siapa yang bakal 
terganggu dan resah dari kebijakan ini. 
Kelompok itu-itu juga. Karena memang 
mereka lah biang keributan selama ini. 
Seperti contoh yang sudah teriak teriak 
itu wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI 
Sukamta mengkritisi perpres ini. "Akan 

muncul di tengah-tengah masyarakat 
sikap saling curiga dan saling menuding. 
Keterbelahan masyarakat yang bhineka 
dan majemuk ini akan berbahaya" kata 
Sukamta. Sebenarnya dari dulu PKS 
selalu menolak hasil keputusan 
pemerintah. Lihat saja apapun 
keputusan pemerintah kalau untuk 
membasmi terorisme dan radikal yang 
ada di Indonesia selalu ditolak oleh PKS. 
Jadi kalau masalah ini PKS menolak, 
berarti keputusan pemerintah sudah 
benar. Apa pun yang dikritik PKS, berarti 
pemerintah sudah berada pada jalur 
yang benar. Apa pun ucapan PKS, 
tinggal balikkan saja. Ibaratnya PKS itu 
sama dengan kecoa yang hidup di 
tempat kotoran. Kecoa tidak akan bisa 
hidup ditempat yang bersih. Demikian 
juga dengan PKS, selalu ingin bikin 
kotor. PKS itu tidak akan hidup kalau 
kondisi negara aman. Kita ambil contoh 

UU Terorisme yang ada di Indonesia 
ini. UU terorisme yang baru dulu juga 
dikritik oleh PKS. Karena UU ini 
mempersempit ruang gerak para 
terorisme. UU ini disahkan ketika 
terjadi situasi yang sangat kritis, yaitu 
sejumlah insiden pemboman di 
Surabaya pada 2018 silam. 
Sebelumnya UU ini hanya bersifat 
responsif, artinya aparat belum bisa 
melakukan penangkapan jika belum 
terjadi tindak terorisme. PKS dari 
anggota Komisi Hukum, HAM, dan 
Keamanan DPR, Muhammad Nasir 
Djamil waktu itu menolak revisi 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Tindak Pidana 
Terorisme. Katanya belum terlalu 
mendesak untuk direvisi. Sedangkan 
pemerintah harus segera merevisi 
karena dalam UU itu polisi kesulitan 
untuk langsung menangkap sel-sel 
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tidur terorisme meski sudah 
mengetahui rencana mereka. Ibarat, 
sudah hujan baru cari payungnya. UU 
terorisme yang baru diperkuat dengan 
salah satu perbedaan kunci, yaitu 
modus kejahatan terorisme yang 
diperluas maknanya. Ibarat dengan UU 
baru ini, sebelum hujan, payungnya 
sudah ada. Ini adalah pencegahan dini. 
Tinggal gerak. Kalau UU yang lama 
sebelumnya Polisi tidak boleh bergerak 
sebelum kejadian. Sedangkan Perpres 
no 7 tahun 2021 yang baru disahkan ini 
sedikit berbeda dari UU terorisme itu. 
Dan kalau kita lihat, UU terorisme dan 
perpres ini saling melengkapi, karena 
melibatkan masyarakat dalam 
pencegahan ekstremisme. Kalau di UU 
Terorisme itu tidak ada bagian yang 
melibatkan unsur masyarakat. Jadi bisa 
dimengerti maksud dari pemerintah. 
Kalau hanya mengandalkan aparat dan 
perangkat pemerintah terkait, tentu 

tidak akan maksimal. Makanya, 
masyarakat juga ikut dilibatkan agar lebih 
maksimal. Butuh peran serta masyarakat 
untuk menanggulangi ini. Pemerintah 
butuh perpanjangan tangan masyarakat 
untuk bekerja sama mengatasi masalah 
bersama ini. Coba lihat, ketika ada orang 
yang memposting artikel, cuitan atau video 
yang berbau intoleransi atau radikalisme 
atau hoax meresahkan, maka netizen 
akan memviralkan, sebagian men-tag ke 
akun aparat terkait agar pelaku segera 
diproses. Tidak lama kemudian, pelaku 
langsung diciduk dan diproses hukum. Ini 
adalah bukti, mata masyarakat sangat 
diperlukan agar kelompok radikal tidak 
seenaknya menebar hal-hal meresahkan 
di media sosial. Terorisme dan 
ekstremisme ini level yang lebih kompleks. 
Terkadang orang yang terlibat tidak terlihat 
di media sosial, stay low dan gerak-
geriknya bahkan tidak mencurigakan sama 
sekali. Lihat saja berita, di mana warga 
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sekitar tidak tahu kalau di 
lingkungannya ada terduga teroris 
karena memang sulit terlacak. Tentunya 
dengan terbitnya Perpres No. 7 Tahun 
2021 tentang Rencana Aksi Nasional 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang 
Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-
2024 ini kita sangat berharap aksi-aksi 
radikalisme, intoleransi hingga 
terorisme terkikis hingga ke akar-
akarnya, namun sekali lagi pasti 
banyak pihak-pihak yang sudah 
terafiliasi dengan para kadrun akan 
menolak Perpres ini. Karena mereka 
tambah tidak bisa bergerak lagi. 
Perpres ini adalah langkah yang bagus, 

meski seharusnya bisa dibuat lebih tegas 
lagi, mengingat radikalisme sudah 
mengakar kuat dan menyusup ke segala 
lini, bahkan pendidikan dan instansi 
pemerintahan. Mungkin itu nanti jika 
sudah berjalan.
 Akan kelihatan apanya yang kurang 
sehingga dibuat lebih tajam dan 
mematikan buat para radikal ini. Buat 
masyarakat sekarang kalau mengetahui 
ada gerak gerik disekitar kita kegiatan 
radikalisme, jangan takut segera melapor. 
Karena anda sekarang dilindungi oleh UU. 
Semoga Tuhan terus melindungi 
Presiden Indonesia Bapak Joko 
Widodo yang terus memikirkan 
keadaan bangsa ini. Amin.

 Anda pasti pernah mendengar kata 
autoimun atau penyakit yang disebabkan 
oleh kondisi autoimun. Menurut Subowo 
dalam buku Imunologi Klinik (1993), 
penyakit autoimun merupakan 
sekelompok penyakit yang biasanya 
kurang jelas patogenesisnya dan dengan 
suatu manifestasi fenomena 
autoimunitas.Biasanya, penyakit 
autoimun dikelompokkan menjadi 2 jenis, 
yaitu kelainan yang melibatkan sejumlah 
sistem tubuh (kelainan multisistem) dan 
kelainan yang hanya melibatkan sebuah 
organ saja (khas organ).

Autoimun dikategorikan sebagai penyakit 
yang terus meningkat secara global 
sejak akhir perang dunia II. Pandemi 
autoimun mencakup 80 penyakit yang 
mengalami peningkatan baik insidensi 
dan prevalensinya, melansir dari Jurnal 
Essentials (Essence of Scientific Medical 
Journal) Universitas Udayana.
Berikut penjelasan selengkapnya 
mengenai apa itu penyakit autoimun dan 
bagaimana gejala umum yang biasa 
menyerang para penderitanya dan 
informasi terkait lainnya yang patut Anda 
ketahui.
Mengenal Apa Itu Penyakit Autoimun
Sistem kekebalan tubuh membantu 

Penyakit autoimun terjadi ketika respon 
autoimun atau respon sistem kekebalan 
tubuh mengalami gangguan kemudian 
menyerang jaringan tubuh itu sendiri 
sehingga memunculkan kerusakan 
jaringan atau gangguan fisiologis, 
padahal seharusnya sistem imun hanya 
menyerang organisme atau zat-zat asing 
yang membahayakan tubuh.

Mengenal Penyakit Autoimun

Terdapat lebih dari 80 jenis penyakit 
autoimun yang berbeda. Namun 
berikut adalah 14 jenis penyakit 
autoimun yang paling umum dan 

Perawatan yang dilakukan tergantung 
pada penyakitnya tetapi dalam banyak 
kasus, satu tujuan penting dalam 
menangani penyakit autoimun adalah 
mengurangi peradangan. Terkadang 
dokter meresepkan kortikosteroid atau 
obat lain yang mengurangi respons 
imun Anda.

Dilansir dari medlineplus.gov, tidak 
ada yang tahu pasti mengenai 
penyebab penyakit autoimun. Penyakit 
ini cenderung menurun dalam 
keluarga. Wanita memiliki risiko lebih 
tinggi untuk beberapa jenis penyakit 
autoimun.

14 Jenis Penyakit Autoimun yang 
Paling Umum

melindungi Anda dari penyakit dan 
infeksi. Tetapi jika Anda memiliki 
penyakit autoimun, sistem kekebalan 
tubuh tersebut dapat menyerang sel-
sel sehat di tubuh Anda secara tidak 
sengaja. Penyakit autoimun dapat 
mempengaruhi banyak bagian tubuh.

Terdapat lebih dari 80 jenis penyakit 
autoimun, dan beberapa di antaranya 
memiliki gejala yang serupa. 
Seringkali, gejala pertama yang 
muncul adalah kelelahan, nyeri otot, 
dan demam rendah. Tanda klasik 
penyakit autoimun adalah 
peradangan, yang dapat 
menyebabkan kemerahan, panas, 
nyeri, dan bengkak.
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sekitar tidak tahu kalau di 
lingkungannya ada terduga teroris 
karena memang sulit terlacak. Tentunya 
dengan terbitnya Perpres No. 7 Tahun 
2021 tentang Rencana Aksi Nasional 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang 
Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-
2024 ini kita sangat berharap aksi-aksi 
radikalisme, intoleransi hingga 
terorisme terkikis hingga ke akar-
akarnya, namun sekali lagi pasti 
banyak pihak-pihak yang sudah 
terafiliasi dengan para kadrun akan 
menolak Perpres ini. Karena mereka 
tambah tidak bisa bergerak lagi. 
Perpres ini adalah langkah yang bagus, 

meski seharusnya bisa dibuat lebih tegas 
lagi, mengingat radikalisme sudah 
mengakar kuat dan menyusup ke segala 
lini, bahkan pendidikan dan instansi 
pemerintahan. Mungkin itu nanti jika 
sudah berjalan.
 Akan kelihatan apanya yang kurang 
sehingga dibuat lebih tajam dan 
mematikan buat para radikal ini. Buat 
masyarakat sekarang kalau mengetahui 
ada gerak gerik disekitar kita kegiatan 
radikalisme, jangan takut segera melapor. 
Karena anda sekarang dilindungi oleh UU. 
Semoga Tuhan terus melindungi 
Presiden Indonesia Bapak Joko 
Widodo yang terus memikirkan 
keadaan bangsa ini. Amin.

 Anda pasti pernah mendengar kata 
autoimun atau penyakit yang disebabkan 
oleh kondisi autoimun. Menurut Subowo 
dalam buku Imunologi Klinik (1993), 
penyakit autoimun merupakan 
sekelompok penyakit yang biasanya 
kurang jelas patogenesisnya dan dengan 
suatu manifestasi fenomena 
autoimunitas.Biasanya, penyakit 
autoimun dikelompokkan menjadi 2 jenis, 
yaitu kelainan yang melibatkan sejumlah 
sistem tubuh (kelainan multisistem) dan 
kelainan yang hanya melibatkan sebuah 
organ saja (khas organ).

Autoimun dikategorikan sebagai penyakit 
yang terus meningkat secara global 
sejak akhir perang dunia II. Pandemi 
autoimun mencakup 80 penyakit yang 
mengalami peningkatan baik insidensi 
dan prevalensinya, melansir dari Jurnal 
Essentials (Essence of Scientific Medical 
Journal) Universitas Udayana.
Berikut penjelasan selengkapnya 
mengenai apa itu penyakit autoimun dan 
bagaimana gejala umum yang biasa 
menyerang para penderitanya dan 
informasi terkait lainnya yang patut Anda 
ketahui.
Mengenal Apa Itu Penyakit Autoimun
Sistem kekebalan tubuh membantu 

Penyakit autoimun terjadi ketika respon 
autoimun atau respon sistem kekebalan 
tubuh mengalami gangguan kemudian 
menyerang jaringan tubuh itu sendiri 
sehingga memunculkan kerusakan 
jaringan atau gangguan fisiologis, 
padahal seharusnya sistem imun hanya 
menyerang organisme atau zat-zat asing 
yang membahayakan tubuh.

Mengenal Penyakit Autoimun

Terdapat lebih dari 80 jenis penyakit 
autoimun yang berbeda. Namun 
berikut adalah 14 jenis penyakit 
autoimun yang paling umum dan 

Perawatan yang dilakukan tergantung 
pada penyakitnya tetapi dalam banyak 
kasus, satu tujuan penting dalam 
menangani penyakit autoimun adalah 
mengurangi peradangan. Terkadang 
dokter meresepkan kortikosteroid atau 
obat lain yang mengurangi respons 
imun Anda.

Dilansir dari medlineplus.gov, tidak 
ada yang tahu pasti mengenai 
penyebab penyakit autoimun. Penyakit 
ini cenderung menurun dalam 
keluarga. Wanita memiliki risiko lebih 
tinggi untuk beberapa jenis penyakit 
autoimun.

14 Jenis Penyakit Autoimun yang 
Paling Umum

melindungi Anda dari penyakit dan 
infeksi. Tetapi jika Anda memiliki 
penyakit autoimun, sistem kekebalan 
tubuh tersebut dapat menyerang sel-
sel sehat di tubuh Anda secara tidak 
sengaja. Penyakit autoimun dapat 
mempengaruhi banyak bagian tubuh.

Terdapat lebih dari 80 jenis penyakit 
autoimun, dan beberapa di antaranya 
memiliki gejala yang serupa. 
Seringkali, gejala pertama yang 
muncul adalah kelelahan, nyeri otot, 
dan demam rendah. Tanda klasik 
penyakit autoimun adalah 
peradangan, yang dapat 
menyebabkan kemerahan, panas, 
nyeri, dan bengkak.
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paling sering ditemui melansir dari 
healthline.com;
1. Diabetes tipe 1

Pada rheumatoid arthritis (RA), sistem 
kekebalan menyerang sendi. Serangan 
ini menyebabkan kemerahan, rasa 
hangat, nyeri, dan kaku pada 
persendian. Tidak seperti osteoartritis, 
yang umumnya menyerang orang 
seiring bertambahnya usia, RA dapat 
dimulai sejak usia 30-an atau lebih 
cepat.

Multiple sclerosis (MS) merusak 
selubung mielin, lapisan pelindung 
yang mengelilingi sel saraf, di sistem 
saraf pusat Anda. Kerusakan pada 
selubung mielin memperlambat 
kecepatan transmisi pesan antara otak 
dan sumsum tulang belakang ke dan 
dari seluruh tubuh Anda.

3. Psoriasis/artritis psoriatis

Pankreas menghasilkan hormon 
insulin, yang membantu mengatur 
kadar gula darah. Pada diabetes 
melitus tipe 1, sistem kekebalan 
menyerang dan menghancurkan sel 
penghasil insulin di pankreas. Hasil 
gula darah yang tinggi dapat 
menyebabkan kerusakan pada 
pembuluh darah, serta organ seperti 
jantung, ginjal, mata, dan saraf.
2. Artritis reumatoid

Sel-sel kulit biasanya tumbuh dan 
kemudian terlepas saat tidak lagi 
dibutuhkan. Psoriasis menyebabkan sel 
kulit berkembang biak terlalu cepat.

4. Sklerosis multipel

Kerusakan ini dapat menyebabkan 
gejala seperti mati rasa, kelemahan, 
masalah keseimbangan, dan kesulitan 
berjalan. Penyakit ini datang dalam 
beberapa bentuk yang berkembang 
dengan kecepatan berbeda. Menurut 
studi tahun 2012, sekitar 50 persen 
orang dengan MS membutuhkan 
bantuan untuk berjalan dalam waktu 15 

Sel ekstra menumpuk dan membentuk 
bercak merah yang meradang, 
biasanya dengan sisik putih keperakan 
dari plak pada kulit. Hingga 30 persen 
penderita psoriasis juga mengalami 
pembengkakan, kekakuan, dan nyeri 
pada persendian mereka. Bentuk 
penyakit ini disebut arthritis psoriatis.

Penyakit Addison memengaruhi kelenjar 
adrenal, yang menghasilkan hormon 
kortisol dan aldosteron serta hormon 
androgen. Kekurangan kortisol dapat 
mempengaruhi cara tubuh menggunakan 
dan menyimpan karbohidrat dan gula 
(glukosa). Kekurangan aldosteron akan 
menyebabkan kehilangan natrium dan 
kalium berlebih dalam aliran darah. Gejala 
berupa kelemahan, kelelahan, penurunan 
berat badan, dan gula darah rendah.

Salah satu gejala potensial penyakit ini 
adalah mata melotot yang disebut 
exophthalmos. Ini dapat terjadi sebagai 
bagian dari apa yang disebut Graves 
'ophthalmopathy, yang terjadi pada sekitar 
30 persen dari mereka yang memiliki 
penyakit Graves, menurut sebuah studi 
1993.

Penyakit Graves menyerang kelenjar tiroid 
di leher, menyebabkannya memproduksi 
terlalu banyak hormon. Hormon tiroid 
mengontrol penggunaan energi tubuh, yang 
dikenal sebagai metabolisme. Memiliki 
terlalu banyak hormon ini meningkatkan 
aktivitas tubuh Anda, menyebabkan gejala 
seperti gugup, detak jantung cepat, 
intoleransi panas, dan penurunan berat 
badan.

9. Sindrom Sjögren

8. Penyakit Graves

5. Lupus eritematosus sistemik (SLE)
Meskipun para dokter pada tahun 1800-an 
pertama kali menggambarkan lupus 
sebagai penyakit kulit karena ruam yang 
biasa ditimbulkannya, bentuk sistemik, 
yang paling umum, sebenarnya 
mempengaruhi banyak organ, termasuk 
persendian, ginjal, otak, dan jantung. Nyeri 
sendi, kelelahan, dan ruam adalah gejala 
yang paling umum.
6. Penyakit radang usus
Penyakit radang usus (IBD) adalah istilah 
yang digunakan untuk menggambarkan 
kondisi yang menyebabkan peradangan 
pada lapisan dinding usus. Setiap jenis IBD 
mempengaruhi bagian saluran GI yang 
berbeda. Penyakit Crohn dapat meradang 
di bagian manapun dari saluran GI, dari 
mulut sampai anus. Kolitis ulserativa hanya 
memengaruhi lapisan usus besar (kolon) 
dan rektum.

tahun setelah penyakit dimulai.

7. Penyakit Addison

13. Anemia pernisiosa

11. Miastenia gravisMyasthenia gravis 
mempengaruhi impuls saraf yang 
membantu otak mengontrol otot. Ketika 
komunikasi dari saraf ke otot terganggu, 
sinyal tidak dapat mengarahkan otot 
untuk berkontraksi. Gejala yang paling 
umum adalah kelemahan otot yang 
semakin memburuk saat beraktivitas 
dan membaik dengan istirahat. 
Seringkali otot yang mengontrol gerakan 
mata, kelopak mata terbuka, menelan, 
dan gerakan wajah terlibat.

Kondisi ini menyebabkan kekurangan 
protein, yang dibuat oleh sel-sel lapisan 
lambung, yang dikenal sebagai faktor 
intrinsik yang dibutuhkan agar usus 
halus dapat menyerap vitamin B-12 dari 
makanan. Tanpa cukup vitamin ini, 
seseorang akan mengembangkan 
anemia, dan kemampuan tubuh untuk 
sintesis DNA yang tepat akan berubah.

Vaskulitis autoimun terjadi ketika sistem 
kekebalan menyerang pembuluh darah. 
Peradangan yang terjadi mempersempit 
arteri dan vena, sehingga lebih sedikit 
darah yang mengalir melalui mereka.

Pada tiroiditis Hashimoto, produksi 
hormon tiroid melambat hingga 
mengalami defisiensi. Gejala berupa 
penambahan berat badan, kepekaan 
terhadap dingin, kelelahan, rambut 
rontok, dan pembengkakan tiroid 
(gondok).

14. Penyakit seliaka
Orang dengan penyakit celiac tidak 
dapat makan makanan yang 
mengandung gluten, protein yang 
ditemukan dalam gandum, gandum 

12. Vaskulitis autoimun

Kondisi ini menyerang kelenjar yang 
memberi pelumasan pada mata dan 
mulut. Gejala khas sindrom Sjögren 
adalah mata kering dan mulut kering, 
tetapi juga dapat memengaruhi 
persendian atau kulit.
10. Tiroiditis Hashimoto

Anemia pernisiosa lebih sering terjadi 
pada orang dewasa yang lebih tua. 
Menurut sebuah studi tahun 2012, 
kondisi ini mempengaruhi 0,1 persen 
orang secara umum, tetapi hampir 2 
persen orang yang terkena berusia di 
atas 60 tahun.

Terlepas dari jenis penyakit autoimun 
yang bervariasi, kebanyakan dari 
mereka memiliki gejala yang serupa. 
Melansir dari hopkinsmedicine.org, 
gejala umum penyakit autoimun 
meliputi;

Genetika: Gangguan tertentu seperti 
lupus dan multiple sclerosis (MS) 
cenderung diturunkan dalam keluarga. 
Memiliki kerabat dengan penyakit 
autoimun meningkatkan risiko, tetapi itu 
tidak berarti Anda akan 
mengembangkan penyakit autoimun 
secara pasti.

Gejala Umum Penyakit Autoimun

Demam berulang

Faktor Risiko Penyakit Autoimun

Kelelahan

Masalah kulit

Sulit berkonsentrasi
Penyakit individu juga dapat memiliki 
gejala uniknya tersendiri. Misalnya, 
diabetes tipe 1 menyebabkan rasa haus 
yang ekstrem, penurunan berat badan, 
dan kelelahan.

hitam, dan produk biji-bijian lainnya. 
Ketika gluten ada di usus kecil, sistem 
kekebalan menyerang bagian saluran 
pencernaan ini dan menyebabkan 
peradangan.

Nyeri sendi dan bengkak

Sakit perut atau masalah pencernaan

Rambut rontok

Meski para peneliti belum mengetahui 
apa penyebab pasti penyakit autoimun, 
tetapi beberapa teori menunjukkan 
sistem kekebalan yang terlalu aktif 
menyerang tubuh setelah infeksi atau 
cedera. Diketahui pula bahwa faktor 
risiko tertentu meningkatkan 
kemungkinan berkembangnya 
gangguan autoimun, seperti;

Kelenjar bengkak

IBD menyebabkan sakit perut, 
kembung, dan diare. Dengan penyakit 
autoimun seperti psoriasis atau RA, 
gejala bisa datang dan pergi. Periode 
gejala disebut flare-up. Periode ketika 
gejala hilang disebut remisi.

Berat badan: Kelebihan berat badan 
atau obesitas meningkatkan risiko 
terkena rheumatoid arthritis atau 
psoriatic arthritis. Ini bisa jadi karena 
lebih banyak berat badan membuat 
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paling sering ditemui melansir dari 
healthline.com;
1. Diabetes tipe 1

Pada rheumatoid arthritis (RA), sistem 
kekebalan menyerang sendi. Serangan 
ini menyebabkan kemerahan, rasa 
hangat, nyeri, dan kaku pada 
persendian. Tidak seperti osteoartritis, 
yang umumnya menyerang orang 
seiring bertambahnya usia, RA dapat 
dimulai sejak usia 30-an atau lebih 
cepat.

Multiple sclerosis (MS) merusak 
selubung mielin, lapisan pelindung 
yang mengelilingi sel saraf, di sistem 
saraf pusat Anda. Kerusakan pada 
selubung mielin memperlambat 
kecepatan transmisi pesan antara otak 
dan sumsum tulang belakang ke dan 
dari seluruh tubuh Anda.

3. Psoriasis/artritis psoriatis

Pankreas menghasilkan hormon 
insulin, yang membantu mengatur 
kadar gula darah. Pada diabetes 
melitus tipe 1, sistem kekebalan 
menyerang dan menghancurkan sel 
penghasil insulin di pankreas. Hasil 
gula darah yang tinggi dapat 
menyebabkan kerusakan pada 
pembuluh darah, serta organ seperti 
jantung, ginjal, mata, dan saraf.
2. Artritis reumatoid

Sel-sel kulit biasanya tumbuh dan 
kemudian terlepas saat tidak lagi 
dibutuhkan. Psoriasis menyebabkan sel 
kulit berkembang biak terlalu cepat.

4. Sklerosis multipel

Kerusakan ini dapat menyebabkan 
gejala seperti mati rasa, kelemahan, 
masalah keseimbangan, dan kesulitan 
berjalan. Penyakit ini datang dalam 
beberapa bentuk yang berkembang 
dengan kecepatan berbeda. Menurut 
studi tahun 2012, sekitar 50 persen 
orang dengan MS membutuhkan 
bantuan untuk berjalan dalam waktu 15 

Sel ekstra menumpuk dan membentuk 
bercak merah yang meradang, 
biasanya dengan sisik putih keperakan 
dari plak pada kulit. Hingga 30 persen 
penderita psoriasis juga mengalami 
pembengkakan, kekakuan, dan nyeri 
pada persendian mereka. Bentuk 
penyakit ini disebut arthritis psoriatis.

Penyakit Addison memengaruhi kelenjar 
adrenal, yang menghasilkan hormon 
kortisol dan aldosteron serta hormon 
androgen. Kekurangan kortisol dapat 
mempengaruhi cara tubuh menggunakan 
dan menyimpan karbohidrat dan gula 
(glukosa). Kekurangan aldosteron akan 
menyebabkan kehilangan natrium dan 
kalium berlebih dalam aliran darah. Gejala 
berupa kelemahan, kelelahan, penurunan 
berat badan, dan gula darah rendah.

Salah satu gejala potensial penyakit ini 
adalah mata melotot yang disebut 
exophthalmos. Ini dapat terjadi sebagai 
bagian dari apa yang disebut Graves 
'ophthalmopathy, yang terjadi pada sekitar 
30 persen dari mereka yang memiliki 
penyakit Graves, menurut sebuah studi 
1993.

Penyakit Graves menyerang kelenjar tiroid 
di leher, menyebabkannya memproduksi 
terlalu banyak hormon. Hormon tiroid 
mengontrol penggunaan energi tubuh, yang 
dikenal sebagai metabolisme. Memiliki 
terlalu banyak hormon ini meningkatkan 
aktivitas tubuh Anda, menyebabkan gejala 
seperti gugup, detak jantung cepat, 
intoleransi panas, dan penurunan berat 
badan.

9. Sindrom Sjögren

8. Penyakit Graves

5. Lupus eritematosus sistemik (SLE)
Meskipun para dokter pada tahun 1800-an 
pertama kali menggambarkan lupus 
sebagai penyakit kulit karena ruam yang 
biasa ditimbulkannya, bentuk sistemik, 
yang paling umum, sebenarnya 
mempengaruhi banyak organ, termasuk 
persendian, ginjal, otak, dan jantung. Nyeri 
sendi, kelelahan, dan ruam adalah gejala 
yang paling umum.
6. Penyakit radang usus
Penyakit radang usus (IBD) adalah istilah 
yang digunakan untuk menggambarkan 
kondisi yang menyebabkan peradangan 
pada lapisan dinding usus. Setiap jenis IBD 
mempengaruhi bagian saluran GI yang 
berbeda. Penyakit Crohn dapat meradang 
di bagian manapun dari saluran GI, dari 
mulut sampai anus. Kolitis ulserativa hanya 
memengaruhi lapisan usus besar (kolon) 
dan rektum.

tahun setelah penyakit dimulai.

7. Penyakit Addison

13. Anemia pernisiosa

11. Miastenia gravisMyasthenia gravis 
mempengaruhi impuls saraf yang 
membantu otak mengontrol otot. Ketika 
komunikasi dari saraf ke otot terganggu, 
sinyal tidak dapat mengarahkan otot 
untuk berkontraksi. Gejala yang paling 
umum adalah kelemahan otot yang 
semakin memburuk saat beraktivitas 
dan membaik dengan istirahat. 
Seringkali otot yang mengontrol gerakan 
mata, kelopak mata terbuka, menelan, 
dan gerakan wajah terlibat.

Kondisi ini menyebabkan kekurangan 
protein, yang dibuat oleh sel-sel lapisan 
lambung, yang dikenal sebagai faktor 
intrinsik yang dibutuhkan agar usus 
halus dapat menyerap vitamin B-12 dari 
makanan. Tanpa cukup vitamin ini, 
seseorang akan mengembangkan 
anemia, dan kemampuan tubuh untuk 
sintesis DNA yang tepat akan berubah.

Vaskulitis autoimun terjadi ketika sistem 
kekebalan menyerang pembuluh darah. 
Peradangan yang terjadi mempersempit 
arteri dan vena, sehingga lebih sedikit 
darah yang mengalir melalui mereka.

Pada tiroiditis Hashimoto, produksi 
hormon tiroid melambat hingga 
mengalami defisiensi. Gejala berupa 
penambahan berat badan, kepekaan 
terhadap dingin, kelelahan, rambut 
rontok, dan pembengkakan tiroid 
(gondok).

14. Penyakit seliaka
Orang dengan penyakit celiac tidak 
dapat makan makanan yang 
mengandung gluten, protein yang 
ditemukan dalam gandum, gandum 

12. Vaskulitis autoimun

Kondisi ini menyerang kelenjar yang 
memberi pelumasan pada mata dan 
mulut. Gejala khas sindrom Sjögren 
adalah mata kering dan mulut kering, 
tetapi juga dapat memengaruhi 
persendian atau kulit.
10. Tiroiditis Hashimoto

Anemia pernisiosa lebih sering terjadi 
pada orang dewasa yang lebih tua. 
Menurut sebuah studi tahun 2012, 
kondisi ini mempengaruhi 0,1 persen 
orang secara umum, tetapi hampir 2 
persen orang yang terkena berusia di 
atas 60 tahun.

Terlepas dari jenis penyakit autoimun 
yang bervariasi, kebanyakan dari 
mereka memiliki gejala yang serupa. 
Melansir dari hopkinsmedicine.org, 
gejala umum penyakit autoimun 
meliputi;

Genetika: Gangguan tertentu seperti 
lupus dan multiple sclerosis (MS) 
cenderung diturunkan dalam keluarga. 
Memiliki kerabat dengan penyakit 
autoimun meningkatkan risiko, tetapi itu 
tidak berarti Anda akan 
mengembangkan penyakit autoimun 
secara pasti.

Gejala Umum Penyakit Autoimun

Demam berulang

Faktor Risiko Penyakit Autoimun

Kelelahan

Masalah kulit

Sulit berkonsentrasi
Penyakit individu juga dapat memiliki 
gejala uniknya tersendiri. Misalnya, 
diabetes tipe 1 menyebabkan rasa haus 
yang ekstrem, penurunan berat badan, 
dan kelelahan.

hitam, dan produk biji-bijian lainnya. 
Ketika gluten ada di usus kecil, sistem 
kekebalan menyerang bagian saluran 
pencernaan ini dan menyebabkan 
peradangan.

Nyeri sendi dan bengkak

Sakit perut atau masalah pencernaan

Rambut rontok

Meski para peneliti belum mengetahui 
apa penyebab pasti penyakit autoimun, 
tetapi beberapa teori menunjukkan 
sistem kekebalan yang terlalu aktif 
menyerang tubuh setelah infeksi atau 
cedera. Diketahui pula bahwa faktor 
risiko tertentu meningkatkan 
kemungkinan berkembangnya 
gangguan autoimun, seperti;

Kelenjar bengkak

IBD menyebabkan sakit perut, 
kembung, dan diare. Dengan penyakit 
autoimun seperti psoriasis atau RA, 
gejala bisa datang dan pergi. Periode 
gejala disebut flare-up. Periode ketika 
gejala hilang disebut remisi.

Berat badan: Kelebihan berat badan 
atau obesitas meningkatkan risiko 
terkena rheumatoid arthritis atau 
psoriatic arthritis. Ini bisa jadi karena 
lebih banyak berat badan membuat 
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Merokok: Penelitian telah mengaitkan 
merokok dengan sejumlah penyakit 
autoimun, 
termasuk 
lupus, 
rheumatoid 
arthritis, 
hipertiroidism
e, dan MS.
Obat-obatan 
tertentu: Obat 
tekanan darah 
atau antibiotik 
tertentu dapat 
memicu lupus 
akibat obat, 
yang 
seringkali 
merupakan 
bentuk lupus 
yang lebih 
jinak. Pusat 
myositis John 
Hopkins 
Medicine juga 
menemukan 
bahwa obat 
khusus yang 
digunakan 
untuk menurunkan kolesterol, yang 
disebut statin, dapat memicu miopati 
yang diinduksi statin. Miopati adalah 
penyakit autoimun langka yang 

tekanan lebih besar pada sendi atau 
karena jaringan lemak membuat zat 
yang mendorong peradangan.

menyebabkan kelemahan otot. Namun, 
sebelum memulai atau menghentikan 
pengobatan apa pun, pastikan untuk 
berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter 
Anda.

Ada lebih dari 
80 penyakit 
autoimun 
yang 
berbeda. 
Seringkali 
gejala 
mereka 
tumpang 
tindih, 
membuat 
mereka sulit 
untuk 
didiagnosis. 
Penyakit 
autoimun 
lebih sering 
terjadi pada 
wanita, dan 
seringkali 
diturunkan 
dalam 
keluarga.
Tes darah 
yang mencari 
autoantibodi 

dapat membantu dokter mendiagnosis 
kondisi ini. Penanganan berupa obat-
obatan untuk menenangkan respons imun 
yang terlalu aktif dan menurunkan 
peradangan di tubuh.

Pada sidang konfirmasi Selasa lalu, Austin 
mengatakan dia tidak ingin dicalonkan tapi 
siap untuk memimpin Pentagon tanpa 
berpegang teguh pada status militernya 
dan dengan kesadaran penuh bahwa 
menjadi pejabat politik dan anggota kabinet 
membutuhkan "perspektif yang berbeda 
dan tugas unik dari sebuah karir 
berseragam. "

Biden berharap Austin 
dapat memulihkan 
stabilitas kepemimpinan 
di Pentagon, yang pada 
masa pemerintahan 
Donald Trump, Pentagon 
pernah dipimpin dua 
menteri pertahanan yang 
diloloskan Senat dan 
empat yang memegang 
jabatan itu untuk 
sementara waktu.Austin 
pensiun pada 2016 
setelah menjabat sebagai jenderal kulit 
hitam pertama yang mengepalai Komando 
Pusat AS. Dia adalah wakil kepala staf 
Angkatan Darat kulit hitam pertama pada 
2012 dan juga menjabat sebagai Direktur 
Staf Gabungan, pekerjaan di belakang 
layar yang memberinya pandangan 
mendalam terkait cara kerja Pentagon.

Saat menjabat wakil presiden, Biden 
bekerja dengan Austin pada 2010-11 untuk 

Pada Jumat, Senat AS memilih Lloyd J 
Austin sebagai Menteri Pertahanan 
(Menhan), menjadikannya sebagai warga 
kulit hitam pertama yang menjabat posisi 
itu.Pemungutan suara dengan perolehan 
93:2 itu memberi Presiden AS Joe Biden 
anggota Kabinet 
keduanya; Avril Haines 
ditetapkan pada Rabu 
sebagai perempuan 
pertama yang menjabat 
sebagai direktur intelijen 
nasional.

Austin, seorang pria bertubuh besar 
dengan suara yang menggelegar dan 
kecenderungan untuk menghindari 
publisitas, menggambarkan dirinya sebagai 
putra seorang tukang pos dan seorang ibu 
rumah tangga dari Thomasville, Georgia. 
Dia berjanji untuk menyampaikan 
pendapatnya kepada Kongres dan Biden.

Lloyd J Austin Resmi Jadi Menhan AS

Austin berjanji untuk 
mengelilingi dirinya 
dengan PNS yang 
berkualitas. Pada 
sidang konfirmasi 
Senat, dia 
mengatakan akan 
fokus dalam 
memerangi pandemi 
virus corona, 
sebagaimana arahan 
Biden.

menghentikan keterlibatan militer AS di 
Irak, sementara Austin adalah komandan 
tertinggi AS di Baghdad.
Desember lalu, Biden mengumumkan 
Austin sebagai kandidat Menhan. Saat itu 
Biden mengatakan Austin adalah "orang 

yang kita butuhkan 
saat ini.”

“Saya akan segera 
meninjau kontribusi 
departemen untuk 
upaya bantuan virus 
corona, memastikan 
kami melakukan 

semua yang kami bisa - dan untuk 
membantu mendistribusikan vaksin di 
seluruh negeri dan untuk memvaksinasi 
pasukan kami dan menjaga kesiapan,” 
jelasnya kepada Komite Angkatan 
Bersenjata Senat, dikutip dari Times of 
Israel, Minggu (24/1).Saat dicecar 
sejumlah pertanyaan oleh para senator, 
Austin berjanji untuk mengatasi 
supremasi kulit putih dan ekstremisme 
kekerasan di jajaran militer. Austin 
berjanji untuk menyingkirkan kelompok 
rasis di jajarannya.“Tugas Departemen 
Pertahanan adalah menjaga keamanan 
Amerika dari musuh kita,” jelasnya.
“Tapi kita tidak bisa melakukan itu jika 
beberapa dari musuh itu berada dalam 
barisan kita sendiri.”Austin mengatakan 
dia akan tegas bahwa para pemimpin dari 
setiap dinas militer tahu bahwa perilaku 
ekstremis di barisan mereka tidak dapat 
diterima.Dia menyampaikan sekilas 
tentang prioritas kebijakan lainnya, yang 
menunjukkan dia menerima pandangan 
di antara sebagian besar anggota 
Kongres bahwa China adalah masalah 
keamanan nasional utama bagi AS.
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"Kebijakan penyetaraan pendidikan 
agama dan pendidikan umum oleh dua 
menteri itu skrng menunjukkan hasilnya. 
Pejabat-pejabat tinggi di Kantor-kantor 
pemerintah, termasuk di TNI dan 
POLRI, bnyk diisi oleh kaum santri. 
Mainstream keislaman mereka adl 
"wasarhiyah Islam": moderat dan 

Mahfud pun menjelaskan pada awal 
1950 Menteri Agama Wahid Hasyim dan 
Mendikjar Bahder Johan (Masyumi) 
membuat kebijakan yaitu sekolah umum 
dan sekolah agama mempunyai 'civil 
effect' yang sama. Hasilnya, kata 
Mahfud, sejak 1990-an kaum santri 
terdidik bergelombang masuk ke posisi-
posisi penting di dunia politik dan 
pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum dan Keamanan (Polhukam), 
Mahfud MD turut berkomentar terkait 
fenomena aturan penggunaan jilbab di 
sekolah yang terjadi di SMKN 2 Padang, 
Sumatera 
Barat. Dia 
menuturkan 
pada era 
1970-an 
anak-anak 
sekolah 
dilarang 
mengenakan 
jilbab. Aturan 
tersebut 
diprotes 
kepada 
Departemen 
Pendidikan 
(Depdikbud) 
setelah itu 
para siswi 
diperbolehka
n menggunakan jilbab.
"Setelah sekarang memakai jilbab dan 
busana muslim dibolehkan dan menjadi 
mode, tentu kita tak boleh membalik 
situasi dengan mewajibkan anak 
nonmuslim memakai jilbab di sekolah," 
kata Mahfud dalam akun twitternya 
dikutip merdeka.com, Minggu (24/1).

Tanggapan Mahfud Soal Jilbab Di Sekolah
inklusif," ungkap Mahfud.
Kepala Sekolah SMKN 2 Minta Maaf
Sebelumnya kabar mengenai siswi 
nonmuslim di SMKN 2 Padang dipaksa 
menggunakan hijab atau kerudung oleh 

pihak 
sekolahny
a viral di 
media 
sosial. Ibu 
dari siswi 
tersebut 
mengungg
ah video 
komplain 
terkait 
kebijakan 
itu ke 
facebook 
pada 
Kamis 
(20/1).

Dia pun menegaskan bahwa siswi 
kelas 10 itu akan tetap bersekolah di 
SMKN 2. "Ananda (J) tetap bersekolah 
seperti biasa. Kami berharap, 
kekhilafan dan simpang siur informasi 
di media sosial dapat kita selesaikan 
dengan semangat kesamaan dalam 
keberagaman," lanjut Rusmadi.

Atas 
kejadian 

tersebut, Kepala Sekolah SMKN 2 
Padang, Rusmadi menyampaikan 
permohonan maafnya. "Selaku Kepala 
Sekolah SMKN 2 Padang, saya 
menyampaikan permohonan maaf atas 
segala kesalahan. Dari jajaran staf 
bidang kesiswaan dan bimbingan 
konseling dalam penerapan aturan dan 
tata cara berpakaian bagi siswi," 
katanya dalam keterangan tertulisnya, 
Sabtu (23/1).

Sementara itu, Kepala Dinas 
Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri 
menegaskan, pihaknya tidak pernah 
membenarkan sikap pemaksaan 
tersebut. "Saya perintahkan, tidak ada 
diskriminatif, jika ada akan kami proses 
sesuai aturan yang berlaku," terangnya.
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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

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) menduga adanya 
aliran keuangan lintas negara terkait 
rekening Front Pembela Islam (FPI). 
Walaupun demikian Kepala PPATK Dian 
Ediana Rae enggan membeberkan 
secara rinci terkait hal tersebut.

"Memang analisis dan pemeriksaan 
PPATK harus komprehensif, termasuk 
transaksi dalam dan luar negeri, bukan 
hanya untuk FPI ya, setiap kasus apapun 
yang kami tangani. Data detail transaksi 
belum dapat kami sampaikan," ungkap 
Dian.

"Tetapi kan belum berarti bisa 
disimpulkan apa-apa, transaksi ke luar 
negeri bisa juga dilakukan ormas lain, 
biasa saja terjadi di dunia yang semakin 
global ini," tambah Dian.

"Iya (ada aliran dari luar negeri)," kata 
Dian Ediana kepada merdeka.com, 
Minggu (24/1).Walaupun demikian Dian 
mengatakan aliran dana lintas negara 
tersebut belum dapat disimpulkan apa 
pun. Dia menilai transferan uang dari luar 
negeri juga bisa dilakukan oleh ormas 
lain, termasuk FPI.

Dia menuturkan pihaknya saat ini sedang 
melakukan analisis dan pemeriksaan 
secara komprehensif. Termasuk transaksi 
dalam dan luar negeri seluruh pihak, 
salahnya satunya FPI. Walaupun 
demikian Dian enggan membeberkan 
data hasil tersebut.

Ada Aliran Dana Dari Luar Negeri Untuk FPI

Diketahui hingga saat ini pihak PPATK 
sudah memblokir 89 rekening FPI. 
Dian mengatakan, bila pihaknya belum 
menentukan sampai kapan 
pembekuan terhadap rekening FPI 
karena masih dilakukan analisis dan 
pemeriksaan. "Mudah-mudahan 
analisis dan pemeriksaan akan selesai 
akhir bulan," tuturnya.

Rekening FPI Dibekukan

Nantinya hasil analisa dan 
pemeriksaan PPATK, kata Dian, akan 
diserahkan kepada pihak kepolisian.

Menurut Natsir, penghentian 
sementara transaksi dan aktivitas 
rekening FPI berikut afiliasinya 
tersebut dilakukan dalam rangka 
pelaksanaan fungsi analisis dan 
pemeriksaan laporan dan informasi 
transaksi keuangan yang berindikasi 

Sebelumnya, Ketua Kelompok Humas 
PPATK M Natsir Kongah 
menyampaikan, pembekuan 
sementara atas rekening FPI 
dilakukan berlandaskan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 
TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme.
"Masih berproses," tutur Natsir.
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"Penetapan penghentian seluruh 
aktivitas atau kegiatan FPI 
sebagaimana tertuang dalam Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri 
Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia RI, Menteri 
Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa 
Agung RI, Kepala Kepolisian Negara 
RI, dan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme tentang 
larangan kegiatan, penggunaan simbol 
dan atribut serta penghentian kegiatan 
FPI merupakan keputusan yang perlu 
ditindaklanjuti oleh PPATK sesuai 
dengan kewenangannya," jelas dia.
Natsir menegaskan, PPATK sebagai 
lembaga intelijen keuangan memiliki 
beberapa kewenangan utama. Salah 
satunya untuk meminta Penyedia Jasa 
Keuangan (PJK) menghentikan 
sementara seluruh atau sebagian 
transaksi yang diketahui atau dicurigai 
merupakan hasil tindak pidana 

tindak pidana pencucian uang dan atau 
tindak pidana lain.

"Tindakan yang dilakukan oleh PPATK 
dimaksud merupakan tindakan yang 
diberikan oleh Undang-Undang untuk 
mencegah adanya upaya pemindahan 
atau penggunaan dana dari rekening yang 
diketahui atau dicurigai merupakan hasil 
tindak pidana," katanya.
Kini, PPATK tengah melakukan 
penelusuran terhadap rekening dan 
transaksi keuangan FPI. Untuk efektivitas 
proses analisis dan pemeriksaan, PPATK 
juga melakukan penghentian sementara 
seluruh aktivitas transaksi keuangan dari 
FPI, termasuk penghentian sementara 
seluruh aktivitas transaksi individu yang 
terafiliasi dengan FPI.

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 
(1) huruf i UU TPPU.

"Upaya penghentian sementara transaksi 
keuangan yang dilakukan oleh PPATK 
akan ditindaklanjuti dengan penyampaian 
hasil analisis atau pemeriksaan kepada 
penyidik untuk dapat ditindaklanjuti 
dengan proses penegakan hukum oleh 
aparat berwenang," Natsir menandaskan.

Sarung tangan, pose, jaga jarak saat 
pelantikan Presiden Joe Biden, semua 
kondisi itu membantu foto Senator Bernie 
Sanders dengan mudah menjadi sensasi 
di internet. Viralnya foto 
itu ternyata direspons 
positif oleh Senator 
Bernie Sanders. 
Sekarang gambar itu bisa 
menjadi bagian dari 
lemari pakaian para 
“pemerhatinya”. Melansir 
CNN pada Minggu 
(24/1/2021), toko 
kampanye Sanders 
menjual kaos yang 
menampilkan foto yang 
menginspirasi meme yang 
kini tak terhitung 
jumlahnya itu.Semua hasil 
penjualan akan 
disumbangkan ke program Meals on 
Wheels di negara bagian asal Sanders di 
Vermont. Kaos-kaos oblong hitam itu 
dijual seharga 45 dollar AS (Rp 630.900) 
dibuat asli di AS dan dicetak dalam 
jumlah banyak. Semua dengan gaya 
sejati politisi Demokrat yang sempat jadi 
penantang Joe Biden dalam kontestasi 

kursi kepresidenan dari partai 
berlambang keledai tersebut. 
Sweatshirt tersebut tampaknya 
sepopuler meme - saat ini terjual 

"karena permintaan yang 
luar biasa." Situs web 
toko kampanye Sanders, 
mencatat bahwa 
dibutuhkan waktu hingga 
delapan minggu untuk 
menerima item tersebut. 
Age Well, penyedia 
Meals on Wheels 
terbesar di Vermont, 
mengatakan di Twitter 
"terpukau” dengan 
dukungan Sanders 
terhadap program Meals 
on Wheels yang 
dijalankan organisasi itu 
dan sumbangan yang 

didapat dari penjualan kaos. CEO Age 
Well, Jane Catton, mengatakan kepada 
afiliasi CNN, WCAX, "Atas nama semua 
agen area dan mitra kami dalam 
komunitas yang membantu kami 
menyediakan layanan makanan, ini 
adalah hadiah yang luar biasa dan kami 
sangat berterima kasih."

Kaos Meme Senator Bernie Sanders Laku Keras
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Keputusan 
perpanjangan 
tersebut 
tertuang 
dalam 
Keputusan 
Gubernur 
Nomor 51 
Tahun 2021 
tentang 
Perpanjangan 
Pemberlakuan
, Jangka 
Waktu dan 
Pembatasan 
Aktivitas Luar Rumah PSBB yang 
diteken per 22 Januari lalu.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 
secara resmi telah memperpanjang 
penerapan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) Jakarta selama dua 
pekan. PSBB Jakarta diperpanjang 
hingga 8 
Februari 2021.

"Menetapkan perpanjangan, jangka 
waktu dan pembatasan aktivitas luar 
rumah PSBB selama 14 hari terhitung 
sejak 26 Januari sampai 8 Februari 
2021," demikian bunyi ketetapan 
Kepgub tersebut.Perpanjangan PSBB 
DKI dengan demikian mengikuti 
keputusan perpanjangan kebijakan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

PSBB Jakarta Diperpanjang Sampai 8 Februari

Masyarakat (PPKM) mulai 26 Januari 
sampai 8 Februari 2021 yang diteken 
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
PSBB DKI mengatur soal pembatasan 
mobilitas masyarakat seiring lonjakan 

kasus positif Covid-
19 dalam beberapa 
waktu terakhir. 
Pemerintah 
Provinsi DKI 
misalnya, 
menetapkan 
kebijakan 75 
persen bekerja dari 
rumah bagi 
karyawan kantor di 
Ibu Kota.Pemprov 
DKI juga 
memutuskan 
pembelajaran 
secara daring atau 
dari rumah bagi 

semua siswa mulai tingkat dasar hingga 
menengah.Pembatasan juga diberlakukan 
kepada tempat makan atau restoran mulai 
dari pengunjung dan jam operasional. 
Kapasitas pengunjung maksimal 25 
persen dan operasional hingga pukul 
20.00 WIB.Kapasitas di tempat 
peribadatan dibatasi maksimal hingga 50 
persen. Jumlah tersebut berlaku pula 
untuk kapasitas di angkutan umum atau 
massal.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
“Pengawal Nasional akan selalu 
mendapat tempat khusus di hati semua 

“Saya hanya ingin datang hari ini untuk 
mengucapkan terima kasih kepada Anda 
semua karena telah menjaga saya dan 
keluarga saya dengan aman,” kata Jill 
Biden seperti yang dilansir dari The Sun 
pada Sabtu (23/1/2021).  Dia 
menambahkan bahwa mendiang putra 
presiden, Beau Biden, bertugas di Garda 
Nasional Delaware, menjadikan keluarga 
Biden sebagai keluarga Garda Nasional. 
“Saya ibu Garda Nasional,” kata Ibu 
Negara. 

Ibu negara AS Jill Biden bagikan kue 
kepada sekitar 5.000 pasukan Garda 
Nasional yang akan tinggal di Gedung 
Capitol hingga Maret. 
Pasukan Garda Nasional masih berjaga 
di Gedung Capitol untuk menghadapi 
potensi ancaman "ekstremis sayap 
kanan" menyusul kerusuhan pada 6 
Januari, meski Hari Pelantikan pada 20 
Januari telah berjalan dengan aman. Ibu 
Negara Jill Biden menghampiri pasukan 
Garda Nasional di luar Gedung Capitol 
mengucapkan terima kasih secara lisan 
sambil membagikan kue chocolate chip 
kepada mereka. Pada Jumat (22/1/2021) 
itu, merupakan penampilan solo perdana 
Jill Biden yang terlihat oleh publik 
berperan sebagai ibu negara. 

Jill Biden Kunjungi Pasukan Garda Nasional

keluarga Biden,” imbuhnya. Pada 
Jumat (22/1/2021), pihak Garda 
Nasional mengatakan kepada 
wartawan WUSA bahwa 5.000 tentara 
akan ditempatkan di Washington DC, 
hingga pertengahan Maret.Pejabat 
penegak hukum setempat telah 
meminta sekitar 7.000 anggota terus 
membantu mereka, kata seorang 
pejabat Garda Nasional kepada 
Military.com pada hari yang sama. 
Pada Kamis (21/1/2021), Direktur 
Keamanan Dalam Negeri Chris 
Rodriguez mengatakan bahwa 
"ancaman ekstremisme sayap kanan 
ada di sini" dan akan menjadi 
"ancaman terus-menerus" di ibu kota 
dalam waktu dekat, menurut The Daily 
Mail. Sementara itu, pejabat Garda 
Nasional pada Kamis mengumumkan 
bahwa sekitar 15.000 tentara angkatan 
udara dan darat akan mulai pulang ke 
negara bagian masing-masing akhir 
pekan ini. 
Sekitar 25.600 pasukan keamanan dari 
seluruh negeri dikerahkan ke ibu kota 
Washington selama 2 pekan terakhir, 
setelah ribuan penggemar MAGA 
(Make America Great Again) menyerbu 
Capitol untuk mencoba menghentikan 
Kongres dari sertifikasi kemenangan 
Presiden Joe Biden.
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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)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Uno akan berkantor di Bali 
untuk memulihkan pariwisata di salah 
satu ikon wisata Indonesia itu.
Keputusan berkantor di Bali ini kata 
Sandi dilakukan demi 
menghindari laporan 
bersifat ABS atau Asal 
Bapak Senang dari staf 
kementerian yang 
dipimpinnya.Menurutny
a, dengan berkantor di 
Bali dia tentu bisa 
merasakan langsung 
setiap geliat dan 
permasalahan yang ada 
di Bali. Dia pun bisa 
dengan mudah menyampaikan apa 
yang dia lihat dan dia rasakan kepada 
Presiden Joko Widodo dan Wakil 
Presiden Ma'ruf Amin bukan hanya 
laporan anak buah semata."Saya 
sangat menikmati kalau kita langsung 
mendengar tanpa ada laporan dari staf 
Kementerian Pariwisata yang 'asal 
bapak senang'. Saya pengalaman di 
pemerintahan, kadang-kadang laporan 
itu 'bagus pak-bagus pak', 'gini-gini', 
tapi begitu saya tanya ternyata nggak 
seperti itu," kata Sandi melalui 
keterangan tertulis yang diterima 
CNNIndonesia.com, Minggu 
(24/1).Sandi dalam keterangan tersebut 
mengatakan saat ini sektor pariwisata 
memang terdampak paling parah akibat 

pandemi yang terjadi sejak 2020 lalu. 
Salah satunya sektor pariwisata di Bali.
Pasalnya kata dia, lebih dari 80 persen 
masyarakat Bali menggantungkan 
hidupnya pada sektor ini. Mereka 

kehilangan pendapatan 
lantaran tertutupnya 
akses hingga turunnya 
wisatawan yang 
berkunjung ke Pulau 
Dewata.Saandi 
berharap dengan  
berkantor di Bali, ia bisa 
segera menemukan 
solusi agar geliat 
pariwisata dan usaha di 
Bali segera bisa 

dibangkitkan kembali. Lagi pula kata 
Sandi, sistem berkantor ini bukan hanya 
sekadar kunjungan, dia akan menetap 
setiap bulannya selama beberapa hari.
“Berkantor di Bali paling tidak sebulan 
sekali beberapa hari, ini berkantor bener 
ya, bukan berkunjung, tapi berkantor," 
kata dia.Tapi, Sandi belum merinci kapan 
ide berkantor di Bali ini akan 
dilaksanakannya. Ia hanya mengatakan 
rencana itu masih dikaji secara 
komprehensif oleh jajarannya di 
Kemenparerkraf."Ini kita sedang coba 
finalkan, agar perhatian ini, 'seeing is 
believing'. Kalau cuma ngomong-
ngomong dari Jakarta-nggak ada di Bali, 
pasti nggak akan punya credibility," jelas 
Sandi.

Sandiaga Akan Berkantor Di Bali

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Menteri Perhubungan, Budi Karya 
Sumadi, mengatakan implementasi alat 
pendeteksi Covid-19, GeNose, akan 
dimulai di stasiun-stasiun kereta pada 5 
Februari 2021. Alat ini merupakan buatan 
Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Kita rencanakan di kereta api akan 
dimulai pada 5 Februari 2021. Bertahap 
setelah itu baru pesawat terbang," tutur 
Menhub Budi saat meninjau 
implementasi GeNose di Stasiun KA 
Pasar Senen pada Sabtu (23/1).

"Kalau bisa tarifnya di bawah Rp20.000. 
Kalau semua orang pakai ini, maka 
akurasinya bisa lebih tajam," jelas Menko 

Biaya Diminta Tak Lebih dari Rp20.000

Implementasi GeNose di stasiun ini, kata 
Menhub Budi, akan mengurangi beban 
penumpang KA dibandingkan melakukan 
Rapid Test Antigen. Biaya tes GeNose 
sendiri diharapkan bisa di bawah 
Rp20.000.Sebelumnya, penumpang 
kereta api jarak jauh diwajibkan untuk 
melakukan rapid test antigen. Harga 
rapid test ini beragam mencapai ratusan 
ribu Rupiah."Kereta api ini kan tarifnya 
rendah, jadi kalau antigen lebih mahal 
daripada tarif, kasihan," kata Menhub 
Budi.

Menko Bidang Maritim dan Investasi, 
Luhut Binsar Pandjaitan, berharap biaya 
tes GeNose per orang tidak lebih dari 
Rp20.000. Harga yang terjangkau 
diharapkan akan membuat lebih banyak 
orang melakukan tes.

Menurut Kepala Produksi Konsorsium 
GeNose C19, Eko Fajar Prasetyo, 
sistem GeNose dapat mendeteksi 
virus dalam waktu 50 detik. "Secara 
akurasi dengan PCR tidak jauh beda. 
Kalau negatif GeNose, tidak perlu 
PCR," jelas Eko.

Luhut.Adapun implementasi GeNose 
di Stasiun KA Pasar Senen hanya 
dilakukan pada hari ini.

UGM memperkenalkan GeNose 
sebagai inovasi alat pendeteksi Covid-
19 hanya dengan embusan napas. 
Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi 
yang meliputi tim ahli lintas bidang ilmu 
di UGM.
GeNose mendeteksi virus melalui 
embusan napas yang disimpan di 
dalam kantung udara. Kemudian 
kantung udara tersebut dihubungkan 
ke alat GeNose yang sudah didukung 
Artificial Intelligence (AI) atau 
kecerdasan buatan.

Cara kerja GeNose berbeda dengan 
Rapid Test dan PCR sebagai metode 
yang saat ini digunakan untuk 
mendeteksi Covid-19. Kedua metode 
ini menggunakan sampel darah (rapid 
test antibodi) dan sampel nasofaring 
(rapid test antigen dan PCR).

Alat Test GeNose Akan Mulai Di Gunakan
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Dicari

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)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Uno akan berkantor di Bali 
untuk memulihkan pariwisata di salah 
satu ikon wisata Indonesia itu.
Keputusan berkantor di Bali ini kata 
Sandi dilakukan demi 
menghindari laporan 
bersifat ABS atau Asal 
Bapak Senang dari staf 
kementerian yang 
dipimpinnya.Menurutny
a, dengan berkantor di 
Bali dia tentu bisa 
merasakan langsung 
setiap geliat dan 
permasalahan yang ada 
di Bali. Dia pun bisa 
dengan mudah menyampaikan apa 
yang dia lihat dan dia rasakan kepada 
Presiden Joko Widodo dan Wakil 
Presiden Ma'ruf Amin bukan hanya 
laporan anak buah semata."Saya 
sangat menikmati kalau kita langsung 
mendengar tanpa ada laporan dari staf 
Kementerian Pariwisata yang 'asal 
bapak senang'. Saya pengalaman di 
pemerintahan, kadang-kadang laporan 
itu 'bagus pak-bagus pak', 'gini-gini', 
tapi begitu saya tanya ternyata nggak 
seperti itu," kata Sandi melalui 
keterangan tertulis yang diterima 
CNNIndonesia.com, Minggu 
(24/1).Sandi dalam keterangan tersebut 
mengatakan saat ini sektor pariwisata 
memang terdampak paling parah akibat 

pandemi yang terjadi sejak 2020 lalu. 
Salah satunya sektor pariwisata di Bali.
Pasalnya kata dia, lebih dari 80 persen 
masyarakat Bali menggantungkan 
hidupnya pada sektor ini. Mereka 

kehilangan pendapatan 
lantaran tertutupnya 
akses hingga turunnya 
wisatawan yang 
berkunjung ke Pulau 
Dewata.Saandi 
berharap dengan  
berkantor di Bali, ia bisa 
segera menemukan 
solusi agar geliat 
pariwisata dan usaha di 
Bali segera bisa 

dibangkitkan kembali. Lagi pula kata 
Sandi, sistem berkantor ini bukan hanya 
sekadar kunjungan, dia akan menetap 
setiap bulannya selama beberapa hari.
“Berkantor di Bali paling tidak sebulan 
sekali beberapa hari, ini berkantor bener 
ya, bukan berkunjung, tapi berkantor," 
kata dia.Tapi, Sandi belum merinci kapan 
ide berkantor di Bali ini akan 
dilaksanakannya. Ia hanya mengatakan 
rencana itu masih dikaji secara 
komprehensif oleh jajarannya di 
Kemenparerkraf."Ini kita sedang coba 
finalkan, agar perhatian ini, 'seeing is 
believing'. Kalau cuma ngomong-
ngomong dari Jakarta-nggak ada di Bali, 
pasti nggak akan punya credibility," jelas 
Sandi.

Sandiaga Akan Berkantor Di Bali

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Menteri Perhubungan, Budi Karya 
Sumadi, mengatakan implementasi alat 
pendeteksi Covid-19, GeNose, akan 
dimulai di stasiun-stasiun kereta pada 5 
Februari 2021. Alat ini merupakan buatan 
Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Kita rencanakan di kereta api akan 
dimulai pada 5 Februari 2021. Bertahap 
setelah itu baru pesawat terbang," tutur 
Menhub Budi saat meninjau 
implementasi GeNose di Stasiun KA 
Pasar Senen pada Sabtu (23/1).

"Kalau bisa tarifnya di bawah Rp20.000. 
Kalau semua orang pakai ini, maka 
akurasinya bisa lebih tajam," jelas Menko 

Biaya Diminta Tak Lebih dari Rp20.000

Implementasi GeNose di stasiun ini, kata 
Menhub Budi, akan mengurangi beban 
penumpang KA dibandingkan melakukan 
Rapid Test Antigen. Biaya tes GeNose 
sendiri diharapkan bisa di bawah 
Rp20.000.Sebelumnya, penumpang 
kereta api jarak jauh diwajibkan untuk 
melakukan rapid test antigen. Harga 
rapid test ini beragam mencapai ratusan 
ribu Rupiah."Kereta api ini kan tarifnya 
rendah, jadi kalau antigen lebih mahal 
daripada tarif, kasihan," kata Menhub 
Budi.

Menko Bidang Maritim dan Investasi, 
Luhut Binsar Pandjaitan, berharap biaya 
tes GeNose per orang tidak lebih dari 
Rp20.000. Harga yang terjangkau 
diharapkan akan membuat lebih banyak 
orang melakukan tes.

Menurut Kepala Produksi Konsorsium 
GeNose C19, Eko Fajar Prasetyo, 
sistem GeNose dapat mendeteksi 
virus dalam waktu 50 detik. "Secara 
akurasi dengan PCR tidak jauh beda. 
Kalau negatif GeNose, tidak perlu 
PCR," jelas Eko.

Luhut.Adapun implementasi GeNose 
di Stasiun KA Pasar Senen hanya 
dilakukan pada hari ini.

UGM memperkenalkan GeNose 
sebagai inovasi alat pendeteksi Covid-
19 hanya dengan embusan napas. 
Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi 
yang meliputi tim ahli lintas bidang ilmu 
di UGM.
GeNose mendeteksi virus melalui 
embusan napas yang disimpan di 
dalam kantung udara. Kemudian 
kantung udara tersebut dihubungkan 
ke alat GeNose yang sudah didukung 
Artificial Intelligence (AI) atau 
kecerdasan buatan.

Cara kerja GeNose berbeda dengan 
Rapid Test dan PCR sebagai metode 
yang saat ini digunakan untuk 
mendeteksi Covid-19. Kedua metode 
ini menggunakan sampel darah (rapid 
test antibodi) dan sampel nasofaring 
(rapid test antigen dan PCR).

Alat Test GeNose Akan Mulai Di Gunakan
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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)

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Keuangan : Cukup hemat.
Asmara : Rasa baru.

Keuangan: Lupa utang.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Asmara : Mabuk kepayang.

Kalaupun terpaksa umum nya yang 
akan di korbankan adalah karir. 
Bagaimanapun juga keluarga adalah 
hal utama. Tak ada gunanya jika anda 
mempunyai karir yang cemerlang 
tetapi keluarga anda berantakan.

 Asmara:  Terbaik di dunia!

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Keuangan: Jaga keuangan.
Asmara: Kekasih baru.

Pertengahan bulan ini akan menjadi 
pembuka jalan bagi sebuah awal baru 
dalam karier. Meski berat, jangan dulu 
menyerah, ya! Tetap pelihara 

Belakangan ini waktu Anda berdua 
seolah habis oleh buah hati dan 
pekerjaan.

Minta waktu untuk bicara baik-baik 
akan mengatasi segala persoalan. 
Asal, kedua pihak berkepala dingin. 
Atasan juga punya perasaan, kok.

Taurus(20April-20mei)
karier dan keluarga, Anda 
membutuhkan dukungan berbagai 
pihak agar seimbang.Anda tidak bisa 
hanya mengandalkan karier demikian 
pula sebaliknya anda juga tidal bisa 
mengandalkan keluarga. Memang 
berat untuk dapat menyeimbangkan 
keduanya. 

384=553=1418

Keuangan : Aman terkendali.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

saatnya merasakan sensasi olahraga 
bersama teman-teman. Pasti lebih 
menyenangkan dan bisa jadi alternatif 
kegiatan menarik. Terutama, tubuh 
pun akan lebih fit. 

Kendati situasi pekerjaan sedang tak 
menyenangkan, Anda tetap bisa, kok, 
melalui semua dengan baik.

Asmara: Selalu berdua.

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

Keuangan:  Bobol terus.

Tak ada salahnya bertemu dan berteman 
dengan banyak orang untuk menambah 
wawasan.

Asmara: Dibohongi.

Asmara : Senang selalu!

komunikasi harmonis dengan berbagai 
pihak, termasuk dengan pasangan. 
Keuangan : Pengeluaran ekstra.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Ketegangan yang sempat terjadi agaknya 
masih berlanjut.Diskusikan saja dulu 
dengan pasangan untuk keputusan 
terbaik.

Asmara :Sedikit tegang.

Ada petualangan menarik untuk 
memperluas cakrawala pengetahuan di 
minggu ini. 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Keuangan : Jangan impulsif, ah.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Keuangan : Yuk, menabung!

Keuangan : Cari tambahan.

Keuangan : Kuras tabungan.
Asmara : Pengagum rahasia. 

 Jika Anda mengharapkan kondisi 
keuangan membaik, mulailah ambil 
inisiatif! Kalkulasikan pinjaman,review 
investasi, dan cari uang dari sumber 
sampingan

Mumpung sedang semangat mencoba hal 
baru, jangan ditolak, ya. Siapa tahu justru 
di sinilah bakat Anda. 

Asmara : Panas membara.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan : Jebakan kredit.

Cobalah lebih santai dan toleran terhadap 
kesalahan-kesalahan kecil Si Dia.

Asmara : Jaga intonasi.

Asmara : Tebar pesona.

Minggu ini cukup menjanjikan. Anda akan 
bertemu orang-orang baru yang 
menyenangkan. Manfaatkan jejaring baru 
ini untuk meraih kesempatan bagus dalam 
pekerjaan. 
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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
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

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

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)

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Keuangan : Cukup hemat.
Asmara : Rasa baru.

Keuangan: Lupa utang.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Asmara : Mabuk kepayang.

Kalaupun terpaksa umum nya yang 
akan di korbankan adalah karir. 
Bagaimanapun juga keluarga adalah 
hal utama. Tak ada gunanya jika anda 
mempunyai karir yang cemerlang 
tetapi keluarga anda berantakan.

 Asmara:  Terbaik di dunia!

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Keuangan: Jaga keuangan.
Asmara: Kekasih baru.

Pertengahan bulan ini akan menjadi 
pembuka jalan bagi sebuah awal baru 
dalam karier. Meski berat, jangan dulu 
menyerah, ya! Tetap pelihara 

Belakangan ini waktu Anda berdua 
seolah habis oleh buah hati dan 
pekerjaan.

Minta waktu untuk bicara baik-baik 
akan mengatasi segala persoalan. 
Asal, kedua pihak berkepala dingin. 
Atasan juga punya perasaan, kok.

Taurus(20April-20mei)
karier dan keluarga, Anda 
membutuhkan dukungan berbagai 
pihak agar seimbang.Anda tidak bisa 
hanya mengandalkan karier demikian 
pula sebaliknya anda juga tidal bisa 
mengandalkan keluarga. Memang 
berat untuk dapat menyeimbangkan 
keduanya. 

384=553=1418

Keuangan : Aman terkendali.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

saatnya merasakan sensasi olahraga 
bersama teman-teman. Pasti lebih 
menyenangkan dan bisa jadi alternatif 
kegiatan menarik. Terutama, tubuh 
pun akan lebih fit. 

Kendati situasi pekerjaan sedang tak 
menyenangkan, Anda tetap bisa, kok, 
melalui semua dengan baik.

Asmara: Selalu berdua.

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

Keuangan:  Bobol terus.

Tak ada salahnya bertemu dan berteman 
dengan banyak orang untuk menambah 
wawasan.

Asmara: Dibohongi.

Asmara : Senang selalu!

komunikasi harmonis dengan berbagai 
pihak, termasuk dengan pasangan. 
Keuangan : Pengeluaran ekstra.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Ketegangan yang sempat terjadi agaknya 
masih berlanjut.Diskusikan saja dulu 
dengan pasangan untuk keputusan 
terbaik.

Asmara :Sedikit tegang.

Ada petualangan menarik untuk 
memperluas cakrawala pengetahuan di 
minggu ini. 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Keuangan : Jangan impulsif, ah.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Keuangan : Yuk, menabung!

Keuangan : Cari tambahan.

Keuangan : Kuras tabungan.
Asmara : Pengagum rahasia. 

 Jika Anda mengharapkan kondisi 
keuangan membaik, mulailah ambil 
inisiatif! Kalkulasikan pinjaman,review 
investasi, dan cari uang dari sumber 
sampingan

Mumpung sedang semangat mencoba hal 
baru, jangan ditolak, ya. Siapa tahu justru 
di sinilah bakat Anda. 

Asmara : Panas membara.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan : Jebakan kredit.

Cobalah lebih santai dan toleran terhadap 
kesalahan-kesalahan kecil Si Dia.

Asmara : Jaga intonasi.

Asmara : Tebar pesona.

Minggu ini cukup menjanjikan. Anda akan 
bertemu orang-orang baru yang 
menyenangkan. Manfaatkan jejaring baru 
ini untuk meraih kesempatan bagus dalam 
pekerjaan. 


