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Money Grams $1 = Rp 13.680,- Kurs BI $1 = Rp 14.050-

bersambung ke hal 3

Rabu
02/17/2021 Edisi 1428

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Sejak Jokowi menjabat, ada begitu 
banyak proyek infrastruktur dan proyek 
strategis nasional yang dibangun. Andai 
saja bukan Jokowi, Indonesia mungkin 
makin ketinggalan dari negara 
tetangga. Mungkin sebagian dari 
pembaca belum tahu berapa banyak 
hasil pembangunan di era Jokowi. 
Sebenarnya banyak sekali. Kalau 
dibahas satu per satu, tidak akan 
selesai satu edisi. Ini baru satu 
setengah periode Pembangunan yang 

masif dalam waktu cukup singkat. Salah 
satunya adalah 55 bendungan dari total 
65 yang sudah terbangun. Yang terbaru 
adalah peresmian bendungan di Pacitan 
hari Minggu kemarin. Presiden RI Joko 
Widodo meresmikan Bendungan Tukul, di 
Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, 
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Jatim), 
Minggu (14/02/2021) siang. Presiden 
didampingi Menteri Sekretaris Negara 
Pratikno tiba di lokasi sekitar pukul 11.50 
WIB. Rombongan presiden langsung 
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disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Basuki 
Hadimuljono dan juga Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawansa serta 
Bupati Pacitan Indartato. Jokowi 
mengatakan Bendungan Tukul adalah 
salah satu dari 65 bendungan di Tanah 
Air yang dibangun sejak 6 tahun lalu. 
Selain Bendungan Tukul, beberapa 
bendungan lain yang telah selesai 
digarap dan diresmikan. Antara lain 
Bendungan Raknamo dan Rotiklot di 
Nusa Tenggara Timur, Bendungan Tanju 
dan Bendungan Mila di Nusa Tenggara 
Barat, Bendungan Teritip di Kalimantan 
Timur, Bendungan Gondang di Jawa 
Tengah, Bendungan Sei Gong di 
Kepulauan Riau, serta Bendungan 

Nipah di Jawa Timur. “Dengan 
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 
saya akan meresmikan Bendungan Tukul 
di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa 
Timur,” ujar Jokowi saat meresmikan 
bendungan Pacitan. Jokowi dalam 
sambutannya mengatakan pembangunan 
bendungan ini memakan waktu 6 tahun 
dan menghabiskan dana hampir 1 triliun 
Rupiah. Dimulai 6 tahun lalu dengan biaya 
Rp 916 miliar, hari ini sudah selesai dan 
siap difungsikan, kata Jokowi saat 
memberikan sambutan (14/2). Menurut 
Jokowi, Bendungan Tukul memiliki peran 
penting bagi masyarakat Pacitan, seperti 
pengendalian banjir, pengairan sawah, air 
irigasi, hingga penyediaan air baku yang 
di sini kurang lebih 300 liter per detik dan 
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menghasilkan listrik sebesar 0,64 MW. 
Bendungan ini tentu saja berguna untuk 
warganya bapak Bupati Pacitan,” kata 
Jokowi. Presiden berharap bendungan 
ini benar-benar bermanfaat bagi 
perekonomian rakyat. “Dengan 
kapasitas 8,7 juta meter kubik, 
bendungan ini dapat memberikan 
manfaat yang sangat besar yaitu 600 
hektar sawah sehingga dapat 
meningkatkan indeks pertanaman, dari 
biasanya 1 kali, 1 kali tanam pada dan 
1 kali tanam palawija menjadi 2 kali 
tanam padi dan 1 kali tanam palawija. 
Insyaallah ini nanti sudah bisa dilihat 
dan dilakukan," sambung Jokowi. Saya 
minta agar pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten benar-benar bisa 
memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-
baiknya sehingga bisa memberikan nilai 
tambah bagi daerah memberikan 
keuntungan bagi masyarakat, 
meningkatkan produksi pertanian bagi 
daerah dan juga memudahkan penyediaan 
air bersih bagi daerah," papar Jokowi. 
Kegiatan proyek bendungan ini 
dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya 
(Persero) di bawah supervisi PT Mettana 
(JO) Anugerah Kridapradana. Bendungan 
ini sebenarnya proyek MP3EI karena 
konstruksinya dibangun 2013. Rencana 
selesai 2016 namun mundur menjadi 2021 
ini. Sumber dana dari pembangunan ini 
adalah murni Anggaran Pendapatan dan 
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ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification
Belanja Negara (APBN). Konstruksi 
awal Bendungan Tukul dimulai pada 
2013 dengan target selesai tahun 
2016. Namun, mundur karena terbelit 
masalah lama, yaitu pembebasan 
lahan. Seluas 77 hektar lahan, baru 
rampung pada tahun 2016. Itupun 
diselesaikan oleh Pemerintahan 
Jokowi. Baru di era Jokowi 
pembangunan di dimulai lagi dan tahun 
2020 selesai. Hanya 4 tahun tanpa 
pakai acara mangkrak!! Banyak proyek 
MP3EI yang dirancang zaman SBY 
dilanjutkan Pak Jokowi. Namun, kalau 
mau menelaah lebih detail lagi, banyak 
dari proyek-proyek itu yang pada tahun 
2014 masih berstatus 
"groundbreaking". Artinya, mau tidak 
mau pembangunannya harus 

dilakukan di era Jokowi. Dan anehnya 
lagi, Pemerintahan SBY ini baru 
meluncurkan Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia atau MP3EI, pada tahun 2011 
atau 3 tahun sebelum SBY lengser, 
dengan 132 proyek MP3EI yang akan 
groundbreaking sepanjang semester II 
2014. Total nilai investasi dari 132 proyek 
tersebut adalah sebesar Rp 443,5 triliun. 
Pada saat Pemerintahan Jokowi mulai 
memegang kewenangan, Pemerintah 
langsung mengkaji ulang pelaksanaan 
Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia atau 
MP3EI ini. Dari hasil kajian pemerintah 
itu, MP3EI dipandang perlu dipertahankan 
dengan beberapa penyesuaian sesuai 
dengan fokus pemerintah. Yang pasti, 
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nama program MP3EI, tetap 
dipertahankan, karena percepatan 
program pembangunan adalah juga 
bagian dari apa yang Kabinet Jokowi 
targetkan. Proyek dengan nilai investasi 
cukup besar tersebut merupakan 
proyek baru dan proyek carry over, 
yang mengalami hambatan dan 
merupakan proyek infrastruktur 
strategis. Proyek tersebut antara lain 
PLTU Batang dengan kapasitas 2x1000 
MW, lalu proyek migas di Kawasan 
Ekonomi Kalimantan PT Chevron dan 
pengembangan Kawasan Wisata Bali - 
Nusa Tenggara. Yang menjadi 
pertanyaan adalah, nama proyeknya 
Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia, 

tetapi jumlah proyek yang dianggarkan 
oleh Kabinet SBY untuk seluruh 
Indonesia, hanya berjumlah 132 dan 
baru diluncurkan pada tanggal 27 Mei 
2011. Dari tahun 2004 sampai 
pertengahan tahun 2011, SBY ngapain 
saja yah? Katanya sih SBY sibuk bikin 
album. Nah sekarang sudah enggak jadi 
presiden malah enggak ada album 
satupun yang keluar. Sementara itu 
Gubernur Jatim Khofifah Indar 
Parawansa dalam laporannya 
mengatakan Bendungan Tukul adalah 
salah satu dari Proyek Strategis Nasional 
yang pengerjaannya telah dimulai sejak 
enam tahun silam di tahun 2015. 
“Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan 
ini 1 Oktober yang lalu sudah impounding 
(pengisian awal) dan tentu ini akan jadi 
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bagian dari penguatan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat di wilayah Pacitan 
ini karena bisa menyuplai irigasi sampai 
600 hektar." Selain di Bendungan Tukul 
Pacitan, ada lima proyek bendungan di 
Jawa Timur yang menjadi proyek 
strategis nasional. Yakni Bendungan 
Tugu dan Bendungan Bagong di 
Trenggalek, Bendungan Bendo di 
Ponorogo, Bendungan Gongseng di 
Bojonegoro, dan Bendungan Semantok 
di Nganjuk. Sebenarnya pembangunan 
infrastruktur yang ada di Indonesia 
jaman Jokowi sangat gencar tidak perlu 
dijelaskan lebih jauh, karena kita sudah 
tahu kalau Jokowi benar-benar 
membangun banyak infrastruktur demi 
kemajuan sebuah negara. Dedikasinya 
dalam membangun negara tidak usah 
diragukan lagi. Bandar udara, 
pelabuhan, jalan tol, jalur kereta, 
pembangkit listrik, bendungan. Semua 
itu adalah infrastruktur dasar yang akan 

memberikan hasil nyata beberapa tahun 
yang akan datang. Pada tahun 2015 
sampai 2018, pemerintah telah 
membangun 942 embung. Di tahun 2019 
ini, pemerintah membangun 120 embung 
lagi. Total embung yang akan terbangun 
mencapai 1.062 buah. Selanjutnya, 
sampai tahun 2018, jaringan irigasi yang 
telah terbangun yaitu, 865.389 hektar. Di 
tahun 2019, pemerintah membangun 
jaringan irigasi seluas hektar lagi. Total 
jaringan irigasi yang akan dibangun 
adalah sekitar 1 juta hektar. Jokowi juga 
sudah membangun ribuan jalan nasional 
dan jalan tol. Begitu juga dengan 
jembatan, jembatan gantung, sistem 
penyediaan air minum, sistem sanitasi 
dan persampahan, pembangunan dan 
renovasi pos lintas batas negara menjadi 
lebih modern, perumahan, rumah susun, 
rumah khusus dan rumah swadaya. Dari 
ujung timur hingga ujung barat, 
pembangunan merata di seluruh 
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Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

Indonesia hingga ke pelosok terpencil 
sekali pun. Bukan lagi berfokus pada 
Jawa (meski persentase masih lebih 
besar di Jawa) tapi seluruh wilayah 
Indonesia. Masih ada kurang lebih 3 
tahun lagi untuk menyelesaikan 
proyek-proyek berikutnya. Jika semua 
selesai tepat waktu, perkembangannya 
akan sangat masif, dan berdampak. Ini 
masih belum bicara soal pembangunan 
dan renovasi belasan bandar udara di 
berbagai wilayah, pembangunan 

puluhan pelabuhan, pengaktifan ratusan 
kilometer jalur kereta api, MRT, LRT, KRL. 
Masih belum bicara soal pemangkasan 
birokrasi lewat Omnibus Law Cipta Kerja 
untuk mempermudah masuknya investasi 
asing agar dapat menyerap tenaga kerja 
sebanyak-banyaknya. Kalau diperinci satu 
per satu, seperti yang dikatakan 
sebelumnya, tidak akan selesai dibahas 
dalam satu edisi ini. Terlalu banyak. 
Hingga saat ini pembangunan terus 
digenjot setidaknya hingga tahun 2024 

nanti. Hitung sendiri deh dampaknya di 
masa depan seperti apa. Pencapaian ini 
sulit ditandingi oleh pemimpin 
sebelumnya. Hingga membuat kita 
berpikir, alangkah sayangnya negeri ini. 
Seandainya pemimpin dulu bisa 
membangun dalam tahap semasif ini, 
Indonesia pasti sudah beberapa tahun 
lebih maju. Tapi lebih baik telat daripada 
tidak ada sama sekali. Sebagai rakyat 
Indonesia, kita merasa sangat beruntung 
kalau yang menjadi pengganti SBY itu 
adalah Jokowi, yang tidak malu untuk 
tetap mempertahankan nama proyek 
seperti yang SBY ciptakan. Padahal, 
Jokowi punya kewenangan untuk 
merubah nama proyek, seperti yang 
dilakukan Anies atas proyek yang 
direncanakan oleh Ahok. Dan, karena 

percepatan pembangunan menjadi 
prioritas Jokowi sebagai Presiden 
Indonesia, proyek MP3EI yang pada 
awal peluncurannya berjumlah 132 
proyek, setelah dikaji ulang, 
bertambah menjadi 382 proyek 
strategis nasional, yang terdiri dari 208 
proyek sektor infrastruktur dan 174 
proyek sektor riil. Sejak Pemerintah 
Jokowi menerima estafet MP3EI dan 
menambah jumlah proyek strategis 
nasional, capaian realisasi hingga Juni 
2014 sudah tercatat mencapai 41,9% 
dari target yang harus dicapai sebesar 
Rp 2.000 triliun. Paham sekarang, 
mengapa Indonesia memiliki begitu 
besar utang luar negeri? Sekarang 
masa bakti kabinet Jokowi hanya 
tersisa 3 tahun lagi. Dengan segala 
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rongrongan yang diciptakan oleh pihak-
pihak yang menolak Indonesia 
membangun, banyak pihak berharap 
pemerintah 
mampu 
menyelesai
kan seluruh 
daftar 
proyek 
MP3EI yang 
direncanaka
n. Serta 
diharapkan 
Presiden 
Jokowi 
berhasil 
mewujudka
n apa yang 
dicetuskan 
di dalam 
‘Nawa Cita’ yang dibawa oleh Presiden. 
Jokowi adalah anugerah Sang Kuasa 
saat negara ini dizalimi oleh mantan 
jenderal era reformasi. Bukannya 
menyelamatkan negara yang dikorupsi 
era orba, SBY justru malah ikut 
mewarisi sifat korupsinya. Pantas saja 
10 tahun kepemimpinannya tak ada 

perubahan berarti. Berbagai proyek 
strategis dikuasai asing, sedang lainnya 
dijarah koruptor dalam negeri. Daerah-

daerah luar 
pulau hampir 
tak tersentuh, 
begitu juga 
yang di pulau 
Jawa. Padahal 
Pacitan adalah 
tempat 
kelahirannya, 
untuk 
membangun 
bendungan 
saja tak 
dilakukan. 
Bukan rahasia 
lagi, Pacitan 
adalah 

“daerah kekuasaan” Partai Demokrat. 
Partai berlogo bintang tiga itu dalam dua 
pemilu terakhir, 2014 dan 2019, selalu 
mendapat 14 kursi di DPRD Pacitan. PDI 
Perjuangan, yang tenar dengan “kuku 
tajam” di Jawa Timur, hanya meraih 6 kursi 
dalam periode yang sama. Mulai sekarang 
warga pacitan akan membandingkan karya 
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Jokowi dan SBY. Bayangkan 
bagaimana rasanya kalau ada satu 
orang saja, tidak usah banyak, warga 
Pacitan yang membanding-bandingkan 
SBY dengan Jokowi. SBY sepuluh 
tahun menjabat presiden 
menghadiahkan museum, Jokowi baru 
enam tahun sudah kasih bendungan. 
Lihat saja museum SBY Ani yang tak 
ada manfaatnya bagi masyarakat. 
Namun yang pasti, peresmian 
Bendungan Tukul yang bisa 
mengangkat harkat hidup warga 
Pacitan -- khususnya kaum tani ini -- 
bisa jadi membuat hati SBY nelangsa. 
Mengapa tidak, masyarakat Pacitan kini 
pasti membedakan SBY dan Jokowi. 
"Mengapa di masa SBY bendungan 
yang sangat bermanfaat bagi rakyat ini 

tidak dibikin?" Atau, "mengapa Presiden 
Jokowi yang bukan putra daerah, namun 
justru mengerti kebutuhan kami warga 
pacitan dan memenuhinya?" Pelan tapi 
pasti, masyarakat Pacitan bisa saja mulai 
melupakan sosok SBY. Museum SBY 
yang sedang dibangun dengan maksud 
mengabadikan nama dan sosoknya di 
tempat kelahirannya itu, mau tak mau 
akan dibanding-bandingkan dengan 
Bendungan Tukul. Mana yang lebih 
bermanfaat bagi rakyat? Kasak-kusuk 
yang bermula dari satu orang itu lantas 
berpindah dari mulut ke mulut, melebar 
menjadi guyon massal, hingga 
menyerempet hal-hal yang sangat 
sensitif. Misalnya begini. SBY kasih 
warga Pacitan museum hanya untuk 
menampilkan kiprah diri sendiri dan 
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Dalam skenario relaksasi PPnBM 
tersebut, realisasinya dilakukan tiga 
tahap. Tahap pertama pada Maret-Mei, 
diskon PPnBM sebesar nol persen. Tahap 
kedua, Juni-Agustus sebesar 50 persen 
dan tahap ketiga September-November 
diskonnya tinggal 25 persen.

Namun, tidak semua produk otomotif 
mendapat insentif kala pandemi tersebut. 
Ada beberapa kriteria, yakni kapasitas 
mesinnya kurang dari 1.500 cc, 
diproduksi di dalam negeri, dan tingkat 
kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 
70 persen.

Atas kriteria tersebut, tidak semua mobil 
sedan dan berpenggerak 4x2 bakal 
mendapat 'gratis' PPnBM pada Maret 
nanti. Mobil berpenggerak 4x4 tidak satu 
pun mendapat insentif PPnBM, karena 
segmen ini tidak ada satu model pun 

Meski masih disiapkan aturan teknisnya, 
pemerintah melalui Kementerian 
Koordinasi Perekonomian dan 
Kementerian Perindustrian RI secara 
prinsip memberikan relaksasi pajak 
penjualan atas barang mewah (PPnBM) 
produk otomotif per Maret tahun ini.

Daftar Mobil Gratis Pajak

2. Toyota Yaris, Honda azz, dan Honda 
Brio (non-LCGC)

Mobil sedan ini berkapasitas 1.500 cc 
yang diproduksi di pabrik PT Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia 
(TMMIN) Karawang, Jawa Barat. Selain 
pasar domestik, sedan in juga diekspor 
ke negara-negara Timur Tengah seperti 
Arab Saudi dan Qatar, kemudian Brunei 
serta Singapura.

3. Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, 
Toyota Sienta, Suzuki Ertiga, Honda 
Mobilio, Mitsubishi Xpander, dan Wuling 
Confero
Sebagai segmen populer, mobil MPV ini 
bisa dipastikan dapat 'gratis' PPnBM di 
Maret, karena mobil ini paling banyak 
diproduksi di dalam negeri. TKDN-nya 

1. Toyota Vios

diproduksi di Indonesia.

Mobil segmen hatchback ini akan dapat 
'gratis' PPnBM karena memenuhi 
kriteria dari pemerintah.

Merdeka.com mencoba menghimpun 
mobil-mobil yang bakal mendapat 
insentif PPnBM 0 persen di Maret tahun 
ini:

keluarga; Jokowi meresmikan 
bendungan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat Pacitan. Pikiran 
waras pasti memilih bendungan yang 
dibangun Jokowi itu lebih penting dan 
bermanfaat bagi warga Pacitan 
ketimbang museum. Maka bila sampai 
pada pemikiran ini, maka sosok dan 
nama Jokowi-lah yang kini memenuhi 
hati sanubari masyarakat setempat. 
Artinya, SBY bisa saja akhirnya 
dilupakan. Era Jokowi semua amanat 
pancasila dan UUD 45 dilaksanakan. 
Tak terpikir sedikitpun rasa takut 
berhadapan dengan mafia petral dan 
freeport, bahkan Uni Eropa pun 
ditantang. Beda saat SBY di mana nikel 
mentah terus menerus diekspor dengan 
harga murah. Jokowi membalikkan 
keadaan dengan membuat Indonesia 
menjadi negara pengekspor bahan jadi 
atau setengah jadi. Jika Jokowi berhasil 
mempersembahkan ke 382 proyek 
strategis nasional, yang terdiri dari 208 
proyek sektor infrastruktur dan 174 
proyek sektor riil, selesai sesaat 
sebelum masa jabatannya habis, itu 
sudah merupakan hadiah dan anugrah 
yang sangat amat besar untuk seluruh 

bangsa Indonesia. Karena yang namanya 
pembangunan fisik negara Indonesia, itu 
pasti akan dinikmati oleh minimal 3 
generasi ke depan, sedangkan masalah 
perbaikan mental dan sistem 
pemerintahan, tak ada seorangpun yang 
mampu menjaminnya. Jokowi sendiri 
hanya bisa berupaya dan berusaha. Tak 
lebih dan tak kurang, karena walau 
bagaimanapun, dia hanya manusia biasa. 
Semangat terus pak Jokowi. Kita rakyat 
Indonesia tetap mendukungmu.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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juga tinggi-tinggi, rata-rata sekitar 80 
persen. Maklum mobil ini paling laris di 
pasar, seperti 'mobil sejuta umat' Toyota 
Avanza dan Daihatsu Xenia.

Mobil SUV ini kemungkinan dapat 
insentif PPnBM 0 persen, karena 
memenuhi kriteria termasuk mobil SUV 
atas Honda CR-V Turbo.
Menurut data Honda Prospect Motor, 
Honda CR-V Turbo diproduksi di pabrik 
Karawang, Jawa Barat, yang memiliki 
kapasitas produksi 200.000 unit per 
tahun. Di pabrik ini pula model lain 
diproduksi, seperti Honda Brio, Mobilio, 

4. Toyota Rush, Daihatsu Terios, Honda 
Brio, Honda HR-V, dan Honda CR-V 
Turbo

Relaksasi PPnBM, menurut Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), fokus pada 
produk yang diproduksi di dalam 
negeri. Tujuannya supaya produk 
tersebut lebih laku di pasar supaya 
meningkatkan volume produksi 
pabrikan otomotif di Tanah Air yang 
rata-rata volume produksinya kurang 
dari 70 persen.Karena baru di level 
volume 70 persen lah pabrikan 
otomotif bisa bernapas lega karena 
mencapai titik impas (BEP), sejak 
pandemi Covid-19 yang memukul 
pasar otomotif RI dengan penjualan 
turun sekitar 46 persen di tahun lalu. 

BR-V, HR-V, dan Honda Jazz.
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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

Kanker lambung biasanya dimulai pada 
sel penghasil lendir yang melapisi perut. 
Jenis kanker ini disebut adenokarsinoma. 

Kanker lambung ditandai dengan 
pertumbuhan sel kanker di dalam lapisan 
lambung. Disebut juga kanker perut, jenis 
kanker ini sulit didiagnosis karena 
kebanyakan orang biasanya tidak 
menunjukkan gejala pada tahap awal.
Meskipun kanker lambung relatif jarang 
terjadi dibandingkan dengan jenis kanker 
lainnya, salah satu bahaya terbesar dari 
penyakit ini adalah sulitnya 
mendiagnosisnya. Karena kanker 
lambung biasanya tidak menimbulkan 
gejala awal apapun, seringkali tidak 
terdiagnosis sampai menyebar ke bagian 
tubuh yang lain. Ini membuatnya lebih 
sulit untuk diobati.

Mengenal Kanker Lambung

Gejala Kanker Lambung
Menurut NCI atau National Cancer 
Institute AS, biasanya tidak ada tanda 
awal atau gejala kanker lambung. Hal 
ini lantas sering membuat orang 
seringkali tidak mengetahui ada yang 
salah hingga kankernya telah 
mencapai stadium lanjut.
Tanda dan gejala kanker lambung atau 
gastroesophageal junction dan kanker 
perut adalah beberapa hal di bawah 
ini:
Kelelahan

Berikut ini adalah penjelasan lebih 
lanjut mengenai penyebab dan gejala 
kanker lambung beserta faktor 
risikonya, mengutip dari Mayo Clinic 
dan Healthline:

Merasa kembung setelah makan
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Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Renungan Rohani

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Mual terus menerus tanpa sebab yang 
jelas

Perut bersama dengan kerongkongan 
hanyalah salah satu bagian dari bagian 
atas saluran pencernaan. Perut 
bertanggung jawab untuk mencerna 
makanan dan kemudian memindahkan 
nutrisi ke seluruh organ pencernaan, 
yaitu usus kecil dan besar.

Merasa kenyang setelah makan sedikit
Sakit maag yang parah dan terus-
menerus
Gangguan pencernaan parah yang 
selalu ada

Sakit perut

Penurunan berat badan yang tidak 
disengaja
Penyebab Kaker Lambung

Muntah terus menerus

Kanker lambung terjadi ketika sel-sel 
yang biasanya sehat di dalam sistem 
pencernaan bagian atas menjadi kanker 
dan tumbuh di luar kendali, membentuk 
tumor. Proses ini berlangsung lambat. 
Gejala kanker lambung cenderung 
berkembang selama bertahun-tahun.
Faktor Risiko Kanker Perut
Kanker lambung secara langsung terkait 
dengan tumor di perut. Namun, ada 
beberapa faktor yang dapat 
meningkatkan risiko mengembangkan 
sel kanker ini. Faktor risiko tersebut 
termasuk penyakit dan kondisi tertentu, 
seperti:
limfoma (sekelompok kanker darah)
Infeksi bakteri H. pylori (infeksi perut 

polip perut (pertumbuhan jaringan 
abnormal yang terbentuk di lapisan 
perut)

perokok

Anda mungkin ingin mempertimbangkan 
untuk menjalani tes skrining jika yakin 
Anda berisiko terkena kanker lambung. 
Tes skrining dilakukan saat orang 
berisiko terkena penyakit tertentu tetapi 
belum menunjukkan gejala.

tumor di bagian lain dari sistem 
pencernaan

Meskipun riwayat kesehatan pribadi, 
dapat memengaruhi risiko terkena 
kanker lambung, faktor gaya hidup 
tertentu juga dapat berperan.
Anda mungkin lebih mungkin terkena 
kanker lambung jika merasakan:

orang dengan riwayat penyakit keluarga

Kanker lambung juga lebih umum 
terjadi di antara:

makan banyak makanan asin atau 
olahan

tidak berolahraga

laki-laki

orang dewasa yang lebih tua, biasanya 
orang berusia 50 tahun ke atas

orang yang keturunan Asia (terutama 
Korea atau Jepang), Amerika Selatan, 
atau Belarusia

memiliki riwayat penyalahgunaan alkohol
makan terlalu banyak daging

tidak menyimpan atau memasak 
makanan dengan benar

umum yang terkadang dapat 
menyebabkan tukak)

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Angkatan bersenjata Iran telah memulai 
latihan angkatan laut bersama dengan 
Rusia di Samudera Hindia, Selasa 
(16/2).Latihan tempur itu dirancang 
untuk meningkatkan keamanan 
perdagangan 
maritim.Juru 
bicara latihan 
Laksamana 
Muda 
Gholamreza 
Tahani 
mengatakan 
'Latihan Sabuk 
Keamanan 
Maritim' ini 
mencakup area 
seluas 17.000 kilometer persegi."Diikuti 
unit tentara Iran dan pasukan elite Garda 
Revolusi serta angkatan laut Rusia," kata 
Tahani.
Seperti dikutip dari AFP, latihan ini 
bertujuan untuk meningkatkan 
keamanan perdagangan maritim 
internasional, menghadapi pembajakan 
laut dan terorisme, serta pertukaran 
informasi.Armada Baltik Rusia 

Samudera Hindia Jadi Tempat Latihan iran Dan Rusia

Latihan akan mencakup misi 
pembebasan kapal komersial yang 
diculik oleh bajak laut, dan 

memadamkan api.

Tentara Iran menyebut latihan itu juga 
akan memperluas hubungan bilateral 
dengan Rusia.Iran, China, dan Rusia 
menggelar latihan serupa di wilayah itu 
pada 2019. Iran pun berpartisipasi 
dalam latihan "Kaukus 2020" yang 
diadakan di Rusia pada September lalu.

mengatakan tiga kapal mereka ambil 
bagian dalam latihan tersebut.

Menurut Tahani, 
angkatan laut India 
juga akan ikut ambil 
bagian dalam latihan 
tersebut. India akan 
hadir dengan pesan 
perdamaian dan 
persahabatan bagi 
negara-negara 
tetangga serta 
kawasan.Kantor 

berita negara Iran IRNA mengatakan 
latihan itu akan berlangsung selama 
tiga hari.
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Tommy Menang Gugatan Partai Berkarya

Tommy Soeharto berhasil merebut 
kembali Partai Berkarya dari Muchdi 
Purwopranjono (Muchdi PR). Putusan 
PTUN Jakarta mengabulkan seluruhnya 
gugatan Tommy terhadap 
kepengurusan Partai Berkarya pimpinan 
Muchdi PR. Dalam putusan itu, 
menyatakan pembatalan Keputusan 
Menkum HAM terhadap pengesahan 
pengurus DPP Berkarya Muchdi PR.
"Menyatakan batal: Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M. HH-
16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang 
Pengesahan Perubahan Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Partai Beringin Karya (Berkarya) 
tanggal 30 Juli 2020; Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M. HH-
17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang 
Pengesahan Perubahan Susunan 
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Beringin Karya (Berkarya) Periode 
2020-2025 tanggal 30 Juli 2020," tulis 
bunyi putusan dikutip dari situs direktori 

Mahkamah Agung, Rabu (17/2).
PTUN Jakarta juga memerintahkan 
Menkumham mencabut keputusan 
perubahan AD/ART dan pengesahan 
perubahan pengurus Berkarya Muchdi 
PR."Mewajibkan Tergugat untuk 
mencabut: Keputusan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor M. HH-16.AH.11.01 
Tahun 2020 tentang Pengesahan 
Perubahan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga Partai 
Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 
Juli 2020; Keputusan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 
Tahun 2020 tentang Pengesahan 
Perubahan Susunan Pengurus Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya 
(Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 
30 Juli 2020," tulis bunyi putusan itu 
lagi.Sebelumnya, Hutomo Mandala 
Putra alias Tommy Soeharto dikudeta 
dari kursi Ketua Umum Partai Berkarya. 
Kubu Ketua Umum Muchdi 
Purwopranjono (Muchdi PR) telah 

Aplikasi Clubhouse mendadak jadi 
populer di kalangan pengguna internet. 
Popularitasnya melejit karena sempat 
dipakai oleh orang terkaya di dunia, 
Elon Musk.Namun rupanya, aplikasi ini 
sudah ada sejak Maret 2020 dan 
diluncurkan oleh wirausahawan Silicon 
Valley, Paul Davidson dan Rohan Seth. 
Pada Mei 2020, aplikasi ini hanya punya 
1.500 pengguna dan nilai valuasinya 
USD 100 juta (Rp 1,4 triliun).Per 1 
Februari 2021, Clubhouse sudah punya 
2 juta pengguna sementara nilai 
valuasinya mencapai USD 1 miliar.

Ekslusif ini karena pengguna Clubhouse 
mesti mendapatkan undangan dari 
teman yang sudah jadi pengguna. 
Artinya, kamu tidak bisa asal unduh 

Lantas, apa itu Clubhouse? Mengutip 
laman The Guardian, Clubhouse 
merupakan aplikasi jejaring sosial 
eksklusif berbasis obrolan suara dan 
saat ini hanya tersedia untuk pengguna 
perangkat iOS.Para pengguna bisa 
mendengarkan obrolan, wawancara, 
dan diskusi mengenai berbagai topik. 
Bisa dikatakan, Clubhouse mirip dengan 
podcast namun live dan ekslusif.

Aplikasi Clubhouse Yang Sedang Populer

Bagaimana cara gabung di Clubhouse? 
Caranya, kamu harus mendapatkan 
undangan dari orang yang sudah jadi 
pengguna. Pengguna tersebut akan 
membagikan link undangan ke nomor 
telepon kamu via SMS.

aplikasi dari App Store lalu membuat 
akun seperti jejaring sosial lainnya.
Join di Clubhouse

Link tersebut menuju ke toko aplikasi App 
Store untuk mengunduh Clubhouse dan 
langsung sign-up.

Ketika kamu bergabung jadi pengguna 
Clubhouse, kamu akan diminta memilih 
topik yang diminati. Misalnya topik 
tentang teknologi, buku, bisnis, atau 
kesehatan.Makin banyak informasi yang 
kamu bagikan di aplikasi ini, makin 
banyak ruang obrolan dan pengguna 
Clubhouse yang akan 
merekomendasikan berbagai obrolan 
yang bisa diikuti.Ruang obrolannya mirip 
dengan conference call, namun hanya 
ada sejumlah orang yang bicara dan 
kebanyakan mendengarkan. Mirip 
dengan panggilan telepon, ketika obrolan 
telah selesai, ruang obrolan akan 
tertutup.
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

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

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

mendapatkan Surat Keputusan (SK) 
dari Kementerian Hukum dan HAM 
mengenai perubahan 
AD/ART partai dan 
kepengurusan 
periode 2020-2025.
Struktur Partai 
Berkarya versi 
Munaslub 
menempatkan 
Muchdi 
Purwopranjono 
(Muchdi PR) sebagai 
Ketua Umum. Posisi 
sekretaris jenderal 
diisi Badaruddin Andi 
Picunang dari 
sebelumnya Priyo 
Budi Santoso. 
Sementara, kubu 
Munaslub masih 
menempatkan 
Tommy sebagai 
ketua dewan 
pembina.Kubu Munaslub mengklaim 
dengan mengantongi SK Kemenkum 
HAM tidak ada lagi dualisme di Partai 
Berkarya.
"Tidak ada dualisme dalam 
kepemimpinan Partai Berkarya, 

kepengurusan baru hasil Munaslub 
merangkul semua pihak yang sejalan 

untuk memperbaiki 
dan membesarkan 
partai. Hanya satu 
kepemimpinan di 
bawa komando 
Muchdi 
Purwopranjono 
sebagai Ketua 
Umum dan 
Badaruddin Andi 
Picunang sebagai 
Sekretaris 
Jenderal," jelas 
Sekjen Berkarya 
Badaruddin Andi 
Picunang dalam 
keterangan tertulis, 
Rabu (5/8).
Pecahnya Partai 
Berkarya akibat 
perbedaan sikap 
politik. Kubu Muchdi 

mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. 
11 Juli 2020 digelar Munaslub oleh kubu 
Muchdi. Hingga akhirnya mereka segera 
mendaftarkan kepengurusan dan disahkan 
oleh Menkumham sebagai pengurus DPP 
yang sah. 

1. Kalah 2-8 dari Bayern

Dikutip dari ESPN FC, setidaknya ada 7 
bencana yang dialami Barcelona dalam 
enam bulan terakhir:

Kekalahan 1-4 
dari PSG 
membuat 
Barcelona 
terancam 
hampa gelar 
untuk dua 
musim 
beruntun. Di 
Copa Del Rey, 
Barcelona 
kalah 0-2 dari 
Sevilla pada 
leg pertama 
semifinal dan 
di La Liga 
Spanyol 
mereka 
tertinggal delapan poin dari Atletico 
Madrid.

Kekalahan 2-8 dari Bayern Munchen 

Nasib buruk Barcelona tidak kunjung 
berakhir setelah dihajar PSG 1-4 pada 
leg pertama 16 besar Liga Champions. 
Dalam enam bulan terakhir setidaknya 
sudah ada 7 bencana untuk Barcelona.

Bencana Barcelona Selama 6 Bulan Terakhir

3. Hampir Kehilangan Messi

pada perempat final Liga Champions 
musim lalu, 14 Agustus 2020, 
merupakan kekalahan terburuk 
Barcelona sepanjang tampil di 
kompetisi Eropa.

2. Gagal 
Rebut Gelar

Lionel Messi sempat menyatakan 
keinginan untuk pergi dari Barcelona. 
Beruntung La Pulga mengurungkan 
niat pergi dari Camp Nou setelah 
enggan melawan Barcelona di 

Barcelona 
gagal 
merebut gelar 
musim lalu 
setelah finis 
di posisi 2 La 
Liga, kalah di 
perempat 
final Copa 
Del Rey, 
kalah di 
semifinal 
Piala Super 
Spanyol, dan 
tumbang di 
perempat 

final Liga Champions.

Bola
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Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

pendowoHiring 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

Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

Disewakan  kamar besar dan sedang
di daerah stategis. Antara 19 street
dan McKean 20xx South.
Hubungi : Mr. Ming 267 - 506 - 1410

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

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 2 ($ 300)
lantai 3 ($550) studio,
14xx Tasker & Broad
Hub : 215 - 901 - 2264

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

wahehouse jagung di PA gaji $9.50 
  dan di NJ gaji $ 11

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Dijual  mobil Honda Odyssey 2001 
Text only : 267 - 235- 3359

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

6. Skandal Presiden
Josep Bartomeu mundur dari jabatan 
presiden Barcelona pada Oktober 2020 
setelah mendapat petisi mosi tidak 

Di tengah pandemi Barcelona 
menghabiskan €124 juta (setara Rp2,1 
triliun) untuk melakukan pembelian 
pemain. Namun, hasilnya sangat tidak 
efektif. Pembelian Trincao, Pedri, 
Miralem Pjanic dan Sergio Dest tidak 
menguntungkan klub.

4. Buang-buang Uang
pengadilan.

5. Dihajar Juventus dan PSG
Kekalahan 0-3 dari Juventus dan 1-4 
dari PSG membuat Barcelona untuk kali 
pertama dalam sejarah Liga Champions 
kebobolan tiga gol atau lebih secara 
beruntun.

percaya. Bartomeu dianggap gagal dan 
diduga terlibat skandal penipuan pajak 
transfer Neymar pada 2013.
7. Melepas Luis Suarez
Suarez dilepas Barcelona ke Atletico 
Madrid dan keputusan itu menjadi sebuah 
bencana. Suarez kini memimpin daftar top 
skor Liga Spanyol dan membawa Atletico 
Madrid ke puncak klasemen.

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

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

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartment (di 44 & Chesnut ).
Harus bisa pergi ke Apartment 
sendiri.
SMS 267 - 405 - 3137
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