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

bersambung ke hal 3

Rabu
02/24/2021 Edisi 1431

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Presiden Joko Widodo meninjau 
lumbung pangan di Kabupaten Sumba 
Tengah, Nusa Tenggara Timur ( NTT), 
Selasa (23/2/2021). Dalam 
kunjungannya, Jokowi mengungkap 
dipilihnya Sumba Tengah sebagai lokasi 
pembangunan lumbung pangan adalah 
karena angka kemiskinan di daerah 
tersebut. Jokowi dalam periode ke 2 ini 
mulai membenahi masalah pangan 
yang belum dijalankan oleh presiden 
sebelumnya. Meskipun presiden 
sebelumnya sudah memulai mungkin 
belum pernah dikerjakan. Misalnya 
jaman soeharto, berpuluh-puluh tahun 

lamanya, pangan, terutama beras, telah 
dijadikan alat politik oleh Soeharto. 
Soeharto pernah mengatakan bahwa 
“Food is my last defence line”. Soeharto 
menjadikan beras sebagai fokus dari 
kebijakan politiknya. Tingkat partisipasi 
masyarakat dalam sistem pangan juga 
tidak mampu diperlihatkan karena semua 
kebijakan berada di tangan pemerintah 
terutama BULOG (Badan Urusan 
Logistik). Tingkat kesejahteraan 
masyarakat petani, nelayan dan peternak 
tidak dapat diperlihatkan. Petani miskin di 
pedesaan semakin tertindas dengan 
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adanya kesenjangan sosial sebagai 
akibat dari kebijakan-kebijakan 
pengembangan sarana prasarana 
produksi pertanian pangan yang lebih 
berpihak kepada petani kalangan 
menengah. Soeharto bersama BULOG 
menjadi poros utama kebijakan pangan 
Indonesia, untuk mengantarkan 
Indonesia mencapai swasembada 
beras. Meskipun pada perjalanannya, 
hal tersebut dianggap tidak berjalan 
lama. Selain BULOG, Soeharto juga 
mengembangkan saluran tataniaga 
berupa Koperasi Unit Desa (KUD), dan 
kontraktor atau penggilingan beras 
swasta. Soeharto membuat petani 
Indonesia mau tidak mau menerima 
setiap keputusan yang diambil oleh 
pemerintah pusat. Oleh karena itu, tidak 
heran apabila petani pada masa 
kepemimpinan Soeharto, terlihat begitu 
mendukung kebijakan pangan atau 
pertanian Indonesia. Petani Indonesia 
secara gencar menjalankan setiap 
kebijakan yang dikeluarkan tanpa bisa 
mengeluarkan protes atas 
ketidaksetujuannya apabila kebijakan 
tersebut dianggap tidak memihak 

petani. Di masa SBY, kebijakan yang 
diterapkan dikenal dengan istilah 
"Revitalisasi Pertanian", yang merupakan 
janji politik dalam hal meningkatkan 
pendapatan pertanian. Pada masa SBY, 
UU No.19 tahun 2013 tentang 
perlindungan dan pemberdayaan petani, 
disahkan. Anehnya, di masa SBY, yang 
namanya impor beras mencapai 
puncaknya. Padahal SBY mencanangkan 
swasembada pangan. Sayangnya, 
swasembada yang diupayakan SBY itu 
adalah swasembada berbasis import. 
Data Kementerian Perdagangan 
menyebutkan, nilai impor pangan dalam 
lima tahun terakhir SBY memimpin, terus 
mengalami peningkatan. Pada tahun 
2009, jumlah bahan pangan yang diimpor 
tercatat sebanyak 12,36 juta ton, 
kemudian sampai akhir 2013 jumlahnya 
meningkat dari 60,03 persen menjadi 
19,78 juta ton. Sementara sepanjang 
Januari-Juni 2014, jumlah pangan yang 
diimpor sudah mencapai 10,90 juta ton. 
Tidak hanya beras, tetapi juga gandum 
dan tepung gandum, gula, kedelai, 
jagung, susu, buah, sayur, sapi dan 
daging sapi, garam, kentang, minyak 
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goreng, sampai cabe. SBY memang 
patut disebut si Raja Import. SBY gagal 
dalam upaya mensejahterakan para 
petani. Karena uang yang seharusnya 
bisa mensejahterakan petani lokal, 
justru dinikmati negara lain yang 
mengekspor bahan pangan tersebut ke 
Indonesia. Di jaman SBY, petani kita 
tidak mendapatkan tempat di pasar 
sendiri, karena bahan pangan dari luar 
negeri dianggap lebih berkualitas jika 
dibandingkan dengan yang dihasilkan 
petani Indonesia. Program 
Swasembada Lima Komoditas Pangan, 
juga dipandang gagal. Reforma Agraria 

atau Pembaruan Agraria melalui 
revitalisasi pertaniannya, yang 
dicanangkan SBY, hanya mengakibatkan 
lahan pertanian berkurang karena 
adanya alih fungsi lahan pertanian 
menjadi lahan non pertanian secara 
besar-besaran. Kondisi tersebut 
dianggap cukup membuktikan SBY 
hanya mengutamakan pertumbuhan 
ekonomi dengan topangan sektor industri 
dan melupakan keunggulan sektor 
agraria yang dulu pernah diagungkan 
Indonesia. Insentif pajak justru banyak 
diberikan kepada pemilik modal lokal dan 
asing yang berencana membangun 
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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
pabrik baru di Indonesia. Tak hanya itu 
saja, selama 10 tahun memimpin 
Indonesia, SBY hanya mampu 
membangun 11 waduk saja, yang jelas 
tidak akan mencukupi untuk mengairi 
seluruh lahan pertanian di seluruh 
Indonesia. Menerima warisan 
permasalahan pangan dari presiden 
SBY ini, Presiden Jokowi terus 
mengupayakan agar Indonesia bisa 
terlepas dari ketergantungan impor 
pangan, terutama beras. Pada periode 
pertama ini, Jokowi lebih banyak 
menitik beratkan pekerjaannya pada 
penekanan angka import atas sejumlah 
komoditas pangan. Namun, untuk 
dapat menyelesaikan pekerjaannya itu, 
terlebih dahulu Jokowi harus 
membangun berbagai macam 

infrastruktur yang dibutuhkan petani, 
seperti membangun banyak sekali waduk, 
bendungan dan sistem irigasi lainnya. 
Jokowi juga berusaha mengurai 
persoalan lain yang masih harus 
dibenahi, yaitu persoalan ketimpangan 
dan kepemilikan lahan pertanian, yang 
merupakan problematik yang diwariskan 
pemerintahan SBY. Ketimpangan lahan 
dan kepemilikan lahan pertanian ini 
berdampak besar pada rendahnya 
produktivitas dan kesejahteraan petani. 
Usaha tani juga tidak memenuhi skala 
ekonomi. Agar memenuhi skala ekonomi, 
luas lahan padi, jagung, dan kedelai yang 
ideal adalah satu hektar. Namun, rata-
rata luas lahan yang dikuasai petani 
hanya 0,8 hektare. Tak hanya itu saja, PR 
lain yang diwariskan SBY pada Jokowi 
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adalah meningkatkan kesejahteraan 
petani. Akibat dari tingkat 
kesejahteraan petani yang rendah 
menjadikan sektor pertanian tidak 
menarik bagi para angkatan kerja 
muda. Walhasil, apa yang ditargetkan 
Jokowi, untuk dapat mencetak lahan 
baru rata-rata 100 ribu hektar per 
tahun, setengahnya pun tak tercapai. 
Di awal periode keduanya, Jokowi 
masih terus berjibaku dengan 
permasalah yang diwariskan 
pemerintahan SBY, atas ketahanan 
pangan. Namun di tahun 2020 ini, 
Jokowi mulai bisa bernapas dan 
memulai kembali program lumbung 
pangan nasional, yang dia beri istilah 
"FOOD ESTATE". pada tahap awal, 

Food Estate ini hanya bisa dilakukan di 
dua tempat, yakni di Kalimantan Tengah 
dan Sumatera Utara. Di Kalimantan 
Tengah konsep FOOD ESTATE 
dilaksanakan di dua kabupaten, yakni 
Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten 
Kapuas. Sedangkan di Pulau Sumatera, 
pelaksanaan FOOD ESTATE dilakukan di 
Provinsi Sumatera Utara, yakni di 
Kabupaten Humbang Hasundutan 
(Humbahas). Sekarang di Nusa Tenggara 
Timur. Kedepannya menyusul di Sumatera 
Selatan dan Papua. Kaprodi S3 Ilmu 
Teknik Pertanian Fakultas Teknologi 
Pertanian UGM Sigit Supadmo Arif 
menjelaskan, secara harfiah food estate 
berarti perusahaan perkebunan/pertanian 
pangan, biasanya padi. Melansir 

indonesia.go.id, food estate merupakan 
konsep pengembangan pangan yang 
dilakukan secara terintegrasi mencakup 
pertanian, perkebunan bahkan 
peternakan di suatu kawasan. 
Rencananya food estate ini akan 
menjadi salah satu Program Strategis 
Nasional (PSN) 2020-2024. Menurut 
Sigit, tanah yang digunakan untuk food 
estate adalah eks proyek lahan gambut 
(PLG). Salah satu alasan pemerintah 
mengembangan eks PLG, imbuhnya 
sebagai perluasan lahan penghasil 
cadangan pangan nasional. "Apalagi 
dengan adanya Covid-19, ini FAO (Food 
and Agriculture Organization) sudah 
memperingatkan bahwa kemungkinan 
terjadi krisis pangan di dunia," ujarnya. 
Pemerintah membangun lumbung 
pangan berskala luas atau food estate di 

Kabupaten Sumba Tengah, Nusa 
Tenggara Timur (NTT). Presiden 
menjelaskan alasan membangun 
proyek lumbung pangan di NTT, 
setelah sebelumnya proyek serupa 
dibangun di Kalimantan Tengah dan 
Sumatera Utara. Salah satu alasan 
food estate dibangun di sumba adalah 
angka kemiskinan di NTT masih tinggi. 
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul 
Yasin Limpo mengatakan, Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki 
potensi untuk menjadi kawasan 
lumbung pangan atau food estate. 
Menurutnya, manfaat membangun 
kawasan food estate dalam skala luas 
di kawasan tersebut merupakan 
pengintegrasian proses laju pertanian 
dari hulu sampai dengan ke hilir. 
Provinsi NTT dinilai memiliki potensi 
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alam yang luar biasa dan peluang 
tersebut harus dikembangkan dalam 
membangun sektor pertanian. 
"Kabupaten Belu diharapkan dapat 
menjadi daerah model percontohan di 
Indonesia dalam upaya 
pengembangan ketahanan pangan 
berskala besar di wilayah Timur," ujar 
Syahrul saat meninjau kawasan Food 
Estate seperti dikutip dalam 
keterangannya, Kamis (11/2/2021). 
Lebih lanjut, Jokowi juga menyatakan 
bahwa dirinya telah menginstruksikan 
Menteri PUPR untuk melihat potensi 
pembangunan bendungan, dan 
Menteri Pertanian memberi bantuan 
alat mesin pertanian kepada petani 
setempat. "Dengan food estate di 
Kalteng, Sumut, dan NTT ini, akan 
terbangun ketahanan pangan yang 
baik di negara kita," ujarnya. Seperti 

diberitakan sebelumnya, Presiden 
Jokowi bersama rombongan terbatas 
lepas landas menuju Kabupaten Sumba 
Barat Daya dengan menggunakan 
Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 
melalui Pangkalan TNI AU Halim 
Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 
06.00 WIB. Setibanya di Bandar Udara 
Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat 
Daya, Presiden langsung bergerak 
menuju lokasi food estate atau lumbung 
pangan yang terletak di Desa Makata 
Keri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten 
Sumba Tengah. Presiden Joko Widodo 
didampingi Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono, Mentan Syahrul Yasin 
Limpo, Seskab Pramono Anung dan 
Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat, 
meninjau kawasan food estate yang 
terletak di Bukit Ngora Lenang, Lai 
Patedang, Desa Makata Keri, Kec 

Katikutana, Kab Sumba Tengah Prov 
NTT, Selasa (23/2/2021). Hujan deras 
mengguyur lokasi Food Estate di Desa 
Makata Keri, Kecamatan Katiku Tanah 
Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, ketika rombongan RI 1, 
Joko Widodo tiba. Dengan mengenakan 
kemeja putih, tanpa kawalan Jokowi 
seorang diri berjalan menempuh hujan 
deras menyusuri area sawah yang 
menjadi lokasi Food Estate. Dalam 
kunjungannya, Jokowi mengungkap 
dipilihnya Sumba Tengah sebagai lokasi 
pembangunan lumbung pangan adalah 
karena angka kemiskinan di daerah 
tersebut. "Kenapa dikerjakan di NTT 
khususnya di Kabupaten Sumba 
Tengah? Karena memang kita harus 
ngomong apa adanya Pak Bupati, Pak 
Gub (Gubernur), data yang saya miliki 34 
persen kemiskinan ada di sini dan panen 
yang ada di Sumba Tengah ini masih 
setahun baru sekali yaitu padi," kata 

Jokowi di lokasi. Dengan dibangunnya 
lumbung pangan, Jokowi ingin 
pengelolaan pangan di Sumba 
Tengah lebih optimal. Ia menargetkan, 
padi dapat dipanen 2 kali dalam 
setahun dan jagung atau kedelai 
dapat dipanen setahun sekali. 
Menurut Jokowi, pemerintah telah 
menyiapkan 5.000 hektare lahan 
untuk kepentingan lumbung pangan 
ini. Sebanyak 3.000 hektare lahan 
akan ditanam padi dan 2.000 hektar 
ditanami jagung. Ke depan, lahan 
akan diperluas hingga 10.000 hektar 
yang dimanfaatkan untuk padi 
sebesar 5.600 hektare dan untuk 
jagung 4.400 hektare. Meski lahan 
sudah disiapkan, Jokowi 
mengungkap, masih terdapat 
persoalan ketercukupan air. Untuk 
mengatasi hal ini dilakukan 
pembangunan sumur bor hingga 
embung. "Tadi kita lihat sudah 
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dibangun di 2015-2018 sumur bor 
yang masuk ke sawah, juga ada 
embung di sini. Beberapa embung 
besar juga sudah dibangun, tapi masih 
jauh dari cukup, masih kurang," ujar 
Jokowi. "Tadi Pak Bupati masih minta 
tambahan lagi, Pak Gubernur juga 
minta dibuatkan satu bendungan untuk 
di Kabupaten Sumba Tengah dan 
sekitarnya," katanya. Jokowi menyebut 
dirinya telah memerintahkan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) untuk mengkaji 
kemungkinan dibangunnya waduk atau 
bendungan di wilayah tersebut. Ia 
berharap, lumbung pangan di Sumba 
Tengah dapat turut membangun 
ketahanan pangan nasional dan 
menjadi percontohan daerah lain. 
"Saya meyakini food estate yang ada 
di Kalimantan Tengah, food estate 

yang ada di Sumatera Utara, dan juga food 
estate yang ada di NTT ini akan bisa kita 
membangun sebuah ketahanan pangan 
yang baik untuk negara kita dan nanti akan 
kita fotokopi untuk juga di provinsi-provinsi 
yang lain yang memiliki kesiapan," kata 
Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menyusuri persawahan di tengah hujan 
dan petir saat meninjau lahan food estate 
di Desa Makata Keri, Kabupaten Sumba 
Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), 
Selasa (23/2/2021) siang. Presiden 
bahkan rela basah-basahan saat masuk ke 
sawah di tengah hujan. Setiba di lokasi 
food estate awalnya rombongan Presiden 
disambut dengan hujan lebat disertai petir. 
Tak mau hanya berdiam di mobil, Jokowi 
nekat turun dan berjalan sendirian ke 
tengah persawahan dengan membawa 
payung. Setelah berada di tengah sawah, 
barulah rombongan lainnya menyusul. 

Kejadian RI 1, tempuh hujan badai di 
tengah luasnya hamparan sawah, yang 
berpotensi adanya petir dengan 
menggunakan payung hitam seorang diri 
ini, direkam dan dibagikan Dechire 
Christovel Katupu di akun Facebooknya. 
Hingga tulisan ini diturunkan, postingan 
ini sudah mendapat 3.250 like, 1.300 
komentar dan kurang lebih 1.700 kali 
dibagikan. Postingan ini mendapat 
tanggapan positif dari masyarakat NTT 
dan juga masyarakat NTT yang berada di 
perantauan. Semua pada umumnya 
terharu, bangga dan bahagia karena 
sepanjang sejarah, hanya Jokowi RI 1 
yang berkenan menginjakkan kakinya di 
pulau Sumba. Dechie Christovel Katupu, 
dalam komentarnya mengungkapkan 
betapa bahagianya dia ketika akun FB 
Try Batubal, menyuruh dia mencari 
kesempatan untuk berfoto dengan RI 1. 
“Lihat (dari) jarak dekat saja hati sudah 
senang sekali Alen, kapan lagi bisa lihat 
Presiden (dari) jarak 5 meter Alen.” Akun 
FB Rambu Mehaa pun ikut menanggapi 

“Aduh sungguh luar biasa Bapa 
Presiden (Bapak Jokowi) tak kenal 
panas dan hujan, langkahmu begitu 
pasti yang membuat masyarakat 
Sumba berbangga dan terharu dengan 
ketulusan hatimu. Tuhan Memberkati”. 
Akun FB Simon Fahik pun tak mau 
ketinggalan, “Luar biasa Bapak 
Presiden, tanpa di kawal, menerobos 
hujan lebat. Tuhan lindungi senantiasa 
Bapak Presiden kami”. Akun Mia Ina, 
menulis “Hati terharu melihat pemimpin 
besar turun ke ladang. Sehat selalu 
Bapa Jokowi”. Ketika RI 1 sendirian 
melintasi sawah di tengah hujan deras, 
netizen sempat dibuat cemas. Bahkan 
ada yang mengkhawatirkan 
keselamatan Presiden Joko Widodo. 
Akun FB Sidik Oscra, misalnya 
mengkhawatirkan hujan deras yang 
berpotensi petir “Waduh... Bapak 
Presiden nekad... padahal di sawah 
biasanya banyak petir kalau (sedang) 
hujan. Semoga petirnya tak mau 
datang saat itu. Semoga aman sampai 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

ramayana

Internasional 

Internasional Tanah Air

Tanah Air

Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

dibangun di 2015-2018 sumur bor 
yang masuk ke sawah, juga ada 
embung di sini. Beberapa embung 
besar juga sudah dibangun, tapi masih 
jauh dari cukup, masih kurang," ujar 
Jokowi. "Tadi Pak Bupati masih minta 
tambahan lagi, Pak Gubernur juga 
minta dibuatkan satu bendungan untuk 
di Kabupaten Sumba Tengah dan 
sekitarnya," katanya. Jokowi menyebut 
dirinya telah memerintahkan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) untuk mengkaji 
kemungkinan dibangunnya waduk atau 
bendungan di wilayah tersebut. Ia 
berharap, lumbung pangan di Sumba 
Tengah dapat turut membangun 
ketahanan pangan nasional dan 
menjadi percontohan daerah lain. 
"Saya meyakini food estate yang ada 
di Kalimantan Tengah, food estate 

yang ada di Sumatera Utara, dan juga food 
estate yang ada di NTT ini akan bisa kita 
membangun sebuah ketahanan pangan 
yang baik untuk negara kita dan nanti akan 
kita fotokopi untuk juga di provinsi-provinsi 
yang lain yang memiliki kesiapan," kata 
Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menyusuri persawahan di tengah hujan 
dan petir saat meninjau lahan food estate 
di Desa Makata Keri, Kabupaten Sumba 
Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), 
Selasa (23/2/2021) siang. Presiden 
bahkan rela basah-basahan saat masuk ke 
sawah di tengah hujan. Setiba di lokasi 
food estate awalnya rombongan Presiden 
disambut dengan hujan lebat disertai petir. 
Tak mau hanya berdiam di mobil, Jokowi 
nekat turun dan berjalan sendirian ke 
tengah persawahan dengan membawa 
payung. Setelah berada di tengah sawah, 
barulah rombongan lainnya menyusul. 

Kejadian RI 1, tempuh hujan badai di 
tengah luasnya hamparan sawah, yang 
berpotensi adanya petir dengan 
menggunakan payung hitam seorang diri 
ini, direkam dan dibagikan Dechire 
Christovel Katupu di akun Facebooknya. 
Hingga tulisan ini diturunkan, postingan 
ini sudah mendapat 3.250 like, 1.300 
komentar dan kurang lebih 1.700 kali 
dibagikan. Postingan ini mendapat 
tanggapan positif dari masyarakat NTT 
dan juga masyarakat NTT yang berada di 
perantauan. Semua pada umumnya 
terharu, bangga dan bahagia karena 
sepanjang sejarah, hanya Jokowi RI 1 
yang berkenan menginjakkan kakinya di 
pulau Sumba. Dechie Christovel Katupu, 
dalam komentarnya mengungkapkan 
betapa bahagianya dia ketika akun FB 
Try Batubal, menyuruh dia mencari 
kesempatan untuk berfoto dengan RI 1. 
“Lihat (dari) jarak dekat saja hati sudah 
senang sekali Alen, kapan lagi bisa lihat 
Presiden (dari) jarak 5 meter Alen.” Akun 
FB Rambu Mehaa pun ikut menanggapi 

“Aduh sungguh luar biasa Bapa 
Presiden (Bapak Jokowi) tak kenal 
panas dan hujan, langkahmu begitu 
pasti yang membuat masyarakat 
Sumba berbangga dan terharu dengan 
ketulusan hatimu. Tuhan Memberkati”. 
Akun FB Simon Fahik pun tak mau 
ketinggalan, “Luar biasa Bapak 
Presiden, tanpa di kawal, menerobos 
hujan lebat. Tuhan lindungi senantiasa 
Bapak Presiden kami”. Akun Mia Ina, 
menulis “Hati terharu melihat pemimpin 
besar turun ke ladang. Sehat selalu 
Bapa Jokowi”. Ketika RI 1 sendirian 
melintasi sawah di tengah hujan deras, 
netizen sempat dibuat cemas. Bahkan 
ada yang mengkhawatirkan 
keselamatan Presiden Joko Widodo. 
Akun FB Sidik Oscra, misalnya 
mengkhawatirkan hujan deras yang 
berpotensi petir “Waduh... Bapak 
Presiden nekad... padahal di sawah 
biasanya banyak petir kalau (sedang) 
hujan. Semoga petirnya tak mau 
datang saat itu. Semoga aman sampai 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com16
15

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502
Fax: 215-755-0736

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

akhir acara”. Ragam komentar netizen 
membuktikan bahwa masyarakat 
Indonesia, khususnya NTT menaruh 
hormat dan cinta yang mendalam untuk 
RI 1. Bahkan tanpa ragu – ragu ada 
netizen menyebut RI 1 dengan sapaan 
akrab “Umbu Jokowi”. Akun FB Debora 
Hunga, berkomentar “Hujan badai 
bukan halangan.. Umbu Jokowi tetap 
yang terbaik sudah”. Akun FB Rambu 
Astrii, menulis “Tuhan Melindungimu 
Bapak Umbu Jokowi” Selain ungkapan 
haru, ada juga permintaan agar RI 1 
(Presiden Jokowi) maju lagi 3 periode. 
Lusi Dominic, menulis dalam logat dan 
bahasa setempat “Pakde luar biasa, 3 
periode su ge..” Selain mengomentari 
aksi RI 1 tempuh hujan dan badai, ada 
juga netizen yang perhatiannya malah 
fokus mengomentari warga yang 
merapat ke area sawah. Wati Surono, 
yang mengkhawatirkan keadaan padi, 
menulis dengan nada bercanda 
“Tanggung jawab yang injak padi 
weee”. Yang langsung ditangkis akun 
FB Yosin Rambu, dengan komentar 
yang tak kalah lucu “Intinya (saya) bisa 
lihat langsung (Presiden), padinya (itu) 
urusan kemudian…” hahahaha. Dari 
apa yang Jokowi  kerjakan di NTT, kita 
tahu bahwa Joko Widodo adalah orang 
yang memiliki sifat servant leader. 

Servant Leadership adalah seseorang 
yang menjadi pelayan lebih dahulu. 
Dimulai dari perasaan alami bahwa 
seseorang yang ingin melayani, harus 
terlebih dulu melayani. Karakter pemimpin 
yang melayani memiliki beberapa ciri 
khas. Joko Widodo dan beberapa 
pemimpin politik di Indonesia seperti 
Ahok, Ganjar dan berbagai tokoh memiliki 
ciri khas ini. Jokowi pemimpin yang tidak 
berjarak dengan rakyatnya. Joko Widodo 
dan rakyat adalah satu. Joko Widodo lahir 
dari rahim rakyat. Dia juga besar di 
keluarga yang ala kadarnya. Memahami 
rakyat. Dia adalah rakyat. Rakyat adalah 
dia. Kebutuhan rakyat satu per satu 
dipenuhi. Dia tahu apa yang dibutuhkan. 
Karena dia sendiri pernah merasakannya. 
Ia pernah susah. Orang susah butuh 
makan. Maka yang dilakukan sekarang ini 
adalah membangun lumbung pangan di 
berbagai tempat di Indonesia dengan 
kecocokannya. Dari uraian di atas, kita 
bisa memahami bahwa permasalahan 
bangsa ini tak sesederhana seperti yang 
kita bayangkan. Untuk mengurai 
permasalahan yang diwariskan SBY saja, 
dua periode kepemimpinan Jokowi, 
sepertinya tak akan cukup untuk 
mewujudkan Indonesia yang 
berswasembada pangan. Jokowi tidak 
pernah memperlihatkan apalagi 

mengeluhkan seluruh kesulitan yang dia 
hadapi dalam menyelesaikan 
permasalahan warisan pemerintah 
sebelumnya. Bagi Jokowi, kesejahteraan 
petani tetapi menjadi prioritas. Dan untuk 
itu, Jokowi tidak bisa bekerja sendiri. 
Sinergi seluruh kementerian adalah 
kunci yang utama. Untuk ini, Jokowi 
membutuhkan orang-orang yang mampu 
berinovasi disamping tuntutan atas 
kejujuran, kecerdasan, kecepatan, 
kepatuhan serta mampu bekerja dalam 
sebuah tim yang besar.
Joko Widodo tidak memperdulikan 
dirinya sendiri. Bahkan ketika hujan, 
dengan payung besar alakadarnya, dia 
datang menyambangi masyarakat 
pedesaan. Jokowi menyadari bahwa 
desa adalah lumbung pangan. Desa 
adalah sumber makanan bagi Indonesia. 
Presiden Jokowi menghabiskan waktu 5 

 

Jam di Kabupaten Sumba Tengah - 
NTT. Setelah meninjau lokasi Food 
Estate, beliau kemudian terbang ke 
Kabupaten Sikka – Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, untuk meresmikan 
Bendungan Napun Gete. Kita semua 
berharap, sisa waktu tiga tahun ke 
depan, seluruh tim Kabinet Indonesia 
Maju mampu menyelesaikan PR 
besar ini, di bawah komando Presiden 
Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi atas 
kehadirannya di NTT dan menjadikan 
NTT sebagai lumbung Pangan 
Nasional. Setidaknya kehadiran 
Bapak sudah menunjukkan bahwa 
NTT itu istimewa. Semoga Tuhan 
senantiasa menyertai dan memberkati 
setiap langkah Bapak Presiden 
Jokowi, serta memberikan kesehatan 
dalam mengemban tugas sebagai RI-
1. Sehat selalu ya Pak Presiden. Amin
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Presiden Jokowi menghabiskan waktu 5 

 

Jam di Kabupaten Sumba Tengah - 
NTT. Setelah meninjau lokasi Food 
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Namun sayangnya, malam hari kita tak 
selalu sempurna. Terkadang ada saja 
masalah kesehatan yang datang pada 
diri kita dan menimbulkan masalah.

Malam hari sebelum tidur adalah waktu 
yang sangat tepat untuk bersantai. 
Setelah lelah bekerja dan beraktivitas 
seharian, istirahat merupakan saat yang 
sangat kita tunggu-tunggu.

Salah satu hal yang bisa saja kita alami 
di malam hari adalah munculnya kondisi 
perut kembung. Masalah ini biasanya 
terjadi karena terperangkapnya udara di 
dalam saluran pencernaan kita.
Kondisi ini menimbulkan rasa tidak 
nyaman yang bisa sangat mengganggu. 
Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh 
udara yang masuk saja namun bisa juga 
akibat udara yang diproduksi oleh perut 
pada saat proses pencernaan.
"Sejumlah orang mengalami 
ketidakseimbangan bakteri di dalam 
perut dan bisa berdampak sejumlah 
makanan atau gula yang memberi 
makan bakteri ini dan menimbulkan lebih 
banyak gas," terang Scott David Lippe, 
MD, kepala bagian pencernaan di 
Bergen Regional Medical Center, 
Paramus, New Jersey dilansir dari 
Livestrong.
Makanan merupakan salah satu 
penyebab dari munculnya masalah 
kembung ini. Dilansir dari Livestrong, 
berikut lima hal penyebab munculnya 
masalah perut kembung di malam hari.
1. Makan Terlalu Dekat dengan Waktu 
Tidur
Usai makan, tubuh membutuhkan waktu 
untuk mencegahnya. Butuh beberapa 
jam bagi tubuh untuk mencerna dan 
mengosongkan saluran pencernaan.

Info SIP South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
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.
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Penyebab Perut Kembung Di Malam Hari

malam terlalu banyak

Ketika kita makan terlalu larut dan 
dekat dengan waktu tidur, bisa muncul 
masalah pencernaan yang 
menyebabkan masalah ini. Ketika tidur, 
tubuh kita bakal kesulitan untuk 
mencerna sehingga produksi gas 
meningkat dan menimbulkan masalah 
perut kembung.
Cara Mengatasinya: Pastikan terdapat 
jeda waktu yang memadai antara 
waktu makan dengan jam tidur agar 
tubuh bisa mencernanya dengan layak. 
Pastikan untuk duduk dalam posisi 
sedikit tegak selama dua jam untuk 
menghindari penyebab terjadinya perut 
kembung.
Kamu juga bisa sedikit melakukan 
aktivitas fisik untuk mencegah 
terjadinya masalah ini. Olahraga 
diketahui merupakan salah satu cara 
terbaik untuk mempercepat 
pencernaan.
2. Makan Malam Terlalu Banyak

Cara Mengatasinya: Untuk mencegah 
masalah ini, makanlah lebih awal dan 
pastikan untuk tidak melewatkan waktu 

"Di malam hari, fungsi alami dari ritme 
sirkedian memperlambat kemampuan 
usus untuk memindahkan isinya 
berupa makanan dan sampah," 
sambungnya.

Ketika kamu makan malam dalam 
jumlah yang sangat banyak di malam 
hari, kamu mungkin mengalami 
masalah perut kembung di malam hari 
ini."Konsumsi makanan besar di malam 
hari merupakan penyebab munculnya 
rasa ak nyaman," terang Rusha Modi, 
MD, gastroenterologis dari University of 
Southern California



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1718

Tanah AirAmerika

Internasional 

Namun sayangnya, malam hari kita tak 
selalu sempurna. Terkadang ada saja 
masalah kesehatan yang datang pada 
diri kita dan menimbulkan masalah.

Malam hari sebelum tidur adalah waktu 
yang sangat tepat untuk bersantai. 
Setelah lelah bekerja dan beraktivitas 
seharian, istirahat merupakan saat yang 
sangat kita tunggu-tunggu.

Salah satu hal yang bisa saja kita alami 
di malam hari adalah munculnya kondisi 
perut kembung. Masalah ini biasanya 
terjadi karena terperangkapnya udara di 
dalam saluran pencernaan kita.
Kondisi ini menimbulkan rasa tidak 
nyaman yang bisa sangat mengganggu. 
Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh 
udara yang masuk saja namun bisa juga 
akibat udara yang diproduksi oleh perut 
pada saat proses pencernaan.
"Sejumlah orang mengalami 
ketidakseimbangan bakteri di dalam 
perut dan bisa berdampak sejumlah 
makanan atau gula yang memberi 
makan bakteri ini dan menimbulkan lebih 
banyak gas," terang Scott David Lippe, 
MD, kepala bagian pencernaan di 
Bergen Regional Medical Center, 
Paramus, New Jersey dilansir dari 
Livestrong.
Makanan merupakan salah satu 
penyebab dari munculnya masalah 
kembung ini. Dilansir dari Livestrong, 
berikut lima hal penyebab munculnya 
masalah perut kembung di malam hari.
1. Makan Terlalu Dekat dengan Waktu 
Tidur
Usai makan, tubuh membutuhkan waktu 
untuk mencegahnya. Butuh beberapa 
jam bagi tubuh untuk mencerna dan 
mengosongkan saluran pencernaan.

Info SIP South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
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

Penyebab Perut Kembung Di Malam Hari

malam terlalu banyak

Ketika kita makan terlalu larut dan 
dekat dengan waktu tidur, bisa muncul 
masalah pencernaan yang 
menyebabkan masalah ini. Ketika tidur, 
tubuh kita bakal kesulitan untuk 
mencerna sehingga produksi gas 
meningkat dan menimbulkan masalah 
perut kembung.
Cara Mengatasinya: Pastikan terdapat 
jeda waktu yang memadai antara 
waktu makan dengan jam tidur agar 
tubuh bisa mencernanya dengan layak. 
Pastikan untuk duduk dalam posisi 
sedikit tegak selama dua jam untuk 
menghindari penyebab terjadinya perut 
kembung.
Kamu juga bisa sedikit melakukan 
aktivitas fisik untuk mencegah 
terjadinya masalah ini. Olahraga 
diketahui merupakan salah satu cara 
terbaik untuk mempercepat 
pencernaan.
2. Makan Malam Terlalu Banyak

Cara Mengatasinya: Untuk mencegah 
masalah ini, makanlah lebih awal dan 
pastikan untuk tidak melewatkan waktu 

"Di malam hari, fungsi alami dari ritme 
sirkedian memperlambat kemampuan 
usus untuk memindahkan isinya 
berupa makanan dan sampah," 
sambungnya.

Ketika kamu makan malam dalam 
jumlah yang sangat banyak di malam 
hari, kamu mungkin mengalami 
masalah perut kembung di malam hari 
ini."Konsumsi makanan besar di malam 
hari merupakan penyebab munculnya 
rasa ak nyaman," terang Rusha Modi, 
MD, gastroenterologis dari University of 
Southern California



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Apa Kata Bintang Anda

Ekonomi

Tanah Air

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

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

 F & S Vineland 

Yenny : 215 - 939 - 3636 

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila
$ 12/ hour

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

makan. Jika kamu lapar dekat waktu 
tidur, kamu disarankan untuk 
mengonsumsi cemilan dengan porsi 
yang tidak terlalu banyak.

Mengonsumsi sayuran mentah di 
malam hari bisa menjadi penyebab 
munculnya kondisi perut kembung. Hal 
ini biasa dialami pada bagian perut 
bawah sehingga terasa sangat sakit.

Walaupun bisa berdampak sehat dan 
kaya nutrisi, namun sayuran mentah 
bisa menjadi penyebab perut kembung 
ini. Hal ini terjadi karena sayuran 
biasanya lebih sulit dicerna dibanding 
makanan lain.

4. Minum Terlalu Banyak ketika Makan
terlalu banyak ketika makan

3. Baru Mengonsumsi Sayuran Mentah

Ketika makan, banyak orang terbiasa 
untuk mengonsumsi banyak air 
terutama pada makanan asin. Padahal, 
melakukannya bisa membuat perut 
menjadi kembung.

Cara Mengatasinya: Pada malam hari, 
disarankan untuk tidak mengonsumsi 
sayuran mentah. Pada malam hari, 
kamu bisa memilih untuk memasak 
sayuran untuk mencegah munculnya 
masalah perut kembung.

Cara Mengatasinya: Secara mudah, 
kamu bisa mengatasinya dengan 
menghindari banyak minum sambil 
makan. Selain itu pastikan untuk 
menghindari minuman berkarbonasi.
Mikrobioma terletak pada usus seseorang 
dan merupakan rumah dari banyak 
bakteri. Sejumlah makanan yang kita 
konsumsi terutama daging olahan, daging 
merah, produk olahan susu, serta permen 
bisa merusak keseimbangan bakteri di 
dalam mikrobioma.
Kondisi mikrobioma yang tidak seimbang 
ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan. 
Lebih lanjut, hal ini bisa menyebabkan 
munculnya kondisi perut kembung.

Dampak ini bisa semakin buruk ketika 
kamu mengonsumsi minuman 
berkarbonasi seperti bir atau soda. 
Minuman jenis ini bisa menimbulkan 
produksi udara di perut sehingga 
terjadinya masalah perut kembung.

Cara Mengatasinya: Untuk mengatasi 
masalah ini, kamu bisa mengonsumsi 
makanan yang mengalami proses 
fermentasi. Hal lain bisa kamu lakukan 
dengan konsumsi minuman probiotik 
untuk menstabilkan bakteri dalam 
perutmu. 

Menurut Bill Gates Bitcoin ikut 
bertanggung jawab dalam pencemaran 
lingkungan. Alasannya, cryptocurrency 
terpopuler ini 
mengkonsum
si listrik 
dalam jumlah 
besar setiap 
tahunnya 
bahkan 
menyamai 
penggunaan 
listrik 
Argentina.
Para 
penambang 
Bitcoin 
mengoperasi
kan komputer 
dalam jumlah 
besar selama 
24 jam 
selama 
sepekan. 
Saat ini 
masih banyak pembangkit listrik 
menggunakan bahan bakar fosil seperti 
minyak bumi dan batu bara 
menghasilkan listrik. Pembakaran bahan 
fosil ini menghasilkan karbon dioksida 
(CO2) yang mencemari lingkungan.
Selain ini, Bill Gates mengingatkan 
investor akan bahaya Bitcoin dari 
harganya yang berfluktuasi secara 
ekstrem. Investor bisa kaya dalam 
semalam bisa juga jatuh miskin dalam 
semalam."Elon Musk memiliki banyak 
uang dan dia sangat sophisticated, jadi 
saya tidak khawatir [harga] Bitcoin 
miliknya naik turun secara acak," ujar Bill 
Gates dalam wawancara dengan 
Bloomberg News, dan dilansir dari 
Business Insider, Rabu (24/2/2021).

Pendiri Microsoft Bill Gates ternyata 
bukan pendukung Bitcoin. Alasannya 
karena faktor lingkungan. Orang terkaya 
ketiga di dunia ini juga mengingatkan 
investor akan bahaya Bitcoin.

"Saya memikirkan orang-orang yang 
terbawa ke dalam euforia ini, yang 

Pandangan Bill Gates Tentang Bitcoin

Mengutip Bloomberg pada penutupan 
perdagangan saham Selasa 
(23/2/2021), Harta kekayaan Elon 
Musk mencapai US$180 miliar atau 
orang terkaya kedua di dunia. 
Peringkat pertama diduduki Jeff Bezos.

mungkin tidak memiliki banyak uang 
untuk disisihkan. Jadi saya bukan 
pendukung Bitcoin. Pemikiran saya, 
jika kekayaan Anda lebih sedikit dari 
Elon Musk, mungkin lebih baik hati-
hati."
Bill Gates mengungkapkan mata uang 
digital sejatinya hal yang baik tetapi 

tidak 
untuk 
cryptoc
urrency 
yang 
dihasilk
an 
dengan 
melakuk
an 
penamb
angan 
komput
er.Akhir 
pekan 
lalu, 
harga 
Bitcoin 
sempat 
menyen
tuh 
rekor 
tertinggi 

sepanjang sejarah mencapai 
US$58.000-an per koin. Namun dua 
hari kemudian harganya sempat Anjlok 
menjadi US$45.000-an. Saat ini harga 
Bitcoin berada di level US$50.000 per 
koin.Salah satu pemicunya keputusan 
Tesla Inc, produsen mobil listrik milik 
Elon Musk untuk membeli US$1,5 
miliar Bitcoin. Angka ini setara 7-8% 
kas dan setara kas Tesla. Perusahaan 
beralasan langkah ini untuk 
memaksimalkan return dari uang tunai 
milik perusahaan.
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Disini Raja Daud amat sangat tahu dan 
paham, bahwa Tuhan sangat mampu 
menyelesaikan semua persoalan hidup 
dan DIA yang memegang kendali 
kehidupannya, Daud paham kalau 
Tuhan pasti akan mengarahkan 
hidupnya untuk suatu tujuan hingga 
akhir hidupnya.  Dan Firman-Nya 
berkata : “Sebab Aku ini mengetahui 
rancangan rancangan-Ku mengenai 
kamu, demikianlah Firman Tuhan, yaitu 
rancangan damai sejahtera dan bukan 
rancangan kecelakaan, untuk 
memberikan kepadamu hari depan yang 
penuh harapan.”  (Yer.29:11)      
Demikian juga dengan kita saat ini, 
Tuhan yang Maha Kuasa dapat 
mengatur setiap masalah didalam 
kehidupan manusia sesuai dengan 
rencana-Nya.   Seringkali kita sulit 
menerima apa yang sudah Tuhan 
lakukan, yang tidak sesuai dengan apa 

Maz.138:8 : “ Tuhan akan 
menyelesaikan bagiku! Ya Tuhan, 
Kasih Setia-Mu untuk selama lamanya 
; Jangan Kau tinggalkan perbuatan 
tangan-Mu.”

Tuhan Mampu Menyelesaikan Segala Masalah
yang kita harapkan.  Seringkali kita 
menganggap Tuhan seperti Jin yang 
ada didalam lampu Aladin, yang 
digosok gosok jin keluar dan diperintah.  
Ingatlah, Tuhan tidak pernah 
memberikan Rancangan kecelakaan 
pada kita anak-Nya, apa yang telah kita 
terima baik atau buruk, itu ada maksud 
Tuhan untuk membentuk Karakter dan 
mempertajam Iman kita. Marilah kita 
Belajar dari kisah Ayub dan Yusuf anak 
Yacub. Kalau kita melihat peristiwa dari 
kedua tokoh ini, seakan akan Tuhan 
tidak peduli kepada mereka dan 
membiarkan mereka mengalami 
penderitaan berat dalam kehidupannya. 
Tetapi tidaklah demikian bagi mereka, 
apa yang Tuhan lakukan pastilah 
mempunyai maksud dan rencana yang 
indah. Dan mereka tahu itu,  Jadi mari 
kita mengikuti teladan mereka didalam 
menghadapi pembentukan dalam 
proses kehidupan kita.   Tuhan Yesus 
memberkati .

Soli Deo Gracia,
Wira - OR 

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Renungan Rohani
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Pemerintah Jokowi kembali membuka 
pendaftaran untuk peserta Program 
Kartu Prakerja, Selasa (23/2). Pada 
gelombang ke-12 ini, kuota pendaftaran 
yang dibuka sebanyak 600.000 orang.
"Gelombang ke-12 akan dibuka dengan 
kuota 600.000 peserta. Jadi 600.000 
peserta ini merupakan kemampuan 
teknologi Kartu Prakerja," kata Menteri 
Koordinator Perekonomian, Airlangga 
Hartarto.
Berdasarkan hasil survei BPS di tahun 
2020 menunjukkan, sebanyak 88,9 
persen dari penerima Kartu Prakerja 
menyatakan keterampilan kerjanya 
meningkat, dan 81,2 persen peserta 
menyatakan insentif yang diterima 
dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
"Program Kartu prakerja juga mendorong 
ke pekerjaan dan kewirausahaan, dan 
hal ini dapat dilihat dari hasil survei 
evaluasi yang dilakukan oleh PMO 
kepada jutaan penerima prakerja. 
Sebanyak 35 persen penerima awalnya 
menganggur," kata Menko Airlangga.
Dari 35 persen itu, 17 persen berubah 
dari menganggur menjadi wirausaha, dan 

Fakta Kartu Prakerja Jokowi 2021

18 persen menjadi pegawai atau buruh 
lepas atau freelance.

Berikut ini sejumlah fakta yang perlu 
diketahui mengenai program kartu 
prakerja tahun 2021.

Berdasarkan hasil survei BPS di tahun 
2020 menunjukkan, sebanyak 88,9 
persen dari penerima Kartu Prakerja 
menyatakan keterampilan kerjanya 
meningkat, dan 81,2 persen peserta 

Program Kartu Prakerja, selain 
memberikan keterampilan dan 
meningkatkan kompetensi, juga 
terbukti sebagai instrumen 
perlindungan sosial yang melindungi 
daya beli penerimanya.

Menko Airlangga menambahkan, untuk 
target peserta Program Kartu Prakerja 
2021 adalah 2,7 juta degan anggaran 
mencapai Rp10 triliun. Angka ini di 
bawah realisasi program di 2020 
dengan 5,5 juta penerima dari 11 
gelombang pendaftaran.

1. Target 2,7 Juta Penerima di 2021, 
Turun dari Tahun 2020
27 juta penerima di 2021 turun dari 
tahun 2020 rev1

Tanah Air

Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo 
Yuwono mengatakan, virtual police atau 
polisi virtual sudah mulai aktif setelah 
adanya surat edaran Kapolri nomor 
SE/2/II/2021. Argo menyebut sudah ada 
tiga akun pengguna di media sosial 
yang mendapatkan surat pemberitahuan 
atau teguran dari Polri. "Kemarin sudah 
ada tiga kita buat, kita kirim," kata Argo 
dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 
(24/6/2021).Dalam prosesnya, anggota 
yang jadi petugas virtual police yang 
memantau aktivitas di media sosial, 
akan melaporkan ke atasan jika 
menemukan unggahan konten yang 
berpotensi melanggar UU Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya, 
unggahan konten yang diserahkan oleh 
petugasakan dimintakan pendapat ke 
para ahli, seperti ahli pidana, ahli 
bahasa, dan ahli ITE. Kemudian, jika 
ada potensi tindak pidana, unggahan 
konten itu akan diserahkan ke Direktur 
Tindak Pidana Siber atau pejabat yang 
ditunjuk. "Setelah dia memberikan 
pengesahan, kemudian baru kita japri ke 
akun tersebut. Kita kirim itu. Jadi resmi 
kirimnya. Jadi tahu ada dari polisi yang 

Polisi Virtual Sudah Mulai Aktif

kirim," jelas Argo. Dia mengatakan, salah 
satu akun yang ditegur Polri membuat dan 
mengunggah gambar beserta tulisan 
"jangan lupa saya maling". Polri sudah 
meminta pendapat ahli bahasa dan 
konten tersebut dinyatakan berpotensi 
melanggar hukum. Polri pun mengirimkan 
surat pemberitahuan. " Virtual police alert. 
Peringatan 1. Konten Twitter Anda yang 
diunggah 21 Februari 2021 pukul 15.15 
WIB berpotensi pidana ujaran kebencian. 
Guna menghindari proses hukum lebih 
lanjut diimbau untuk segera melakukan 
koreksi pada konten media sosial setelah 
pesan ini Anda terima. Salam Presisi," 
ucap Argo membacakan isi surat teguran.  
Argo berharap hadirnya polisi vitual 
mengurangi konten-konten hoaks di 
media sosial. Selain itu, masyarakat juga 
lebih berhati-hati. Ia menegaskan, sesuai 
surat edaran Kapolri, virtual police 
bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, 
dan mencegah masyarakat dari potensi 
tindak pidana siber. "Tujuan virtual police 
yang kita lakukan yang selama ini kalau 
ada saling lapor, itu untuk menghindari itu, 
dan kita tetap sampaikan dulu ke 
masyarakat," ujar Argo.
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menyatakan keterampilan kerjanya 
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evaluasi yang dilakukan oleh PMO 
kepada jutaan penerima prakerja. 
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menganggur," kata Menko Airlangga.
Dari 35 persen itu, 17 persen berubah 
dari menganggur menjadi wirausaha, dan 

Fakta Kartu Prakerja Jokowi 2021
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lepas atau freelance.
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terbukti sebagai instrumen 
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2021 adalah 2,7 juta degan anggaran 
mencapai Rp10 triliun. Angka ini di 
bawah realisasi program di 2020 
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gelombang pendaftaran.
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Yuwono mengatakan, virtual police atau 
polisi virtual sudah mulai aktif setelah 
adanya surat edaran Kapolri nomor 
SE/2/II/2021. Argo menyebut sudah ada 
tiga akun pengguna di media sosial 
yang mendapatkan surat pemberitahuan 
atau teguran dari Polri. "Kemarin sudah 
ada tiga kita buat, kita kirim," kata Argo 
dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 
(24/6/2021).Dalam prosesnya, anggota 
yang jadi petugas virtual police yang 
memantau aktivitas di media sosial, 
akan melaporkan ke atasan jika 
menemukan unggahan konten yang 
berpotensi melanggar UU Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya, 
unggahan konten yang diserahkan oleh 
petugasakan dimintakan pendapat ke 
para ahli, seperti ahli pidana, ahli 
bahasa, dan ahli ITE. Kemudian, jika 
ada potensi tindak pidana, unggahan 
konten itu akan diserahkan ke Direktur 
Tindak Pidana Siber atau pejabat yang 
ditunjuk. "Setelah dia memberikan 
pengesahan, kemudian baru kita japri ke 
akun tersebut. Kita kirim itu. Jadi resmi 
kirimnya. Jadi tahu ada dari polisi yang 
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kirim," jelas Argo. Dia mengatakan, salah 
satu akun yang ditegur Polri membuat dan 
mengunggah gambar beserta tulisan 
"jangan lupa saya maling". Polri sudah 
meminta pendapat ahli bahasa dan 
konten tersebut dinyatakan berpotensi 
melanggar hukum. Polri pun mengirimkan 
surat pemberitahuan. " Virtual police alert. 
Peringatan 1. Konten Twitter Anda yang 
diunggah 21 Februari 2021 pukul 15.15 
WIB berpotensi pidana ujaran kebencian. 
Guna menghindari proses hukum lebih 
lanjut diimbau untuk segera melakukan 
koreksi pada konten media sosial setelah 
pesan ini Anda terima. Salam Presisi," 
ucap Argo membacakan isi surat teguran.  
Argo berharap hadirnya polisi vitual 
mengurangi konten-konten hoaks di 
media sosial. Selain itu, masyarakat juga 
lebih berhati-hati. Ia menegaskan, sesuai 
surat edaran Kapolri, virtual police 
bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, 
dan mencegah masyarakat dari potensi 
tindak pidana siber. "Tujuan virtual police 
yang kita lakukan yang selama ini kalau 
ada saling lapor, itu untuk menghindari itu, 
dan kita tetap sampaikan dulu ke 
masyarakat," ujar Argo.
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“Program Kartu prakerja juga mendorong 
ke pekerjaan dan kewirausahaan, dan 
hal ini dapat dilihat dari hasil survei 
evaluasi yang dilakukan oleh PMO 
kepada jutaan penerima prakerja."

menyatakan insentif yang diterima 
dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Menko Airlangga menyampaikan, model 
program Kartu Prakerja pada semester I-
2021 ini masih sama yakni metode semi 
bantuan sosial. Di mana pemerintah 
memberikan besaran pelatihan sebesar 
Rp1 juta.

2. Besaran Dana yang Bakal Diterima 
Peserta

Menko Airlangga mengatakan untuk 
dapat menerima Kartu Prakerja sama 
dengan tahun 2020. Yaitu warga negara 
Indonesia 18 tahun ke atas.

3. Syarat Peserta

Kemudian insentif pasca pelatihan 
Rp600.000 setiap bulannya selama 4 
bulan. Total insentif pasca pelatihan 
sebesar Rp2,4 juta.

dana yang bakal diterima peserta rev1

Pemerintah juga memberikan insentif 
pasca survei Rp50.000 setiap 1 kali 
survei, dan survei dilakukan 3 kali dan 
total insentif survei sebesar Rp150.000.

"Dan kami juga mengajak para 
pekerja yang dirumahkan ataupun 
kehilangan pekerjaan dan para 
pelaku usaha mikro maupun kecil 
yang terdampak ataupun tutup usaha 
karena pandemi covid 19 untuk 
mendapatkan pendaftaran dalam 
Program Kartu Prakerja," pintanya.

formal. Program ini ditujukan untuk 
pencari kerja yang sedang 
menganggur, pekerja ataupun 
wiraswasta.

“Selain itu juga penerima Kartu 
Prakerja di batasi hanya 2 orang 1 
kartu keluarga," ujarnya.

Selain itu, penerima Kartu Prakerja 
tidak dapat diberikan kepada pejabat 
negara TNI, Polri, ASN, anggota 
DPRD, DPR, BUMN, BUMD, Kepala 
Desa perangkat desa. Sementara 
untuk mendorong penerimaan 
bantuan dari pemerintah dan untuk 
menghindari duplikasi penerima 
bansos maka Kartu Prakerja tidak 
dapat diberikan kepada mereka yang 
penerima bansos Kementerian Sosial 
atau BPKS dan juga yang menerima 
subsidi upah, kemudian banpres 
produktif mikro maupun penerima 
Kartu Prakerja di tahun 2020.
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“Program Kartu prakerja juga mendorong 
ke pekerjaan dan kewirausahaan, dan 
hal ini dapat dilihat dari hasil survei 
evaluasi yang dilakukan oleh PMO 
kepada jutaan penerima prakerja."

menyatakan insentif yang diterima 
dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Menko Airlangga menyampaikan, model 
program Kartu Prakerja pada semester I-
2021 ini masih sama yakni metode semi 
bantuan sosial. Di mana pemerintah 
memberikan besaran pelatihan sebesar 
Rp1 juta.

2. Besaran Dana yang Bakal Diterima 
Peserta

Menko Airlangga mengatakan untuk 
dapat menerima Kartu Prakerja sama 
dengan tahun 2020. Yaitu warga negara 
Indonesia 18 tahun ke atas.

3. Syarat Peserta

Kemudian insentif pasca pelatihan 
Rp600.000 setiap bulannya selama 4 
bulan. Total insentif pasca pelatihan 
sebesar Rp2,4 juta.

dana yang bakal diterima peserta rev1

Pemerintah juga memberikan insentif 
pasca survei Rp50.000 setiap 1 kali 
survei, dan survei dilakukan 3 kali dan 
total insentif survei sebesar Rp150.000.

"Dan kami juga mengajak para 
pekerja yang dirumahkan ataupun 
kehilangan pekerjaan dan para 
pelaku usaha mikro maupun kecil 
yang terdampak ataupun tutup usaha 
karena pandemi covid 19 untuk 
mendapatkan pendaftaran dalam 
Program Kartu Prakerja," pintanya.

formal. Program ini ditujukan untuk 
pencari kerja yang sedang 
menganggur, pekerja ataupun 
wiraswasta.

“Selain itu juga penerima Kartu 
Prakerja di batasi hanya 2 orang 1 
kartu keluarga," ujarnya.

Selain itu, penerima Kartu Prakerja 
tidak dapat diberikan kepada pejabat 
negara TNI, Polri, ASN, anggota 
DPRD, DPR, BUMN, BUMD, Kepala 
Desa perangkat desa. Sementara 
untuk mendorong penerimaan 
bantuan dari pemerintah dan untuk 
menghindari duplikasi penerima 
bansos maka Kartu Prakerja tidak 
dapat diberikan kepada mereka yang 
penerima bansos Kementerian Sosial 
atau BPKS dan juga yang menerima 
subsidi upah, kemudian banpres 
produktif mikro maupun penerima 
Kartu Prakerja di tahun 2020.
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( 
Mendikbud) Nadiem Makarim 
mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk 
tenaga pendidik ditargetkan selesai Juni 
2021. Ia mengatakan, jika vaksinasi 
dapat diselesaikan, maka belajar tatap 
muka di sekolah bisa dimulai pada Juli 
2021. "Mungkin tidak 100 persen 
(belajar tatap muka di sekolah), tapi 
paling tidak bisa saja dua kali seminggu 
atau tiga kali, atau dalam sistem rotasi, 
karena protokol kesehatan tetap dijaga," 
kata Nadiem dilansir dari Kompas TV, 
Rabu (24/2/2021). Nadiem mengatakan, 
vaksinasi Covid-19 ini diprioritaskan 
untuk tenaga pendidik mulai dari 
Sekolah Dasar (SD), PAUD, Sekolah 
Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), Sekolah Menengah 
Atas (SMA), Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi. 
Menurut Nadiem, hal tersebut dilakukan 
dikarenakan semakin muda jenjang 
pendidikan maka proses pembelajaran 
jarak jauh (PJJ) semakin sulit dilakukan. 
B"Dan mereka yang paling 
membutuhkan interaksi fisik dan tatap 
muka. Tapi sekali lagi Walaupun tatap 
muka pun, itu harus menggunakan 

Belajar Tatap Muka Bisa Dimulai Juli

protokol kesehatan yang telah ditetapkan 
Kemenkes dan Kemendikbud," ujarnya. 
Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, sasaran 
vaksinasi Covid-19 bagi tenaga pendidik ini 
mencapai 5,5 juta orang termasuk tenaga 
pendidik dibawah naungan Kementerian 
Agama dan swasta. "Itu angkanya sekitar 
segitu. Kami akan upayakan sebaik 
mungkin untuk memastikan semua itu 
terjadi akhir Juni," pungkasnya. 
Sebagaimana diketahui, vaksinasi Covid-
19 tahap kedua bagi tenaga pendidik telah 
dimulai di SMA 70 Jakarta, Rabu 
(24/2/2021). Pemerintah menargetkan 
sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua 
mencapai 38.513.446 orang yang terdiri 
dari 21,5 juta kelompok lanjut usia dan 
hampir 17 juta petugas pelayanan 
publik.Kelompok prioritas yang menerima 
vaksin tahap kedua adalah pedagang 
pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga 
pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, 
pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil 
Negara (ASN). Kemudian, Keamanan (TNI-
Polri), pariwisata (petugas hotel dan 
petugas restoran), pelayanan publik 
(Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, 
Kepala/perangkat Desa), pekerja 
transportasi publik, atlet dan wartawan.

Indonesia Bantah Dukung Pemilu Baru Myanmar

Kementerian Luar Negeri RI membantah 
pemberitaan yang menyebut bahwa 
Indonesia mendukung rencana militer 
Myanmar untuk menyelenggarakan 
pemilihan umum baru, setelah kudeta 
terhadap pemerintahan sipil negara itu 
pada 1 Februari lalu. Berita yang dirilis 
oleh Reuters telah memicu aksi unjuk 
rasa di depan Gedung KBRI Yangon 
pada Selasa (22/2/2020), oleh warga 
Myanmar yang menentang kudeta militer 
dan menolak adanya pemilu baru. “Saya 
membantah adanya plan of action 
(rencana aksi—red). Itu sama sekali 
bukanlah posisi Indonesia,” kata Juru 
Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku 
Faizasyah merujuk pada rencana aksi 
pemilu baru yang diberitakan Reuters 
tengah didorong oleh Indonesia untuk 
disetujui oleh negara-negara 
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara (ASEAN). Baca juga: Malaysia 
Deportasi Lebih dari 1.000 Tahanan 
Imigrasi ke Myanmar di Tengah Risiko 
Konflik Sebaliknya, Faizasyah 

menegaskan, Menteri Luar Negeri 
Retno Marsudi sedang berupaya 
melakukan konsultasi dan 
mengumpulkan pandangan dari 
negara-negara ASEAN, sebelum 
pelaksanaan pertemuan khusus para 
menlu ASEAN untuk membahas krisis 
politik di Myanmar. Pertemuan tersebut 
telah diamanatkan oleh Presiden Joko 
Widodo usai bertemu dengan Perdana 
Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di 
Jakarta, awal Februari. Dalam sepekan 
terakhir Retno telah berkunjung ke 
Brunei Darussalam dan Singapura, 
dan akan dilanjutkan ke Thailand 
dalam waktu dekat guna berkonsultasi 
tentang peran ASEAN untuk 
membantu penyelesaian krisis politik 
Myanmar. Baca juga: Malaysia Akan 
Tangguhkan Jadwal Deportasi 1.200 
Tahanan Myanmar di Tengah Konflik 
Kudeta “Yang ingin kita garisbawahi 
adalah bagaimana kita menemukan 
satu solusi damai di Myanmar yang 
bersifat satu proses politik demokrasi 
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TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

We’ re Hiring
Open Positions

Packer / Forklift Driver

John Wang : 917 - 951 - 9717
Luan Nguyen : 267 - 809 - 6268

Appy Now

Jeti Sokay : 215 - 403 - 5966

Tanah Air

Renungan Rohani

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( 
Mendikbud) Nadiem Makarim 
mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk 
tenaga pendidik ditargetkan selesai Juni 
2021. Ia mengatakan, jika vaksinasi 
dapat diselesaikan, maka belajar tatap 
muka di sekolah bisa dimulai pada Juli 
2021. "Mungkin tidak 100 persen 
(belajar tatap muka di sekolah), tapi 
paling tidak bisa saja dua kali seminggu 
atau tiga kali, atau dalam sistem rotasi, 
karena protokol kesehatan tetap dijaga," 
kata Nadiem dilansir dari Kompas TV, 
Rabu (24/2/2021). Nadiem mengatakan, 
vaksinasi Covid-19 ini diprioritaskan 
untuk tenaga pendidik mulai dari 
Sekolah Dasar (SD), PAUD, Sekolah 
Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), Sekolah Menengah 
Atas (SMA), Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi. 
Menurut Nadiem, hal tersebut dilakukan 
dikarenakan semakin muda jenjang 
pendidikan maka proses pembelajaran 
jarak jauh (PJJ) semakin sulit dilakukan. 
B"Dan mereka yang paling 
membutuhkan interaksi fisik dan tatap 
muka. Tapi sekali lagi Walaupun tatap 
muka pun, itu harus menggunakan 

Belajar Tatap Muka Bisa Dimulai Juli

protokol kesehatan yang telah ditetapkan 
Kemenkes dan Kemendikbud," ujarnya. 
Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, sasaran 
vaksinasi Covid-19 bagi tenaga pendidik ini 
mencapai 5,5 juta orang termasuk tenaga 
pendidik dibawah naungan Kementerian 
Agama dan swasta. "Itu angkanya sekitar 
segitu. Kami akan upayakan sebaik 
mungkin untuk memastikan semua itu 
terjadi akhir Juni," pungkasnya. 
Sebagaimana diketahui, vaksinasi Covid-
19 tahap kedua bagi tenaga pendidik telah 
dimulai di SMA 70 Jakarta, Rabu 
(24/2/2021). Pemerintah menargetkan 
sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua 
mencapai 38.513.446 orang yang terdiri 
dari 21,5 juta kelompok lanjut usia dan 
hampir 17 juta petugas pelayanan 
publik.Kelompok prioritas yang menerima 
vaksin tahap kedua adalah pedagang 
pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga 
pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, 
pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil 
Negara (ASN). Kemudian, Keamanan (TNI-
Polri), pariwisata (petugas hotel dan 
petugas restoran), pelayanan publik 
(Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, 
Kepala/perangkat Desa), pekerja 
transportasi publik, atlet dan wartawan.
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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

Bola

yang inklusif, yang melibatkan semua 
pihak,” kata Faizasyah menegaskan. 
Terkait unjuk rasa di depan KBRI Yangon, 
Faizasyah menjelaskan bahwa sejauh ini 
aksi tersebut berlangsung damai dan 
tanpa kekerasan sebagaimana dilansir 
Antara. Namun, 
ia mengakui 
bahwa dalam 
beberapa waktu 
terakhir, situasi di 
Myanmar menjadi 
tidak stabil 
karena aksi 
demonstrasi yang 
terus 
berlangsung dari 
hari ke hari. Baca 
juga: AS 
Jatuhkan Sanksi 
Baru untuk 2 
Pemimpin Junta 
Militer Myanmar “Ini adalah realitas yang 
sedang dikelola oleh kedubes kita di 
Myanmar untuk memastikan bahwa 
masyarakat Indonesia yang ada di 
Myanmar tetap terlindungi,” ujar 
Faizasyah. Seorang pengguna Twitter, 
Hnin Zaw, mengunggah foto-foto terkait 
aksi unjuk rasa di depan KBRI Yangon, 
Selasa. Dalam foto yang ia bagikan, para 

demonstran berdiri di depan gedung 
KBRI sambil memegang spanduk yang 
antara lain bertuliskan “Kami tidak perlu 
pemilu lainnya” dan “Kami ingin 
pemerintah terpilih kami kembali” yang 
disertai dengan tagar “Hormati suara 

kami”. Baca 
juga: Demo 
Kudeta 
Myanmar 
Membesar, 
Ratusan Ribu 
Orang Tak 
Gentar 
Ditembak 
Militer Militer 
Myanmar 
merebut 
kekuasaan 
pada 1 
Februari 
setelah komisi 

pemilihan menolak tuduhan penipuan, 
setelah partai pimpinan Aung San Suu 
Kyi memenangi pemungutan suara. 
Junta menjanjikan pemilu baru, tetapi 
tanpa menetapkan jadwal yang pasti. 
Kudeta tersebut telah memicu protes 
massal setiap hari selama hampir tiga 
pekan dan pemogokan oleh banyak 
pegawai pemerintah.
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bersambung minggu depan

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

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 )

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

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

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

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

Mayoritas publik mengaku puas dengan 
kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). 
Demikian salah satu temuan survei 
Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Publik yang mengaku sangat puas 
sebesar 12,4%, cukup puas 57,4%, 
kurang puas 25%, tidak puas sama 
sekali 4,3%, dan tidak tahu/tidak jawab 
0,9%.“Tren sejak Februari 2020 ada 
kenceurngan penurunan tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap kinerja 
Presiden. Namun, Juli 2020 sampai 
Januari 2021, ada perbaikan,” ucap 
Djayadi.Sementara itu, tingkat 
kepuasan terhadap Wakil Presiden 
Ma'ruf Amin mencapai 56,1% (cukup 
puas 6,3%+cukup puas 49,8%), 
sedangkan yang tidak puas sebesar 
40,9% (kurang puas 33,2%+tidak puas 
sama sekali 7,7%). Pemilih yang tidak 

“Sekitar 70% masyarakat puas dengan 
kinerja Presiden, dan yang tidak puas 
sekitar 30%,” kata Direktur Eksekutif 
LSI, Djayadi Hanan saat merilis survei 
LSI bertajuk “Evaluasi Publik terhadap 
Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 
2024”, Senin (22/2/2021).

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi

“Kinerja Wakil Presiden masih positif, 
tetapi jauh di bawah Presiden. Jadi agak 
jomplang tingkat kepuasan publik 
terhadap Presiden dan Wakil Presiden,” 
ungkap Djayadi.Survei digelar pada 25-31 
Januari 2021 di 34 provinsi. Jumlah 
responden sebanyak 1200 orang. Angka 
margin of error +/- 2,9% pada tingkat 
kepercayaan 95%. Responden terpilih 
diwawancara lewat tatap muka oleh 
pewawancara yang telah dilatih.“Selama 
ini ada survei, tetapi menggunakan 
telepon. Untuk pertama kali sejak 
pandemi Covid-19, dilakukan suvei face to 
face. Kami wawancara lapangan tetap 
dengan protokol kesehatan ketat,” ucap 
Djayadi.

tahu/tidak jawab sebesar 3,1%.
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Hub : 215 - 983 - 8810

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

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

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

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

Mayoritas publik mengaku puas dengan 
kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). 
Demikian salah satu temuan survei 
Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Publik yang mengaku sangat puas 
sebesar 12,4%, cukup puas 57,4%, 
kurang puas 25%, tidak puas sama 
sekali 4,3%, dan tidak tahu/tidak jawab 
0,9%.“Tren sejak Februari 2020 ada 
kenceurngan penurunan tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap kinerja 
Presiden. Namun, Juli 2020 sampai 
Januari 2021, ada perbaikan,” ucap 
Djayadi.Sementara itu, tingkat 
kepuasan terhadap Wakil Presiden 
Ma'ruf Amin mencapai 56,1% (cukup 
puas 6,3%+cukup puas 49,8%), 
sedangkan yang tidak puas sebesar 
40,9% (kurang puas 33,2%+tidak puas 
sama sekali 7,7%). Pemilih yang tidak 

“Sekitar 70% masyarakat puas dengan 
kinerja Presiden, dan yang tidak puas 
sekitar 30%,” kata Direktur Eksekutif 
LSI, Djayadi Hanan saat merilis survei 
LSI bertajuk “Evaluasi Publik terhadap 
Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 
2024”, Senin (22/2/2021).

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi

“Kinerja Wakil Presiden masih positif, 
tetapi jauh di bawah Presiden. Jadi agak 
jomplang tingkat kepuasan publik 
terhadap Presiden dan Wakil Presiden,” 
ungkap Djayadi.Survei digelar pada 25-31 
Januari 2021 di 34 provinsi. Jumlah 
responden sebanyak 1200 orang. Angka 
margin of error +/- 2,9% pada tingkat 
kepercayaan 95%. Responden terpilih 
diwawancara lewat tatap muka oleh 
pewawancara yang telah dilatih.“Selama 
ini ada survei, tetapi menggunakan 
telepon. Untuk pertama kali sejak 
pandemi Covid-19, dilakukan suvei face to 
face. Kami wawancara lapangan tetap 
dengan protokol kesehatan ketat,” ucap 
Djayadi.

tahu/tidak jawab sebesar 3,1%.


