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Presiden Joko Widodo (Jokowi ) secara 
resmi melantik Listyo Sigit Prabowo 
sebagai 
kepala 
Kepolisian 
Negara 
Republik 
Indonesia di 
Istana 
Negara 
pukul 11.00, 
Jakarta 
Pusat, Rabu 
(27/1/2021). 
Pelantikan 
kapolri 
dihadiri oleh 
Wakil 
Presiden KH 
Ma’ruf Amin 
serta saksi 
yaitu Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud 
Md. dan Panglima TNI Marsekal Hadi 

Tjahjanto. Selain itu, turut hadir secara 
terbatas dengan menerapkan protokol 

kesehatan di 
antaranya 
ialah Ketua 
DPR Puan 
Maharani, 
Menteri 
Sekretaris 
Negara 
Pratikno, 
Sekretaris 
Kabinet 
Pramono 
Anung, 
Kepala Staf 
Kepresidena
n Moeldoko, 
Ketua KPK 
Firli Bahuri, 
Jaksa Agung 

Sanitiar Burhanuddin, dan Kapolri ke-24 
Jenderal Pol. Idham Azis. Dengan jabatan 

  KAPOLRI Jenderal Pol Listyo Sigit 
Prabowo

NU Cabang Kristen

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

NU Cabang Kristen
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tersebut, Listyo Sigit Prabowo resmi 
berpangkat jenderal. Persetujuan Sigit 
menjadi Kapolri diawali dengan 
pembacaan hasil fit and proper test 
atau uji kelayakan dan kepatutan yang 
dilakukan Komisi III 
DPR. Berdasarkan 
hasil fit and proper 
test, Komisi III 
menyetujui Komjen 
Sigit menjadi 
Kapolri. "Komisi III 
menyadari bahwa 
kecakapan, 
integritas, dan 
kompetensi calon 
Kapolri merupakan 
persyaratan mutlak 
untuk menjadi 
Kapolri. Atas dasar 
itu, Komisi III DPR 
RI menyetujui 
untuk mengangkat calon Kapolri yang 
diusulkan Presiden RI," kata Wakil 
Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni 
dalam rapat paripurna pengambilan 
keputusan Listyo Sigit Prabowo 
menjadi Kapolri digelar di gedung 
Nusantara II, kompleks MPR/DPR, 
Senayan, Jakarta, Kamis (21/1). Surat 
persetujuan itu kemudian dikirimkan 
DPR kepada Mensesneg Pratikno pada 

Jumat (22/1). Berdasarkan surat tersebut, 
selanjutnya dibuat Keputusan Presiden 
tentang pengangkatan Listyo Sigit 
Prabowo sebagai Kapolri. Dalam fit and 
proper test di Komisi III DPR, Listyo Sigit 

Prabowo berjanji akan 
membawa Polri semakin 
profesional dalam 
berbagai bidang, 
termasuk penegakan 
hukum. Listyo Sigit 
Prabowo mengenalkan 
konsep presisi, yaitu 
prediktif, responsibilitas, 
dan transparansi 
berkeadilan. Sigit 
mengatakan penegakan 
hukum harus tegas tapi 
juga humanis. Dia tidak 
ingin ada lagi kasus-
kasus yang mengusik 
rasa keadilan di 

masyarakat. Di saat ini masyarakat 
memerlukan penegakan hukum yang 
memberikan rasa keadilan bagi 
masyarakat, bukan penegakan hukum 
dalam rangka untuk kepastian hukum," 
ujarnya. Pelantikan diawali dengan 
menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'. 
Kemudian dibacakan Keppres tentang 
pengangkatan Listyo Sigit Prabowo 
menjadi Kapolri. Pelantikan Listyo Sigit 
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dilakukan dengan berlandaskan pada 
Keputusan Presiden (Keppres) 
Republik Indonesia Nomor 5/POLRI 
Tahun 2021 Tentang Pengangkatan 
Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Dalam surat keputusan 
tersebut, Presiden Jokowi 
memberhentikan dengan hormat 
Jenderal Pol Idham Azis sebagai 
Kapolri disertai ucapan terima kasih 
atas pengabdian dan jasa-jasanya 
yang telah disumbangkan kepada 
bangsa dan negara selama memangku 
jabatan tersebut. Kemudian, Presiden 
Jokowi mengangkat Komjen Pol Listyo 
Sigit Prabowo sebagai kapolri. 
Keputusan presiden ini mulai berlaku 
sejak saat pelantikan pejabat. Setelah 
pembacaan surat keputusan, Jokowi 
mengambil sumpah jabatan Komjen 
Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai 
kapolri. Jokowi menanyakan apakah 
Listyo bersedia mengambil sumpah, 
lalu lulusan Akpol 1991 itu menyatakan 
bersedia. "Demi Tuhan Yang Maha 
Esa, saya menyatakan dan berjanji 
dengan sungguh-sungguh, bahwa saya 
akan setia kepada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta akan 
menjalankan segala peraturan 
perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya demi darma bakti saya pada 
bangsa dan negara," ucap Listyo Sigit 
Prabowo di Istana Negara. "Bahwa 
saya dalam menjalankan tugas jabatan 
akan menjunjung tinggi etika jabatan, 
bekerja dengan sebaik-baiknya dan 
penuh rasa tanggung jawab. Bahwa 
saya, akan menjunjung tinggi Tribrata. 
Kiranya Tuhan menolong saya," ucap 
Listyo Sigit Prabowo. Keppres tersebut 
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 
Januari 2021. Selanjutnya, dilakukan 
penandatanganan berita acara 
pengangkatan sumpah jabatan yang 
disaksikan oleh Presiden Jokowi. Pada 
kesempatan itu, Listyo Sigit Prabowo 
juga naik pangkat satu tingkat lebih 
tinggi menjadi jenderal polisi 
berdasarkan Surat Keputusan Presiden 
Nomor 7/Polri Tahun 2021 tentang 
Kenaikan Pangkat dalam Golongan 

Perwira Tinggi Polri. Melalui Keppres 
tersebut, Listyo memperoleh kenaikan 
pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi 
Jenderal Polisi. Selanjutnya, Listyo akan 
langsung bertugas sebagai Kapolri untuk 
menggantikan Kapolri sebelumnya, 
Jenderal Pol. Idham Azis, yang memasuki 
masa pensiun. Kenaikan pangkat ini 
terhitung sejak putusan tersebut 
ditetapkan pada 27 Januari 2021. Setelah 
pembacaan keputusan presiden tentang 
kenaikan pangkat, Jokowi lantas 
mengganti tanda pangkat Listyo yang 
terpasang di pundak, dari bintang tiga 
menjadi bintang empat. Memberikan 
keterangan selepas acara pelantikan, 
Kapolri ke-25 tersebut menyampaikan 
komitmennya untuk menjawab harapan 
masyarakat terhadap Polri dan melakukan 
transformasi di tubuh Polri dalam 
berbagai bidang untuk menjadikan Polri 
yang lebih baik ke depannya. “Kami 
berangkat dari potret Polri di mata 
masyarakat dan apa yang menjadi 
harapan masyarakat terhadap Polri, yakni 
bagaimana menampilkan Polri yang tegas 
namun humanis, bagaimana 
menampilkan Polri yang mampu 
memberikan pelayanan publik yang baik, 
dan bagaimana kita memberikan 
pelayanan secara transparan. Ini tentunya 
menjadi tugas kami ke depan,” ucapnya. 
Listyo adalah pria kelahiran Ambon, 
Maluku 1969. Sebelum akhirnya dipilih 
sebagai calon Kapolri tunggal oleh 
Presiden Jokowi, alumni Akademi 
Kepolisian (Akpol) 1991 itu telah melewati 
banyak penugasan. Sebelumnya, Listyo 
menjabat sebagai kepala Badan Reserse 
Kriminal (Kabareskrim) Polri. Jabatan itu 
ia emban sejak Desember 2019, 
menggantikan Jenderal Idham Azis yang 
diangkat menjadi kapolri setelah Jenderal 
(Purn) Tito Karnavian mengemban tugas 
sebagai menteri dalam negeri pada 
Kabinet Indonesia Maju. Karier Listyo 
Sigit di kepolisian hingga kini akhirnya 
menempati posisi puncak, terbilang 
moncer untuk rekan seangkatannya. 
Selepas dari Akpol, Listyo Sigit bertugas 
di Polres Tangerang dengan pangkat 
Letnan Dua (Letda). Pada 1998, ia telah 
menjadi Kepala Pusat Komando 
Pengendalian Operasi (Kapuskodalops) di 
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Polres Tangerang dan berpangkat 
Kapten atau setara dengan Ajun 
Komisaris Polisi (AKP). Karirnya terus 
naik hingga menjabat Kapolres Pati 
pada 2009. Tak lama, ia dipindah 
menjadi Kapolres Sukoharjo pada 2010 
lalu menjadi Wakil Kepala Kepolisian 
Resor Kota Besar Semarang. Pada 
2011, Listyo Sigit menjabat sebagai 
Kapolresta Solo. Saat itu, Jokowi masih 
menjadi Wali Kota Solo. Listyo Sigit 
menjabat sebagai Kapolresta Solo 
selama 9 bulan mulai April 2011 hingga 
Februari 2012. Ipda Joko Agus 
Prawono yang pernah menjadi ajudan 
Listyo Sigit semasa menjabat 
Kapolresta Solo, membeberkan sepak 
terjang Listyo Sigit. Di masa itu, Listyo 
Sigit punya slogan loyalitas tanpa 
batas. Perwira Pertama (Pama) yang 
saat ini menjabat sebagai Kanit Provost 
Polresta Solo ini menuturkan, Listyo 
merupakan sosok pemimpin yang 
santun, berwibawa, dan tegas. "Beliau 
sosok pemimpin yang tidak sungkan 
memberikan apresiasi kepada anggota 
yang menurut beliau pantas," 

ungkapnya, Rabu (21/1/2021). Apresiasi 
itu, lanjut dia, Listyo tekankan baik 
secara langsung maupun lewat apel. 
"Anggota masuk dan bertugas saja, itu 
sudah mendapat apresiasi tersendiri dari 
beliau," ucapnya. Menurut Joko, bentuk 
loyalitas yang diberikan Listyo tidak 
hanya diberikan kepada internal satuan, 
namun juga ketika melayani masyarakat 
Kota Solo. Dia mengungkapkan, Listyo 
merupakan pribadi yang tidak kenal 
capek. Bagaimana tidak, hampir 24 jam 
digunakan Listyo untuk menjamin 
keamanan dan kenyamanan Kota 
Bengawan. "Bapak itu bangun pagi jam 
06.00, kemudian sarapan berangkat ke 
kantor." "Kalau tidak ada rapat di luar 
kantor bersama Forkopimda, biasanya 
Bapak full di kantor," jelasnya. Dia 
menambahkan, setelah pulang dari 
kantor, lalu ke Rumdin (Rumah Dinas), 
Listyo tidak berdiam diri. "Bapak mandi, 
ganti baju, setelah itu Bapak muter, 
patroli." "Kalau Solo belum tidur, Bapak 
belum tidur. Paling cepat beliau tidur jam 
03.00 pagi, kadang jam 03.30. Beliau 

ingin memastikan tidak ada gangguan 
kamtibmas," ujar dia. Penuturan senada 
disampaikan oleh anggota Polresta Solo 
lainnya. Semasa menjabat sebagai 
Kapolresta Solo, Listyo Sigit Purnomo 
sendiri dikenal baik dan ramah. 
"Orangnya baik, saya ingat beliau 
bersama Wakilnya Pak Lutfi," kata 
Kompol Edison Panjaitan, yang saat itu 
menjabat sebagai Kanit Serse Polresta 
Solo, pada Rabu (13/1/2021) dikutip dari 
TribunSolo.com.  Edison menambahkan, 
Komjen Listyo Sigit Purnomo hobi 
mengendarai motor trail bersama 
Wakilnya, Irjen Pol Achmad Lutfi. "Dulu 
nyebutnya trabas, beliau suka trabasan 
bersama Pak Lutfi," ujarnya. "Kebetulan 
yang diajak para anggotanya, saya ndak 
ikut karena tidak bisa," ungkapnya. 
Menurut Edison, saat kepemimpinan 
Listyo di solo, kasus kriminal yang paling 
menonjol adalah insiden bom Gereja 
Kepunton. "Seingat saya hanya itu yang 
menonjol waktu di solo," katanya. Untuk 
diketahui, Gereja Kepunton yang 
berlokasi di Tegalharjo, Jebres, Solo 
diguncang bom Minggu, 25 September 
2011.  Peristiwa itu menewaskan satu 
orang pelaku dan 10 orang luka-luka. 

Bom terjadi pukul 11.00 WIB saat 
jemaah meninggalkan gereja usai 
menjalankan ibadah kebaktian 
minggu. Saat itulah, Listyo Sigit 
Purnomo bersama sama Jokowi ikut 
menangani dan langsung datang ke 
lokasi. "Saat itu datang bersama 
sama dan ikut menenangkan situasi, 
selain mendatangi lokasi beliau 
berdua juga menjenguk keluarga di 
rumah sakit," kata Edison. Kemudian, 
pada 2012, saat Jokowi menjabat 
Gubernur DKI Jakarta, Listyo Sigit 
dirotasi ke Jakarta untuk menjabat 
sebagai Kasubdit II Dit Tipidum 
Bareskrim Polri. Pada Mei 2013, 
Listyo ditugaskan sebagai direktur 
Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) 
Polda Sulawesi Tenggara. Setahun 
kemudian Hubungan Listyo Sigit 
dengan Jokowi kembali dekat saat 
Jokowi menjabat Presiden RI dimana 
Listyo Sigit menjadi ajudannya pada 
2014. Dua tahun berselang, 2016 
Komjen Listyo Sigit Prabowo kembali 
mendapat promosi. Dengan pangkat 
Brigadir Jenderal Polisi, Listyo Sigit 
Prabowo dipercaya menduduki posisi 
Kapolda Banten. Sebagai Kapolda 
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ungkapnya, Rabu (21/1/2021). Apresiasi 
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Bom terjadi pukul 11.00 WIB saat 
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pada 2012, saat Jokowi menjabat 
Gubernur DKI Jakarta, Listyo Sigit 
dirotasi ke Jakarta untuk menjabat 
sebagai Kasubdit II Dit Tipidum 
Bareskrim Polri. Pada Mei 2013, 
Listyo ditugaskan sebagai direktur 
Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) 
Polda Sulawesi Tenggara. Setahun 
kemudian Hubungan Listyo Sigit 
dengan Jokowi kembali dekat saat 
Jokowi menjabat Presiden RI dimana 
Listyo Sigit menjadi ajudannya pada 
2014. Dua tahun berselang, 2016 
Komjen Listyo Sigit Prabowo kembali 
mendapat promosi. Dengan pangkat 
Brigadir Jenderal Polisi, Listyo Sigit 
Prabowo dipercaya menduduki posisi 
Kapolda Banten. Sebagai Kapolda 
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Banten, Listyo Sigit Prabowo sempat 
mengamankan Pilgub Banten 2017 dan 
Pilkada Serentak 2018. Listyo Sigit 
Prabowo bertugas sekitar 2 tahunan 
sebagai Kapolda Banten. Pada 2018, 
Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi 
Kadiv Propam Polri yang disematkan 
mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian 
di Mabes Polri. Dia menggantikan Irjen 
Martuani Sormin, yang ditugaskan 
sebagai Kapolda Papua. Dengan 
jabatan itu, Listyo Sigit Prabowo pun 
mendapatkan kenaikan pangkat 
menjadi Irjen atau Inspektur Jenderal. 
Selanjutnya, Listyo Sigit Prabowo 
dipromosikan menjadi Kabareskrim. 

Posisi Kabareskrim sebelumnya dijabat 
Idham Azis, yang diangkat Jokowi 
menjadi Kapolri. Kasus besar Listyo Sigit 
selain kasus bom solo adalah : 
Penangkapan terpidana kasus hak tagih 
(cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Proses 
penangkapan ini sudah berlangsung 
sejak 20 Juli 2020. Sigit memimpin 
langsung penangkapan itu. Selain itu, 
Sigit menangani kasus Kebakaran 
Kejagung yang menyita perhatian 
masyarakat. Sejumlah orang telah 
ditetapkan tersangka dan kini kasusnya 
dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus lain 
yang ditangani Sigit adalah pelanggaran 
protokol kesehatan di sejumlah wilayah. 
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Dua pejabat polisi dia ganti. Kasus ini 
juga melibatkan Habib Rizieq. Di masa 
kepemimpinan Sigit juga, 2 pelaku 
kasus penyiraman air keras Novel 
Baswedan tertangkap. Dua pelaku telah 
divonis hukuman penjara. Sedangkan 
untuk harta kekayaan Listyo Sigit 
berdasarkan laman lhkpn.kpk.go.id, 
Sigit terakhir kali melaporkan hartanya 
ke KPK pada 11 Desember 2020. Total 
harta yang dimiliki Sigit senilai Rp 8,314 
miliar. Listyo memiliki aset tanah dan 
bangunan di Semarang senilai Rp 1,65 
miliar, tanah dan bangunan di Kota 
Tangerang senilai Rp 1 miliar, serta 
tanah dan bangunan di Jakarta Timur 
senilai Rp 3,5 miliar. Total nilai aset 
tanah dan bangunan adalah Rp 6,15 
miliar. Listyo juga mempunyai satu unit 
mobil Toyota Fortuner tahun 2018 
dengan nilai Rp 320 juta, harta bergerak 
lainnya senilai Rp 975 juta, kas dan 
setara kas senilai Rp 869,73 juta. 

Sekarang, Listyo Sigit yang telah sah 
menjabat sebagai Kapolri diminta untuk 
membangun soliditas Korps 
Bhayangkara. Begitupun agar Listyo 
mengatasi surplus perwira tinggi dan 
komisaris besar di tubuh Polri. 
Selanjutnya, mensterilkan Polri dari 
tarikan dan kepentingan politik. Dan 
banyak lagi yang harus diselesaikan 
Listyo Sigit Prabowo sampai jabatan 
selesai. Kita berharap bahwa apa yang 
disampaikan di atas untuk diselesaikan 
seorang Listyo Sigit. Terutama apa yang 
telah diucapkan oleh seorang Listyo Sigit 
saat fit and proper test harus dijawab 
dengan kinerjanya selama menjabat 
sebagai Kapolri. Kita sangat berharap 
Korps Kepolisian semakin baik dan juga 
sistem penegakan hukum kita juga 
semakin baik. Kita harus mendukung dan 
mendorong seorang Listyo Sigit Prabowo 
dalam jabatannya. Dukungan kita akan 
memberikan semangat luar biasa kepada 
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seorang Listyo Sigit dalam bekerja. 
KAPOLRI Jenderal Pol Listyo Sigit 
Prabowo memang orang yang pandai 
bergaul. Bagaimana cara 
memposisikan diri mengundang simpati 
sejak awal. Ketika uji kelayakan dan 
kepatutan di DPR, ia meminta 
didampingi dua Polwan berhijab. Pujian 
pun mendarat dari politikus PKS yang 
pernah menjabat Sekretaris PPP 
Achmad Dimyati Natakusumah. Hari 
pertama (28/1) langkah Sigit keluar 
markas setelah dilantik Jokowi yaitu 
sowan menyambangi PB Nahdlatul 
Ulama (NU). Jenderal berusia 52 tahun 

itu langsung disambut pujian di tengah 
para petinggi ormas Islam terbesar di 
Tanah Air. Sigit bertemu langsung Ketua 
Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj beserta 
pengurus lainnya. Dalam kesempatan itu, 
Sigit menyebut bahwa, Polri akan 
meningkatkan sinergitas bersama dengan 
para ulama untuk menjaga Keamanan 
dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). 
"Meningkatkan hubungan sinergi Umara 
dan Ulama di dalam melaksanakan 
program-program Harkamtibmas," kata 
Sigit di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, 
Kamis (28/1). Menurut Sigit, dalam 
menjalankan program pemeliharaan 

Kamtibmas, Polri tentunya butuh 
dukungan dari elemen masyarakat. 
Sebab itu, kata Sigit, peran PBNU 
diperlukan lantaran salah satu Ormas 
Islam yang terbesar di Indonesia. Sigit 
pun mengapresiasi Ketua Umum PBNU 
Said Aqil dan seluruh pengurusnya yang 
menyatakan siap memberikan dukungan 
kepada Polri untuk sama-sama menjaga 
perdamaian di Indonesia. "Dalam 
kesempatan ini kami sangat berterima 
kasih. Beliau (Ketua Umum PBNU KH 
Said Aqil)  memberikan support penuh 
kepada Polri untuk bersama sama bisa 
melaksanakan seluruh program dalam 
rangka menjaga stabilitas Kamtibmas 
kita," ujar Sigit. Bentuk dukungan itu, 
dikatakan Sigit adalah, nantinya NU di 
akan membantu personel kepolisian di 
tingkat Polsek, Polres hingga Polda 
jajaran. Semua itu, menurut Sigit, untuk 
mewujudkan Indonesia yang aman dan 
damai. "Jadi Kapolsek dengan pengurus 
NU cabang, kemudian Kapolres dengan 
pengurus NU di atasnya, sampai dengan 
Polda dan kami, Kapolri bersinergi 
dengan pimpinan pusat PBNU pusat Pak 
KH. Said Aqil. Itu yang akan kami 
pelihara dan kami kembangkan dalam 

rangka memberikan rasa aman 
terhadap masyarakat," ucap Sigit. 
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj 
menyebut lulusan Akpol 1991 itu 
sebagai NU Cabang Kristen. 
Menunjukkan Sigit yang menganut 
keyakinan Kristiani. Alasan julukan itu, 
karena penerus Gus Dur itu sudah 
mengenal Sigit sejak menjabat 
Kapolres Pati hingga di Solo, sampai 
di Banten. Pujian pun disampaikan 
bahwa Sigit seorang perwira yang 
profesional dan berintegritas, 
bertindak tegas dan bersikap tegas, 
tanpa ada rasa apa pun dan tanpa ada 
beban. Tidak hanya itu, Said Aqil 
menambahkan Sigit seorang polisi 
yang hormat pada para ulama. Saat 
menjabat Kapolda Banten, Sigit 
disebut dekat dengan Mbah Muhtadi 
Kyai sepuh Banten, Mbah Sahal 
Mahfudh, dan Kiai Ma'ruf Amin yang 
kini wakil presiden. Setelah 
bersilaturahmi dengan Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ), 
Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2021), 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
bersilaturahmi  dengan sejumlah 
pengurus PP Muhammadiyah, Jumat 
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(29/1/2021). Listyo tampak langsung 
disambut oleh Ketua Umum PP 
Muhammadiyah Haedar Nasir dan 
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 
Abdul Mu'ti. Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo mengucapkan kalimat 
'Fastabiqul Khoirot' dalam agenda 
silaturahmi bersama dengan pengurus 
PP Muhammadiyah di kantor PP 
Muhammadiyah, Menteng, Jakarta 
Pusat, Jumat (29/1/2021). Untuk 
diketahui, Fastabiqul Khoirot 
merupakan salah satu ucapan salam 
yang biasa diucapkan oleh anggota 
Pemuda Muhammadiyah. Dalam 
agama Islam, Fastabiqul Khoirot 

memiliki arti berlomba-lombalah dalam 
kebaikan. Sekretaris Umum PP 
Muhammadiyah, Abdul Mu'ti 
menyampaikan pihaknya menganggap 
Polri telah menjadi bagian PP 
Muhammadiyah. Menurut Abdul Mu'ti, PP 
Muhammadiyah akan mendukung penuh 
program-program gagasan Jenderal 
Listyo Sigit sebagai Kapolri. Dia bilang, 
salah satu programnya berkaitan dengan 
moderasi beragama. "Poinnya, 
Muhammadiyah mendukung program Pak 
Kapolri, terutama program yang berkaitan 
dengan moderasi. Pak Kapolri 
menyatakan bahwa moderasi itu adalah 
program yang akan beliau kembangkan," 

jelasnya. Tak hanya itu, dia menuturkan 
pihaknya juga memberikan harapan agar 
Jenderal Listyo bisa membawa Polri lebih 
humanis dan merakyat. Sebaliknya, ia 
mengusulkan adanya tagline Polisi 
Sahabat Umat. Usai menyelesaikan sesi 
pertanyaan itu, Jenderal Listyo pun 
mengakhiri sesi tersebut dengan ucapan 
salam penutup ala Pemuda 
Muhammadiyah. Hal tersebut pun 
langsung mengundang tawa pengurus 
sembari memberikan tepuk tangan. 
"Sekali lagi pak terima kasih, ada satu 
catatan yang harus laksanakan ini. Kami 
tutup dengan fastabiqul khoirot, wabillahi 
taufiq wal hidayah, wassalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh," kata 
Jenderal Listyo. Ucapan penutup itu pun 
disambut hangat oleh Sekum PP 
Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Dia tak 
menyangka Jenderal Listyo 
mengucapkan salam penutup ala 
Pemuda Muhammadiyah. "Terima kasih 
Pak Kapolri yang ini rupanya banyak 
Muhammadiyah cabang kepolisian," kata 
Abdul Mu'ti. Listyo juga terus 
mengunjungi sejumlah pejabat 
pemerintah di setiap instansi maupun 
kementerian dan tokoh agama lain demi 
sebuah kebersamaan dalam hidup 
berbangsa dan bernegara. Lihatlah 
bahwasannya dengan terjalinnya 
silaturahmi diantara pejabat sebuah 
lembaga atau instansi pemerintah akan 
mewujudkan kebersamaan yang 
menyejukkan kita sebagai sebuah 
bangsa. Langkah tepat telah diambil 
seorang Kapolri Listyo Sigit untuk 
menambah kebersamaan dan silaturahmi 
antar pejabat negara dengan tokoh 
agama.  Sebagai seorang Kapolri hal itu 
perlu dilakukan dalam sebuah 
pemerintahan karena komunikasi itu 
sangatlah penting. Komunikasi yang baik 
akan membuat menjalani sebuah jabatan 
itu lebih nikmat, cepat dan semua 
masalah dapat teratasi. Menjalin 
komunikasi kepada semua pihak akan 
memudahkan pekerjaan seorang pejabat 
negara seperti Kapolri. Belum lagi, andai 
ada masalah yang menyangkut 
keagamaan, maka dapat diselesaikan 
dengan memakai tokoh-tokoh agama 
sebagai pembimbing penyelesaian 

masalah maupun pihak ketiga yang 
bisa memberi arahan dan penyelesaian 
masalah. Bukan itu saja, pertemuan 
dengan seluruh tokoh agama, politisi 
partai politik dan lainnya akan membuat 
dukungan penuh diberikan kepada 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 
Semua silaturahmi Itu akan membuat 
pak Kapolri lebih tenang dalam 
menjalani tugas dan bisa lebih tegas 
terhadap setiap kejahatan yang terjadi 
di Indonesia. Kedepannya, kita akan 
merasakan kepolisian yang lebih baik, 
lebih kuat dan lebih humanis. Polisi 
akan jadi sahabat masyarakat yang 
siap untuk menegakkan hukum, 
keadilan dan kepastian hukum. 
Kepolisian di tangan Listyo Sigit akan 
sangat berubah dengan sejumlah 
kebijakan yang beliau lakukan nanti. 
Janji Listyo kepada masyarakat 
sebagai polisi yang adil. Bukan polisi 
yang seperti pisau tumpul keatas dan 
tajam ke bawah. Semoga Kapolri baru 
Komjen Listyo Sigit Prabowo dapat 
memberi warna lebih cerah pada 
kehidupan berbangsa di masa 
tugasnya dan lebih beradab. Dengan 
rasa percaya diri dari seorang Listyo 
Sigit yang baik dalam melakukan 
semua tugas yang harus dituntaskan. 
Sehingga masyarakat percaya dan 
dekat dengan polisi/bersahabat. 
Harapan besar selalu ada, bahwa 
sebagai penegak hukum seorang 
Kapolri harus dapat menjalankan tugas 
dengan penuh rasa aman, adil, dan 
merakyat karena sejatinya polisi adalah 
bagian dan berasal dari rakyat. Jika 
semua pejabat dan masyarakat 
maupun tokoh tokoh agama 
berkomitmen (menumpahkan seluruh 
energi) pada perannya masing-masing 
maka bukan tidak mungkin kehidupan 
berbangsa akan lebih damai, harmoni 
serta saling menguatkan dan beradab. 
Semoga di bawah kepemimpinan Listyo 
Sigit, Polisi bertugas sepanjang waktu 
agar masyarakat bisa beraktivitas 
dengan nyaman.  Selamat bertugas 
Jenderal. Kami yakin Polri akan 
membuka lembaran baru dengan tinta 
emas. Sejarah akan menjadi saksi. 
Semoga.
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(29/1/2021). Listyo tampak langsung 
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Polri telah menjadi bagian PP 
Muhammadiyah. Menurut Abdul Mu'ti, PP 
Muhammadiyah akan mendukung penuh 
program-program gagasan Jenderal 
Listyo Sigit sebagai Kapolri. Dia bilang, 
salah satu programnya berkaitan dengan 
moderasi beragama. "Poinnya, 
Muhammadiyah mendukung program Pak 
Kapolri, terutama program yang berkaitan 
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Apalagi tidak banyak penelitian yang 
mendukung penggunaan aplikasi 
kolagen topikal. Hal ini kemungkinan 
karena asam amino dalam yang ada 
pada kolagen terlalu besar untuk bisa 
menembus sel kulit.
Namun untuk menggantinya, Anda bisa 
mengonsumsi kolagen dalam bentuk 
suplemen atau bubuk. Suplemen 
kolagen ini bisa memberikan segudang 
manfaat, yang tentunya memberikan 
berdampak positif bagi kesehatan.

Kolagen sebenarnya juga tersedia di 
dalam tubuh, dan menjadi protein paling 
melimpah di dalam tubuh Anda. Kolagen 
merupakan komponen penting dari 
jaringan ikat yang memberikan dukungan 
struktural dan fungsional untuk tulang, 
kulit, otot, tendon, dan organ.

Mendukung Fungsi Otak
Manfaat collagen yang pertama adalah 

Anda mungkin sudah tidak asing lagi 
dengan kolagen. Nama tersebut sering 
disebut dalam produk dan perawatan 
kulit. Kolagen memang sudah banyak 
dikenal karena kemampuannya yang 
dapat melembapkan kulit, meminimalkan 
garis halus, mengurangi munculnya 
stretch mark, dan meningkatkan 
pertumbuhan rambut.

Manfaat collagen memang sangat baik 
bagi tubuh. Dilansir dari perfectketo.com, 
berikut beberapa manfaat collagen bagi 
tubuh.

Namun, seiring bertambahnya usia, 
produksi kolagen mulai menurun secara 
perlahan. Proses alami ini dapat 
mengakibatkan sejumlah masalah jika 
Anda tidak mengisi kembali nutrisi 
tersebut.

Manfaat Kolagen Untuk Tubuh

Penumpukan plak inilah yang 
menyumbat arteri, sehingga mencegah 
darah mengalir ke organ lain. Kolagen 
dapat membantu mencegah 
penumpukan plak ini di pembuluh 
darah, dan akan melindungi dari 

Meningkatkan Kesehatan Jantung

untuk mendukung fungsi otak. Salah 
satu jenis kolagen, yang dikenal 
sebagai kolagen IV, dinilai dapat 
mencegah timbulnya penyakit 
Alzheimer. Dalam sebuah penelitian, 
kolagen IV dapat melindungi otak dari 
protein amiloid-beta, yang diyakini 
sebagai salah satu penyebab 
Alzheimer.
Dengan meningkatkan asupan 
kolagen, Anda dapat membuat bentuk 
perlindungan untuk otak Anda guna 
memerangi protein amiloid-beta yang 
sama yang dapat menyerang neuron 
dan menyebabkan penyakit Alzheimer.

Manfaat collagen yang kedua adalah 
untuk meningkatkan kesehatan 
jantung. Kolagen dapat membantu 
menurunkan kolesterol dan mencegah 
penyakit jantung. Dalam satu studi, 
peserta mengambil kolagen dua kali 
sehari selama enam bulan untuk 
melihat apakah itu bisa membantu 
mencegah penumpukan plak di arteri 
mereka.
Dan hasilnya, rasio kolesterol LDL dan 
HDL mereka berkurang secara 
signifikan, yang merupakan kabar baik 
karena rasio yang lebih tinggi dapat 
meningkatkan risiko penyakit jantung. 
Selain itu, kolagen juga mencegah dan 
mengobati penumpukan plak di arteri 
mereka



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1718

Tanah Air

Amerika

Internasional 

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Internasional

Info SIP

Apalagi tidak banyak penelitian yang 
mendukung penggunaan aplikasi 
kolagen topikal. Hal ini kemungkinan 
karena asam amino dalam yang ada 
pada kolagen terlalu besar untuk bisa 
menembus sel kulit.
Namun untuk menggantinya, Anda bisa 
mengonsumsi kolagen dalam bentuk 
suplemen atau bubuk. Suplemen 
kolagen ini bisa memberikan segudang 
manfaat, yang tentunya memberikan 
berdampak positif bagi kesehatan.

Kolagen sebenarnya juga tersedia di 
dalam tubuh, dan menjadi protein paling 
melimpah di dalam tubuh Anda. Kolagen 
merupakan komponen penting dari 
jaringan ikat yang memberikan dukungan 
struktural dan fungsional untuk tulang, 
kulit, otot, tendon, dan organ.

Mendukung Fungsi Otak
Manfaat collagen yang pertama adalah 

Anda mungkin sudah tidak asing lagi 
dengan kolagen. Nama tersebut sering 
disebut dalam produk dan perawatan 
kulit. Kolagen memang sudah banyak 
dikenal karena kemampuannya yang 
dapat melembapkan kulit, meminimalkan 
garis halus, mengurangi munculnya 
stretch mark, dan meningkatkan 
pertumbuhan rambut.

Manfaat collagen memang sangat baik 
bagi tubuh. Dilansir dari perfectketo.com, 
berikut beberapa manfaat collagen bagi 
tubuh.

Namun, seiring bertambahnya usia, 
produksi kolagen mulai menurun secara 
perlahan. Proses alami ini dapat 
mengakibatkan sejumlah masalah jika 
Anda tidak mengisi kembali nutrisi 
tersebut.

Manfaat Kolagen Untuk Tubuh

Penumpukan plak inilah yang 
menyumbat arteri, sehingga mencegah 
darah mengalir ke organ lain. Kolagen 
dapat membantu mencegah 
penumpukan plak ini di pembuluh 
darah, dan akan melindungi dari 

Meningkatkan Kesehatan Jantung

untuk mendukung fungsi otak. Salah 
satu jenis kolagen, yang dikenal 
sebagai kolagen IV, dinilai dapat 
mencegah timbulnya penyakit 
Alzheimer. Dalam sebuah penelitian, 
kolagen IV dapat melindungi otak dari 
protein amiloid-beta, yang diyakini 
sebagai salah satu penyebab 
Alzheimer.
Dengan meningkatkan asupan 
kolagen, Anda dapat membuat bentuk 
perlindungan untuk otak Anda guna 
memerangi protein amiloid-beta yang 
sama yang dapat menyerang neuron 
dan menyebabkan penyakit Alzheimer.

Manfaat collagen yang kedua adalah 
untuk meningkatkan kesehatan 
jantung. Kolagen dapat membantu 
menurunkan kolesterol dan mencegah 
penyakit jantung. Dalam satu studi, 
peserta mengambil kolagen dua kali 
sehari selama enam bulan untuk 
melihat apakah itu bisa membantu 
mencegah penumpukan plak di arteri 
mereka.
Dan hasilnya, rasio kolesterol LDL dan 
HDL mereka berkurang secara 
signifikan, yang merupakan kabar baik 
karena rasio yang lebih tinggi dapat 
meningkatkan risiko penyakit jantung. 
Selain itu, kolagen juga mencegah dan 
mengobati penumpukan plak di arteri 
mereka



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Ekonomi

pendowo

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

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

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

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Ini menunjukkan bahwa suplementasi 
kolagen berpotensi memberikan 
manfaat pada mereka yang mengalami 
peradangan usus, dan memberikan 
penyembuhan pada usus.

Manfaat collagen yang keempat 
adalah untuk meredakan nyeri sendi 
dan lutut. Selain atlet, nyeri sendi juga 
bisa menyerang orang lain. Beberapa 
orang yang sangat sensitif terhadap 
perubahan cuaca yang tajam juga bisa 
menimbulkan kondisi persendian yang 
kaku.Kolagen mungkin bisa 

Penelitian menunjukkan bahwa pasien 
yang menderita IBS dan kondisi 
peradangan serupa, seperti kolitis 
ulserativa (UC) dan penyakit Crohn 
(CD), cenderung memiliki kolagen IV 
yang rendah. Terlebih lagi, penelitian 
pada hewan menunjukkan bahwa 
suplementasi dengan kolagen dapat 
membantu memperbaiki lapisan usus 
yang rusak.

Meredakan Nyeri Sendi dan Lutut

serangan jantung dan stroke.
Mendukung Fungsi Usus
Manfaat collagen yang ketiga yaitu 
untuk mendukung fungsi usus. 
Sindrom iritasi usus besar (IBS) dan 
sindrom usus bocor adalah dua kondisi 
menyakitkan di mana saluran 
pencernaan dan lapisan perut 
meradang dan teriritasi.
Nutrisi dan zat beracun yang "bocor" 
kembali ke aliran darah alih-alih 
diproses. Stres, pola makan yang 
buruk, 
resep 
obat-
obatan, 
terlalu 
banyak 
alkohol, 
dan gaya 
hidup 
yang tidak 
banyak 
bergerak 
dapat 
berkontrib
usi pada 
gangguan 
gastrointe
stinal ini.

Mendukung Kesehatan Punggung

Selain dengan minum banyak air dan 
membatasi paparan sinar matahari, 
konsumsi kolagen mungkin menjadi salah 
satu praktik anti-penuaan yang perlu Anda 
lakukan. Dalam satu studi baru-baru ini, 
para ilmuwan ingin melihat bagaimana 
kolagen mempengaruhi peptida kolagen 
di kulit.Studi tersebut mengamati 69 

Manfaat collagen yang kelima adalah 
untuk mendukung kesehatan punggung. 
Jika Anda menderita sakit pada 
punggung, Anda mungkin membutuhkan 
kolagen untuk meredakannya.

memberikan rasa lega yang alami. Dalam 
studi selama 24 minggu, para peneliti 
memberikan suplemen kolagen kepada 
atlet tanpa penyakit sendi untuk melihat 
bagaimana hal itu akan memengaruhi 
tulang rawan dan tingkat nyeri 
mereka.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kolagen mengurangi rasa nyeri 
saat berdiri, mengangkat benda berat, 
bahkan saat istirahat. Meskipun 
dibutuhkan lebih banyak penelitian, 
penelitian ini cukup mendukung 

kemungki
nan 
bahwa 
kolagen 
dapat 
membantu 
memperla
mbat 
kerusakan 
sendi 
pada 
individu, 
seperti 
penderita 
artritis 
atau 
rheumatoi

d arthritis.

Mendukung Kesehatan Kulit

Dalam sebuah penelitian, 200 peserta (di 
atas usia 50) dengan nyeri punggung atas 
atau bawah diberikan 1.200 miligram 
kolagen sehari (atau plasebo).
Pada tanda enam bulan, lebih dari 20% 
kelompok kolagen melihat peningkatan 
yang signifikan dalam nyeri punggung 
mereka setelah mengonsumsi kolagen 
setiap hari.

wanita antara usia 35 dan 55 selama 
delapan minggu. Wanita yang 
mengonsumsi suplemen kolagen 
menunjukkan peningkatan elastisitas 
kulit dibandingkan dengan wanita yang 
mengonsumsi plasebo.Yang lebih 
menarik, wanita yang lebih tua dalam 
kelompok kolagen mengalami 
peningkatan yang lebih jelas. Hal ini 
mungkin dikarenakan produksi kolagen 
yang semakin menurun seiring 
bertambahnya usia, sehingga 
meninggalkan ruang yang lebih besar 
untuk perbaikan.
Memperbaiki Kuku Rapuh dan Patah
Kolagen dapat membantu memperkuat 
kuku agar tidak rapuh dan mudah patah. 
Dalam satu penelitian, 25 peserta diberi 
satu dosis peptida kolagen 2,5 gram 
setiap hari selama 24 minggu. Dan 
hasilnya, 12% mengalami peningkatan 
pertumbuhan kuku, 42% mengalami 
penurunan kuku patah, dan 64% 
peningkatan keseluruhan pada kuku 
yang sebelumnya rapuh. Terlebih lagi, 
88% dari peserta juga melaporkan 
perubahan positif ini terlihat hanya 
dalam empat minggu.
Meningkatkan Kepadatan Mineral 
Tulang
Manfaat collagen yang selanjutnya yaitu 
dapat meningkatkan kepadatan mineral 
pada tulang. Kepadatan mineral tulang 
(BMD) adalah ukuran jumlah mineral 
tulang di jaringan tulang Anda. Ini adalah 
salah satu cara terbaik untuk menilai 

Manfaat collagen yang terakhir yaitu 
dapat meningkatkan massa otot. 
Kolagen dapat menopang otot Anda 
dengan beberapa cara. Pertama, 
kolagen adalah bagian integral dari 
matriks ekstraseluler (ECM) Anda, yang 
menyediakan struktur seperti perancah 
ke jaringan dan organ. ECM jaringan 
otot Anda berperan dalam perbaikan, 
fungsi, dan pemeliharaan otot.
Kedua, asam amino glisin, yang 
berlimpah dalam kolagen, telah terbukti 
melindungi otot dari pemborosan. 
Dalam sebuah penelitian, para peneliti 
yang mempelajari efek kolagen pada 
sarcopenia (pemborosan otot) dengan 
memberikan suplementasi kolagen 
kepada 53 pria selama 12 minggu yang 
diikuti dengan protokol pelatihan 
ketahanan. Di akhir uji coba, para 
peserta menunjukkan adanya 
peningkatan massa otot serta kekuatan 
otot.

Meningkatkan Massa Otot

kesehatan tulang dan apakah 
seseorang berisiko terkena 
osteoporosis.
Seiring bertambahnya usia, kepadatan 
mineral tulang menjadi jauh lebih 
penting. Hal ini terutama berlaku pada 
wanita pascamenopause. Peptida 
kolagen memiliki efek anabolik 
(pemacu pertumbuhan) pada tulang. 
Oleh karena itu, nutrisi ini dapat 
meningkatkan BMD dengan 
meningkatkan pembentukan tulang.
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Ini menunjukkan bahwa suplementasi 
kolagen berpotensi memberikan 
manfaat pada mereka yang mengalami 
peradangan usus, dan memberikan 
penyembuhan pada usus.

Manfaat collagen yang keempat 
adalah untuk meredakan nyeri sendi 
dan lutut. Selain atlet, nyeri sendi juga 
bisa menyerang orang lain. Beberapa 
orang yang sangat sensitif terhadap 
perubahan cuaca yang tajam juga bisa 
menimbulkan kondisi persendian yang 
kaku.Kolagen mungkin bisa 

Penelitian menunjukkan bahwa pasien 
yang menderita IBS dan kondisi 
peradangan serupa, seperti kolitis 
ulserativa (UC) dan penyakit Crohn 
(CD), cenderung memiliki kolagen IV 
yang rendah. Terlebih lagi, penelitian 
pada hewan menunjukkan bahwa 
suplementasi dengan kolagen dapat 
membantu memperbaiki lapisan usus 
yang rusak.

Meredakan Nyeri Sendi dan Lutut

serangan jantung dan stroke.
Mendukung Fungsi Usus
Manfaat collagen yang ketiga yaitu 
untuk mendukung fungsi usus. 
Sindrom iritasi usus besar (IBS) dan 
sindrom usus bocor adalah dua kondisi 
menyakitkan di mana saluran 
pencernaan dan lapisan perut 
meradang dan teriritasi.
Nutrisi dan zat beracun yang "bocor" 
kembali ke aliran darah alih-alih 
diproses. Stres, pola makan yang 
buruk, 
resep 
obat-
obatan, 
terlalu 
banyak 
alkohol, 
dan gaya 
hidup 
yang tidak 
banyak 
bergerak 
dapat 
berkontrib
usi pada 
gangguan 
gastrointe
stinal ini.

Mendukung Kesehatan Punggung

Selain dengan minum banyak air dan 
membatasi paparan sinar matahari, 
konsumsi kolagen mungkin menjadi salah 
satu praktik anti-penuaan yang perlu Anda 
lakukan. Dalam satu studi baru-baru ini, 
para ilmuwan ingin melihat bagaimana 
kolagen mempengaruhi peptida kolagen 
di kulit.Studi tersebut mengamati 69 

Manfaat collagen yang kelima adalah 
untuk mendukung kesehatan punggung. 
Jika Anda menderita sakit pada 
punggung, Anda mungkin membutuhkan 
kolagen untuk meredakannya.

memberikan rasa lega yang alami. Dalam 
studi selama 24 minggu, para peneliti 
memberikan suplemen kolagen kepada 
atlet tanpa penyakit sendi untuk melihat 
bagaimana hal itu akan memengaruhi 
tulang rawan dan tingkat nyeri 
mereka.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kolagen mengurangi rasa nyeri 
saat berdiri, mengangkat benda berat, 
bahkan saat istirahat. Meskipun 
dibutuhkan lebih banyak penelitian, 
penelitian ini cukup mendukung 

kemungki
nan 
bahwa 
kolagen 
dapat 
membantu 
memperla
mbat 
kerusakan 
sendi 
pada 
individu, 
seperti 
penderita 
artritis 
atau 
rheumatoi

d arthritis.

Mendukung Kesehatan Kulit

Dalam sebuah penelitian, 200 peserta (di 
atas usia 50) dengan nyeri punggung atas 
atau bawah diberikan 1.200 miligram 
kolagen sehari (atau plasebo).
Pada tanda enam bulan, lebih dari 20% 
kelompok kolagen melihat peningkatan 
yang signifikan dalam nyeri punggung 
mereka setelah mengonsumsi kolagen 
setiap hari.

wanita antara usia 35 dan 55 selama 
delapan minggu. Wanita yang 
mengonsumsi suplemen kolagen 
menunjukkan peningkatan elastisitas 
kulit dibandingkan dengan wanita yang 
mengonsumsi plasebo.Yang lebih 
menarik, wanita yang lebih tua dalam 
kelompok kolagen mengalami 
peningkatan yang lebih jelas. Hal ini 
mungkin dikarenakan produksi kolagen 
yang semakin menurun seiring 
bertambahnya usia, sehingga 
meninggalkan ruang yang lebih besar 
untuk perbaikan.
Memperbaiki Kuku Rapuh dan Patah
Kolagen dapat membantu memperkuat 
kuku agar tidak rapuh dan mudah patah. 
Dalam satu penelitian, 25 peserta diberi 
satu dosis peptida kolagen 2,5 gram 
setiap hari selama 24 minggu. Dan 
hasilnya, 12% mengalami peningkatan 
pertumbuhan kuku, 42% mengalami 
penurunan kuku patah, dan 64% 
peningkatan keseluruhan pada kuku 
yang sebelumnya rapuh. Terlebih lagi, 
88% dari peserta juga melaporkan 
perubahan positif ini terlihat hanya 
dalam empat minggu.
Meningkatkan Kepadatan Mineral 
Tulang
Manfaat collagen yang selanjutnya yaitu 
dapat meningkatkan kepadatan mineral 
pada tulang. Kepadatan mineral tulang 
(BMD) adalah ukuran jumlah mineral 
tulang di jaringan tulang Anda. Ini adalah 
salah satu cara terbaik untuk menilai 

Manfaat collagen yang terakhir yaitu 
dapat meningkatkan massa otot. 
Kolagen dapat menopang otot Anda 
dengan beberapa cara. Pertama, 
kolagen adalah bagian integral dari 
matriks ekstraseluler (ECM) Anda, yang 
menyediakan struktur seperti perancah 
ke jaringan dan organ. ECM jaringan 
otot Anda berperan dalam perbaikan, 
fungsi, dan pemeliharaan otot.
Kedua, asam amino glisin, yang 
berlimpah dalam kolagen, telah terbukti 
melindungi otot dari pemborosan. 
Dalam sebuah penelitian, para peneliti 
yang mempelajari efek kolagen pada 
sarcopenia (pemborosan otot) dengan 
memberikan suplementasi kolagen 
kepada 53 pria selama 12 minggu yang 
diikuti dengan protokol pelatihan 
ketahanan. Di akhir uji coba, para 
peserta menunjukkan adanya 
peningkatan massa otot serta kekuatan 
otot.

Meningkatkan Massa Otot

kesehatan tulang dan apakah 
seseorang berisiko terkena 
osteoporosis.
Seiring bertambahnya usia, kepadatan 
mineral tulang menjadi jauh lebih 
penting. Hal ini terutama berlaku pada 
wanita pascamenopause. Peptida 
kolagen memiliki efek anabolik 
(pemacu pertumbuhan) pada tulang. 
Oleh karena itu, nutrisi ini dapat 
meningkatkan BMD dengan 
meningkatkan pembentukan tulang.
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Kelompok anti-vaksin memblokir pintu 
masuk salah satu fasilitas vaksinasi 
Covid-19 di Los Angeles, Amerika Serikat 
( AS), pada 
Sabtu 
(30/1/2021). 
Akibatnya, 
fasilitas 
tersebut 
terpaksa 
ditutup 
untuk 
sementara 
waktu 
karena 
lusinan 
orang 
memblokir 
pintu 
masuknya. 
Padahal, 
ratusan 
orang-orang 
telah 
mengantre 
selama 
berjam-jam 
di dalam 
mobil 
mereka 
sebagaiman
a dilansir 
dari New 
York 
Post.Depart
emen 
Pemadam 
Kebakaran Los Angeles menutup pintu 
masuk ke pusat vaksinasi di Stadion 
Dodger tersebut pada Sabtu sekitar pukul 
14.00 waktu setempat sebagai tindakan 
pencegahan. Los Angeles Times 
melaporkan, orang-orang yang 
memblokir pintu masuk tersebut adalah 
anggota kelompok anti- vaksin dan 
kelompok sayap kanan. Beberapa dari 
mereka membawa tanda-tanda yang 
mengecam vaksin Covid-19 dan berteriak 
agar orang-orang tidak disuntik vaksin 
virus corona.Beruntungnya, tidak ada 

Kelompok Anti Vaksin Blokir Fasilitas Vaksinasi
insiden kekerasan yang dilaporkan di 
tempat tersebut sebagaimana 
dilaporkan oleh Los Angeles Times. 

"Ini salah 
besar," 
kata 
German 
Jaquez, 
yang 
mengemu
di dari 
rumahnya 
di La 
Verne 
dan telah 
menungg
u satu 
jam untuk 
vaksinasi 
ketika 
gerbang 
stadion 
ditutup. 
Dia 
mengatak
an 
beberapa 
pengunju
k rasa 
memberi 
tahu 
orang-
orang 
bahwa 
virus 
corona 
tidak 

nyata dan vaksinasi berbahaya. 
Seorang pejabat mengatakan, 
petugas pemadam kebakaran 
berencana membuka kembali fasilitas 
vaksinasi sekitar pukul 15.00 waktu 
setempat. Fasilitas vaksinasi tersebut 
ini biasanya buka dari mulai pukul 
08.00 waktu setempat hingga pukul 
20.00 waktu setempat. Aksi 
pemblokiran tersebut diserukan 
melalui internet sambil meminta para 
anti-vaksin membawa spanduk 
menolak vaksin.
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Pemerintah Amerika Serikat melalui 
Badan Pusat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit (CDC) 
mewajibkan para pengguna kendaraan 
umum memakai masker untuk 
mencegah penyebaran Covid-19.

Laman the Times of Israel melaporkan, 
Minggu (31/1), aturan sepanjang 11 
halaman ini mulai berlaku pada Senin 
malam. Dengan demikian jika ada yang 
tidak menaati aturan itu maka dianggap 
melanggar aturan federal.
Aturan ini berlaku untuk seluruh 
penumpang pesawat, kereta, kereta 
bawah tanah, bus, taksi dan semua 
layanan transportasi bersama. Aturan 
dari CDC menyatakan setiap 
penumpang harus memakai masker 
yang menutupi hidung dan mulut 
mereka di kendaraan pada saat naik 
dan turun. Peraturan ini juga diperluas 

CDC mengeluarkan aturan itu dua hari 
lalu atas perintah Presiden AS Joe 
Biden.Aturan ini "akan melindungi 
rakyat Amerika dan memberikan 
kepercayaan diri bahwa kita bisa 
kembali bepergian di masa pandemi," 
ujar Dr Marty Cetron, direktur CDC divisi 
migrasi dan karantina yang 
menandatangani aturan ini.

CDC : Wajib Pakai Masker Di Angkutan Umum

Para penumpang dibolehkan tidak 
memakai masker ketika sedang makan 
dan minum.Pihak CDC juga menuturkan 
sejumlah pelindung wajah tidak cukup 
memadai untuk memenuhi aturan itu. hal 
yang tidak boleh dilakukan selama 
bepergian bagi para penumpang di 
antaranya memakai pelindung wajah, 
bandana, masker dengan katup udara dan 
masker yang terlalu besar atau tidak muat 
bagi pemakainya.
Penumpang pesawat di AS sejauh ini 
sudah turun hingga 60 persen sejak tahun 
lalu. 

jangkauannya hingga ke area tunggu di 
bandara, kereta, dan stasiun kereta bawah 
tanah.Sejumlah maskapai penerbangan 
sebelumnya sudah mewajibkan aturan 
memakai masker dan melarang terbang 
lebih dari 2.000 penumpang karena 
menolak memakai masker. Serikat pekerja 
pramugari mengatakan aturan federal ini 
akan mempermudah mereka untuk 
menerapkan kewajiban pemakaian 
masker.Aturan ini mengecualikan 
penumpang berusia di bawah dua tahun 
dan penyandang disabilitas. CDC 
mengatakan pihak operator transportasi 
boleh meminta dokumen medis kepada 
penumpang.

GeNose C19 adalah alat screening 
Covid-19 inovasi dari Universitas Gadjah 
Mada yang disebut yang memiliki 
keunggulan yaitu murah, cepat, dan 
akurat. Alat ini meniru cara kerja hidung 
manusia dengan memanfaatkan sistem 
penginderaan (larik sensor gas) dan 
kecerdasan buatan (artificial intelligence) 
dalam membedakan pola senyawa yang 
dideteksi.GeNose kemudian melakukan 
screening melalui embusan nafas pasien 
Covid-19. Dengan bantuan software 

 Mulai 5 Februari 2021, PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) akan menghadirkan 
layanan GeNose Test untuk screening 
Covid-19 bagi pelanggan KA Jarak Jauh. 
Dalam tahap pertama, layanan ini akan 
tersedia di Stasiun Pasar Senen, Jakarta 
dan Stasiun Yogyakarta.“Dengan 
GeNose C19, calon penumpang akan 
lebih dimudahkan karena harganya yang 
terjangkau, serta memiliki akurasi 
sebesar 93-95 persen” ujar EVP 
Corporate Secretary PT KAI Dadan 
Rudiansyah dalam keterangan tertulis di 
Jakarta, Minggu, 31 Januari 2021.

2 Stasiun Kereta Akan Pakai GeNose

Menurut Dadan, alat GeNose telah 
mendapat izin edar dari Kementerian 
Kesehatan. Selain itu, alat ini juga 
sudah ditetapkan sebagai syarat 
kesehatan bagi individu yang 
melakukan perjalanan melalui Surat 
Edaran Satgas Penanganan Covid-19 
Nomor 5 Tahun 2021 dan Surat Edaran 
Kementerian Perhubungan Nomor 11 
Tahun 2021.Adapun sebelum ini, KAI 
sebenarnya juga telah melakukan 
screening Covid-19 untuk para 
pelanggannya, tapi dengan rapid tes 
antigen seharga Rp 105 ribu. Rapid 
antigen ini sudah banyak tersedia di 
stasiun KAI dengan waktu tunggu 10-15 
menit saja.Tapi, kata Dadan, ada 
keunggulan produk GeNose C19 
dibandingkan dengan rapid test antigen 
dan swab test/PCR. Salah satu yaitu 
hasilnya yang cepat diketahui. "Hanya 
memerlukan waktu selama kurang lebih 
3 menit," kata dia.

artificial intelligence, maka GeNose bisa 
membedakan sampel nafas yang 
diduga positif Covid-19 atau negatif.
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mewajibkan para pengguna kendaraan 
umum memakai masker untuk 
mencegah penyebaran Covid-19.

Laman the Times of Israel melaporkan, 
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halaman ini mulai berlaku pada Senin 
malam. Dengan demikian jika ada yang 
tidak menaati aturan itu maka dianggap 
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dari CDC menyatakan setiap 
penumpang harus memakai masker 
yang menutupi hidung dan mulut 
mereka di kendaraan pada saat naik 
dan turun. Peraturan ini juga diperluas 

CDC mengeluarkan aturan itu dua hari 
lalu atas perintah Presiden AS Joe 
Biden.Aturan ini "akan melindungi 
rakyat Amerika dan memberikan 
kepercayaan diri bahwa kita bisa 
kembali bepergian di masa pandemi," 
ujar Dr Marty Cetron, direktur CDC divisi 
migrasi dan karantina yang 
menandatangani aturan ini.

CDC : Wajib Pakai Masker Di Angkutan Umum

Para penumpang dibolehkan tidak 
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dan minum.Pihak CDC juga menuturkan 
sejumlah pelindung wajah tidak cukup 
memadai untuk memenuhi aturan itu. hal 
yang tidak boleh dilakukan selama 
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bandana, masker dengan katup udara dan 
masker yang terlalu besar atau tidak muat 
bagi pemakainya.
Penumpang pesawat di AS sejauh ini 
sudah turun hingga 60 persen sejak tahun 
lalu. 
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pramugari mengatakan aturan federal ini 
akan mempermudah mereka untuk 
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masker.Aturan ini mengecualikan 
penumpang berusia di bawah dua tahun 
dan penyandang disabilitas. CDC 
mengatakan pihak operator transportasi 
boleh meminta dokumen medis kepada 
penumpang.

GeNose C19 adalah alat screening 
Covid-19 inovasi dari Universitas Gadjah 
Mada yang disebut yang memiliki 
keunggulan yaitu murah, cepat, dan 
akurat. Alat ini meniru cara kerja hidung 
manusia dengan memanfaatkan sistem 
penginderaan (larik sensor gas) dan 
kecerdasan buatan (artificial intelligence) 
dalam membedakan pola senyawa yang 
dideteksi.GeNose kemudian melakukan 
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 Mulai 5 Februari 2021, PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) akan menghadirkan 
layanan GeNose Test untuk screening 
Covid-19 bagi pelanggan KA Jarak Jauh. 
Dalam tahap pertama, layanan ini akan 
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dan Stasiun Yogyakarta.“Dengan 
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lebih dimudahkan karena harganya yang 
terjangkau, serta memiliki akurasi 
sebesar 93-95 persen” ujar EVP 
Corporate Secretary PT KAI Dadan 
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2 Stasiun Kereta Akan Pakai GeNose

Menurut Dadan, alat GeNose telah 
mendapat izin edar dari Kementerian 
Kesehatan. Selain itu, alat ini juga 
sudah ditetapkan sebagai syarat 
kesehatan bagi individu yang 
melakukan perjalanan melalui Surat 
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menit saja.Tapi, kata Dadan, ada 
keunggulan produk GeNose C19 
dibandingkan dengan rapid test antigen 
dan swab test/PCR. Salah satu yaitu 
hasilnya yang cepat diketahui. "Hanya 
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3 menit," kata dia.

artificial intelligence, maka GeNose bisa 
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"Ini diperkirakan bisa berlangsung untuk 
10 tahun kedepan jika kita tidak 
melakukan perubahan-perubahan dari 
sisi kebijakan, maupun tidak terjadi 
recovery dari investasi," ungkap Mari 
dalam webinar Forum Diskusi Salemba 
46, Sabtu (30/1/2021).
Ia mengatakan, sebelum pandemi 
Corona pun kondisi investasi global 
sudah menunjukkan adanya penurunan. 
"Yang juga perlu dicatat adalah the 
collapse of investment yang terjadi 
sebelum pandemi pun itu sudah 
kelihatan," tutur Mari.
Bahkan, sejak adanya krisis keuangan 
global atau global financial crisis pada 
2008 silam, pertumbuhan investasi dunia 
belum kembali pulih seperti sebelum 
adanya krisis itu. Ditambah lagi dengan 

Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka 
Pangestu mengatakan, dampak pandemi 
virus Corona (COVID-19) di dunia bisa 
terasa hingga 10 tahun ke depan. Hal itu 
bisa terjadi apabila komponen 
pertumbuhan ekonomi dunia, terutama 
investasi tidak menunjukkan pemulihan.

Dampak Covid Terasa Sampai 10 Tahun Kedepan 

pandemi COVID-19, maka kondisi 
investasi global semakin terpuruk.

Di sisi lain, dalam laporan Global 
Economic Prospects 2021 yang dirilis 
Bank Dunia, kondisi investasi global 
pada tahun 2022 diramal belum akan 
pulih.
"Kelihatannya di 2022 pun terkecuali 
China prediksinya tdk akan ada 
recovery. Kalau kita ingin 
menggambarkan recovery atau growth, 
it cannot happen without investment. ini 
temuan yang sangat mengkhawatirkan 
dari segi forecast. Dan ini salah satu 
hal yang perlu menjadi perhatian bagi 
semua. Bagaimana kita pulihkan 
investasi? Ini jadi pertanyaan untuk 
semua negara," ujarnya.Bank Dunia 
sendiri memprediksi ekonomi dunia 
tumbuh 4% di tahun 2021 ini. Namun, 
prediksinya akan lebih buruk jika 

"Very short fall per capita GDP dan 
investment itu sebenarnya sejak global 
financial crisis never recovered back to 
before global financial crisis. Dan kena 
pandemi collapse lagi," terang Mari.
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"Gambaran forecast bisa lebih buruk jika 
risiko terhadap global outlook terjadi, 
dan tentu jika pandemi berlanjut. 
Sekarang banyak yang sangat concern 
dengan strain yang baru. Ada second 
wave, third wave, dan juga vaksin 
(COVID-19)," paparnya.Selain itu, 
dampak dari utang yang diajukan 
berbagai negara atau perusahaan demi 
menghadapi pandemi Corona pun akan 
berlangsung lama. Bahkan, saat ini saja 
sudah ada negara yang menunjukkan 
kejenuhan atas utang."Berapa lama 
utang itu dipertahankan? Itu di level 
negara maupun perusahaan. Apakah 
akan terjadi masalah negara tidak bisa 
bayar utang? Dan dari ukuran debt 
stress ada beberapa negara yang sudah 
menunjukkan debt stress, dan lebih 
panjang krisisnya tentunya akan lebih 
besar kemungkinan debt overhang and 
debt crisis dari segi negara apalagi dari 
segi sektor finansial dan perusahaan," 
imbuh dia.Kembali lagi pada 

pandemi Corona masih berlanjut.

Apabila hingga akhir 2021 hanya 10% dari 
populasi dunia yang sudah divaksinasi, 
maka Bank Dunia melihat adanya potensi 
kontraksi ekonomi.

penyebaran COVID-19 itu sendiri, 
menurut Bank Dunia dampak pandemi 
akan lebih lama jika vaksinasi Corona tak 
sesuai dengan target yakni 55% dari 
populasi dunia di akhir 2021, dan 70% di 
2022.
"Faktor utama dari semua skenario dan 
proyeksi adalah seberapa cepat negara 
bisa melakukan vaksinasi terhadap 
populasinya secara global. Dan herd 
immunity 70%. Maka dari itu baseline 
yang merah itu menuju kepada 70%. Nah 
ini dengan asumsi di akhir 2021% kita 
sudah bisa mencapai 55% dari populasi 
sudah di vaksinasi, dan 2022 bisa menuju 
ke 70%. Ini yang jadi baseline," tutur Mari.

"Tetapi jika pada akhir 2021 hanya sekitar 
10% dari populasi yang sudah divaksin 
maka ini yang akan mempengaruhi, even 
still contraction in 2021. This is big issue, 
vaksin," tandasnya.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
Menteri Koordinator bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan (Menko 
Polhukam) Mahfud MD mengucapkan 
selamat ulang tahun kepada Nahdlatul 
Ulama ( NU) yang pada Minggu 
(31/1/2021) genap berusia 95 tahun. 
Ucapan tersebut disampaikan Mahfud 
melalui akun twitter-nya pada Minggu 
pagi. “Selamat hari jadi Nahdlatul Ulama 
(NU) yang ke-95. Bangsa Indonesia 
bersyukur punya NU,” kata Mahfud. 
Menurut Mahfud keberadaan NU di 
Indonesia membawa manfaat yang besar 
karena Ormas Islam tersebut selalu 
menyebarkan ajaran Islam dengan penuh 
keramahan. Mahfud pun mengatakan NU 
berhasil mempertemukan prinsip Islam 
dan kebangsaan tanpa mengurangi 
substansi keduanya. “NU juga Ormas 
Islam yang menyemai dan membangun 
nasionalisme yang kemudian ikut 
mengantarkan Indonesia merdeka,” lanjut 

Mahfud : Indonesia Bersyukur Punya NU

Mahfud. Adapun Ketua Umum (PBNU) 
Said Aqil Siradj merasa bersyukur pada 
usia Ke-95 tahun, PBNU masih berdiri 
sesuai jalurnya. Ia mengatakan, NU 
sudah memiliki perjalanan panjang dan 
ikut andil berkontribusi untuk bangsa 
Indonesia. 
“NU hampir 100 tahun, bahwa 
menunjukan sudah panjang 
perjalanannya, sudah banyak andil 
kontribusinya untuk bangsa ini, sudah 
banyak lika-likunya. Kadang menjumpai 
perjalanan yang mudah, tapi tidak 
sedikit kita jumpai perjalanan yang 
terjal," kata Said dalam pidatonya pada 
acara 'Konser Amal dan Harlah NU ke-
95' secara virtual, Sabtu 
(30/1/2021)."Alhamdulillah sampai hari 
ini NU masih on the right track 
menjalankan amanah yang kita warisi 
dari para ulama pendiri NU," 
sambungnya.
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acara 'Konser Amal dan Harlah NU ke-
95' secara virtual, Sabtu 
(30/1/2021)."Alhamdulillah sampai hari 
ini NU masih on the right track 
menjalankan amanah yang kita warisi 
dari para ulama pendiri NU," 
sambungnya.



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

Tanah Air

Internasional

Internasional

iklan JKInternasional

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)

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

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Pada kesempatan itu, Kepala Negara 
menginstruksikan Panglima TNI Marsekal 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengungkapkan kekecewaannya terkait 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM), pada 11-25 Januari 
2021.“Saya ingin menyampaikan yang 
berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 
Januari 2021. Kita harus ngomong apa 
adanya. Ini tidak efektif. 
Mobilitas juga masih tinggi, karena kita 
memiliki index mobility-nya sehingga di 
beberapa provinsi Covid tetap naik,” kata 
Presiden Jokowi saat memimpin rapat 
terbatas yang membahas tentang 
Pendisiplinan Melawan Covid-19, Istana 
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 
(29/1/ 2021).
Rapat yang diselenggarakan secara 
tertutup dan tidak dapat diliput media, 
baru diunggah videonya di akun Youtube 
Sekretariat Presiden, pada Minggu 
(31/1/2021).Pada kesempatan itu, 
Presiden Jokowi dengan nada tinggi 
mengungkapkan bahwa esensi dari 
kebijakan pembatasan kegiatan 
masyarakat yang diberlakukan di tengah 
pandemi saat ini adalah mengurangi atau 
bahkan mencegah terjadinya mobilitas 
masyarakat untuk menekan laju 
penularan Covid-19.Oleh karena itu, 
ketegasan dan konsistensi dari 
penerapan kebijakan tersebut sangat 
dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang 
diinginkan."Esensi dari PPKM ini kan 
membatasi mobilitas, tetapi yang saya 
lihat di implementasinya ini kita tidak 
tegas dan tidak konsisten," ujarnya.

Jokowi Kecewa PPKM Tidak Efektif

“Yang ingin saya dengar adalah 
implementasi lapangannya seperti apa. 
Mungkin nanti Kementerian Agama 
melibatkan tokoh-tokoh agamanya 
seperti apa, TNI seperti apa, di Polri 
seperti apa dan Pak Menko nanti yang 
mungkin bisa men-drive agar ini betul-
betul lapangannya terjadi," kata 
Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi meminta 
Menko PMK Muhadjir Effendy dan 
jajaran terkait lainnya agar melibatkan 
sebanyak-banyaknya pakar dan 
epidemiolog dalam penanganan Covid-
19. 

Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo, dan Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qoumas agar dalam 
penerapan kebijakan berikutnya turut 
terlibat dan intens berada di lapangan 
untuk memberikan contoh kedisiplinan 
serta sosialisasi dengan melibatkan 
para tokoh masyarakat dan agama 
mengenai protokol kesehatan sebagai 
bagian dari kebijakan pembatasan itu.

Keterlibatan dan kerja sama para pakar 
bersama pemerintah nantinya 
diharapkan akan menghasilkan desain 
kebijakan yang lebih baik dan 
komprehensif.
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terlibat dan intens berada di lapangan 
untuk memberikan contoh kedisiplinan 
serta sosialisasi dengan melibatkan 
para tokoh masyarakat dan agama 
mengenai protokol kesehatan sebagai 
bagian dari kebijakan pembatasan itu.

Keterlibatan dan kerja sama para pakar 
bersama pemerintah nantinya 
diharapkan akan menghasilkan desain 
kebijakan yang lebih baik dan 
komprehensif.
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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)

Asmara: Minta bantuan.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Asmara: Mulai jenuh.

Keuangan: Simpan sendiri.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara: Kabar baik.

Pekerjaan: Jadi bumper.

Keuangan: Masih nol. 

Keuangan: Boros ongkos.

Bukan kah yang terpenting bekerja 
sebaik-baiknya dan tak terlalu 
memedulikan lingkup sosial di kantor? 
Benar, sih. Akan tetapi, di akhir pekan 
ini bisa-bisa Anda ikut tersangkut jika 
tak hati-hati. Pokoknya, jangan 
terpancing jika ada rekan  yang 
mengajak bergosip, ya! Bersikap biasa 
saja dan tunjukkan Anda tidak tertarik 
ikut konflik.  
Keuangan: Ada sisa.

Kondisi minggu ini lumayan membuat 
stres. Lagi pula, pasrah bukan cara 
yang benar untuk membuat orang lain 
menghormati Anda.

Pekerjaan sampingan dari kanan dan 
kiri Anda ambil demi dapur “ngebul”. 
Memang, sih, pendapatannya lumayan. 
Tapi apakah Anda tak lelah bekerja 
terus-menerus? Bagaimana jika Anda 
mulai memikirkan peluangpassive 
income  seperti memodali usaha 
supaya bisa mendapatkan pembagian 
komisi?

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Keuangan: Ambisius.

Atasan plinplan dalam mengambil 
putusan? Agar Anda tak terjebak lagi, 
catat semua penugasan dan simpan 
semua e-mail  hingga percakapan di 
instant messenger .

Pekerjaan: Banting tulang.

Bicara soal percintaan,berhati-hatilah 
terhadap orang baru yang mendekati 
Anda. Kelihatannya, ia hanya tertarik 
harta Anda. Jangan terlalu baik dan 
terbuka kepadanya, ya!

Asmara: Digombali.

Taurus(20April-20mei)

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara: Bikin iri.
Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Orang ketiga.

Keuangan: Mari belanja.

Hubungan percintaan makin mesra 
setelah melewati permasalahan yang 
cukup genting. Tadinya, Anda 
menganggap pertengkaran sebagai 
masalah biasa. Padahal, pasangan 
menganggap sebaliknya. berhati-hatilah 
ketika mengungkapkan keberatan.
Pekerjaan: Maju mundur. 

Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Ingat-ingat saja target penurunan berat 
badan. Jangan batasi kegiatan, apalagi 
kala pekerjaan sudah mulai menipis. Tapi, 
jangan pula memaksakan bila Anda lelah. 
cicil pekerjaan dari sekarang, supaya cuti 
besar bisa dinikmati sepuas hati. 

Keuangan: Tak teliti.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan: Hitung dulu.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Asmara: Salah sangka.

Keuangan: Dapat berkah.

Memendam kekecewaan bisa membuat 
sakit hati tak kunjung pulih, lho. Coba 
komunikasikan perasaan Anda. Terlalu 
banyak diam pun tak selalu “emas”. 
Apalagi Anda sering ditegur rekan senior 
di kantor karena kesalahan orang lain. 
Ayo, suarakan kebenaran!

Mumpung masih ada waktu, sisihkan 
dananya dari sekarang. 

Keuangan: Serba cukup.

Pekerjaan menggunung. Akibatnya, izin 
sakit sehari saja bisa membuat pekerjaan 
menumpuk. 

Selain urusan mengatur waktu, sebaiknya 
Anda juga lebih cermat mengelola ucapan 
di kantor. Jangan sampai muncul salah 
paham dengan rekan kerja gara-gara 
sepucuk e-mail  atau candaan. 

Asmara: Kondisi aman.

Asmara: Makin kompak.

Asmara: Bahu-membahu.

Asmara: Butuh bicara.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan: Seleksi ketat.
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Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969
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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.
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Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359
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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
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Gemini(21 Mei-21Juni)

Asmara: Minta bantuan.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Asmara: Mulai jenuh.

Keuangan: Simpan sendiri.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara: Kabar baik.

Pekerjaan: Jadi bumper.

Keuangan: Masih nol. 

Keuangan: Boros ongkos.

Bukan kah yang terpenting bekerja 
sebaik-baiknya dan tak terlalu 
memedulikan lingkup sosial di kantor? 
Benar, sih. Akan tetapi, di akhir pekan 
ini bisa-bisa Anda ikut tersangkut jika 
tak hati-hati. Pokoknya, jangan 
terpancing jika ada rekan  yang 
mengajak bergosip, ya! Bersikap biasa 
saja dan tunjukkan Anda tidak tertarik 
ikut konflik.  
Keuangan: Ada sisa.

Kondisi minggu ini lumayan membuat 
stres. Lagi pula, pasrah bukan cara 
yang benar untuk membuat orang lain 
menghormati Anda.

Pekerjaan sampingan dari kanan dan 
kiri Anda ambil demi dapur “ngebul”. 
Memang, sih, pendapatannya lumayan. 
Tapi apakah Anda tak lelah bekerja 
terus-menerus? Bagaimana jika Anda 
mulai memikirkan peluangpassive 
income  seperti memodali usaha 
supaya bisa mendapatkan pembagian 
komisi?

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Keuangan: Ambisius.

Atasan plinplan dalam mengambil 
putusan? Agar Anda tak terjebak lagi, 
catat semua penugasan dan simpan 
semua e-mail  hingga percakapan di 
instant messenger .

Pekerjaan: Banting tulang.

Bicara soal percintaan,berhati-hatilah 
terhadap orang baru yang mendekati 
Anda. Kelihatannya, ia hanya tertarik 
harta Anda. Jangan terlalu baik dan 
terbuka kepadanya, ya!

Asmara: Digombali.

Taurus(20April-20mei)

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara: Bikin iri.
Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Orang ketiga.

Keuangan: Mari belanja.

Hubungan percintaan makin mesra 
setelah melewati permasalahan yang 
cukup genting. Tadinya, Anda 
menganggap pertengkaran sebagai 
masalah biasa. Padahal, pasangan 
menganggap sebaliknya. berhati-hatilah 
ketika mengungkapkan keberatan.
Pekerjaan: Maju mundur. 

Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Ingat-ingat saja target penurunan berat 
badan. Jangan batasi kegiatan, apalagi 
kala pekerjaan sudah mulai menipis. Tapi, 
jangan pula memaksakan bila Anda lelah. 
cicil pekerjaan dari sekarang, supaya cuti 
besar bisa dinikmati sepuas hati. 

Keuangan: Tak teliti.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan: Hitung dulu.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Asmara: Salah sangka.

Keuangan: Dapat berkah.

Memendam kekecewaan bisa membuat 
sakit hati tak kunjung pulih, lho. Coba 
komunikasikan perasaan Anda. Terlalu 
banyak diam pun tak selalu “emas”. 
Apalagi Anda sering ditegur rekan senior 
di kantor karena kesalahan orang lain. 
Ayo, suarakan kebenaran!

Mumpung masih ada waktu, sisihkan 
dananya dari sekarang. 

Keuangan: Serba cukup.

Pekerjaan menggunung. Akibatnya, izin 
sakit sehari saja bisa membuat pekerjaan 
menumpuk. 

Selain urusan mengatur waktu, sebaiknya 
Anda juga lebih cermat mengelola ucapan 
di kantor. Jangan sampai muncul salah 
paham dengan rekan kerja gara-gara 
sepucuk e-mail  atau candaan. 

Asmara: Kondisi aman.

Asmara: Makin kompak.

Asmara: Bahu-membahu.

Asmara: Butuh bicara.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan: Seleksi ketat.


