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Di tengah pandemi covid-19, muncul 
berita yang 
cukup 
mengejutk
an yaitu 
soal 
penangkap
an teroris 
dari 
kelompok 
Jamaah 
Ansharut 
Daulah 
(JAD) 
Makassar. 
Lebih 
mengejutk
an lagi, 19 
tersangka 
teroris 
tersebut merupakan anggota FPI, 
ormas yang belum lama ini dibubarkan. 

Informasi tersebut disampaikan oleh Karo 
Penmas 
Humas Polri 
Brigjen Rusdi 
Hartono. 
Beliau 
mengatakan, 
19 tersangka 
teroris dari 
kelompok 
Jamaah 
Ansharut 
Daulah (JAD) 
Makassar 
merupakan 
anggota 
Front 
Pembela 
Islam ( FPI). 
Kapolda 

Sulsel Irjen Pol Merdisyam menyebut ada 
19 terduga teroris yang ditetapkan 

FPI :
Front Pembela ISIS
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tersangka pasca-penangkapan yang 
menewaskan dua teroris lainnya di Villa 
Mutiara Biru, Makassar. Ke-19 terduga 
teroris tersebut, kata Merdisyam, kini 
diterbangkan ke Jakarta untuk proses 
penahanannya. Penanganan 
perkaranya kini ditangani Mabes Polri. 
"Seluruh tersangka yang ditangkap yang 
dibawa berjumlah 19 orang. Satu masih 
dalam perawatan dan dua meninggal 
dunia. Dengan rincian 16 orang laki-laki 
dan 3 perempuan. "Mereka semua 
adalah anggota FPI Makassar," 
tegasnya. Satu orang dikembalikan 
karena tidak terbukti terkait dengan 
kelompok ini," kata Merdisyam saat 
konferensi pers. Operasi penangkapan 
20 terduga teroris di Sulawesi Selatan 
pada Rabu (6/1/2021) oleh Detasemen 
Khusus 88 Antiteror sempat diwarnai 
insiden baku tembak. Operasi 
penangkapan itu dilakukan di sejumlah 
lokasi berbeda. Berdasarkan 
penelusuran Liputan6.com, lokasi 
pertama berada di Kecamatan Somba 
Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan, pada Rabu (6/1/2021) sekitar 
pukul 04.00 Wita. Disana, Densus 88 
Antiteror menangkap sembilan terduga 
teroris. "Lokasi pertama itu ada di 
Kabupaten Gowa," kata Kapolda 
Sulsel, Irjen Pol Merdisyam kepada 
wartawan, Kamis (7/1/2021). Densus 
88 Antiteror kemudian melanjutkan 
operasi penangkapan terduga teroris di 
Jalan Boulevard, Cluster Biru, 
kompleks perumahan Villa Mutiara 
Biru, Kelurahan Bulurokeng, 
Kecamatan Biringkanaya, Kota 
Makassar. Disana, tim gabungan 
berhasil mengamankan 10 terduga 
teroris. Dalam operasi penangkapan 
yang berlangsung sekitar pukul 06.00 
Wita itu, para terduga teroris sempat 
melakukan perlawanan. Akibatnya dua 
terduga teroris yakni MR dan AS 
ditembak mati dan satu terduga teroris 
lainnya berinisial IW menderita luka 
tembak. "Dilakukan tindakan tegas 
terukur terhadap MR dan AS karena 
melawan dengan senjata tajam jenis 
parang dan senapan angin jenis PCP. 

Menyambut Tahun Baru Imlek
 Bali Mart akan membagikan
     makanan GRATIS pada 
tanggal 11 dan 12 Februari, 2021

Bali Mart 
Mengucapkan

Kami Seluruh Pimpinan Dan Karyawan
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Ada-Ada Saja

Ada satu lagi masih dirawat karena 
menderita luka tembak," jelas 
Merdisyam. Tidak berhenti sampai 
disitu, Densus 88 Antiteror kemudian 
melanjutkan perburuannya hingga ke 
Desa Taulan, Kecamatan Alla, 
Kabupaten Enrekang. Disana, Densus 
88 Antiteror berhasil mengamankan 
seorang terduga teroris berinisial RT 
alias AJ tanpa perlawanan. "Di 
Enrekang itu yang terakhir sehingga 
jumlahnya 20 orang," ucap Merdisyam. 
Dari rangkaian pengungkapan itu, 
Densus 88 Antiteror berhasil 
mengamankan sejumlah barang bukti. 

Diantaranya sejumlah senapan angin jenis 
PCP, busur panah, bahan peledak, senjata 
tajam, buku-buku yang berkaitan dengan 
terorisme dan sejumlah pakaian. 
Merdisyam mengatakan, 19 terduga teroris 
tersebut disangkakan Pasal 15 juncto Pasal 
7 UU Nomor 6 Tahun 2018 dengan 
ancaman hukuman seumur hidup. "Untuk 
penanganan lebih lanjut ke-19 orang 
tersebut dibawa ke Jakarta dalam proses 
penanganan oleh Mabes Polri," kata 
Merdisyam. Sebelumnya diberitakan, Tim 
Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bersama 
penyidik Polda Sulsel memperpanjang 
masa penahanan terduga teroris Jamaah 
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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
Ansharut Daulah (JAD) Sulsel usai 
penangkapan, Rabu (6/1/2021). Hal ini, 
sudah sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme terkait proses pemeriksaan. 
"Kewenangan UU Teroris itu memiliki 
waktu tujuh hari. Kemudian diperpanjang 
lagi sampai 14 hari untuk 
pemeriksaannya," kata Kabid Humas 
Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan saat 
dikonfirmasi melalui telepon. FPI yang 
selama ini bertopeng di balik organisasi 
agamis dan sok berjuang dalam 
kemanusiaan nyatanya benar-benar 
memiliki agenda teroris. Setelah imam 
besarnya dijebloskan ke penjara, satu 
persatu borok FPI dibuka. Kita harus 
berterima kasih pada rizieq, karena 

kepulangannya telah membuka pintu 
hukum untuk menindak pelanggaran yang 
dilakukan ormasnya. Mulai dari 
perampokan tanah PTPN hingga 
penelusuran rekening yang terafiliasi 
gerakan teroris. Munarman yang awalnya 
memprovokasi masyarakat bahwa 
anggota FPI tak pernah menggunakan 
senjata kini justru diduga menjadi dalang 
teroris. Belakangan diketahui tak jauh dari 
markas FPI ada bandar narkoba besar-
besaran. Ada juga tempat prostitusi di 
puncak yang hampir tak tersentuh 
mereka. Malahan belakangan dukungan 
justru datang dari Dubes Jerman yang 
bersengketa dengan Indonesia soal nikel. 
Jelaslah posisi FPI yang tak tulus 
mencintai negeri. Mereka sejatinya 
boneka asing untuk merongrong negeri. 
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Melakukan aksi demo hingga 
kerusuhan berdasarkan pesanan. Lebih 
parah lagi, keterlibatan mereka dengan 
aksi teroris di tanah air yang barusan 
terungkap. Pantas para pentolan FPI 
gemar berkata kotor, caci maki dan 
provokasi. Karena mereka tak ubahnya 
seperti ISIS dengan bentuk lain untuk 
memporak porandakan Indonesia dari 
dalam. Ternyata bukan hanya Makasar, 
di gorontalo polisi juga menangkap 7 
anggota teroris lagi sehingga total yang 
dibawa ke Jakarta berjumlah 26 orang. 
Sebanyak 26 teroris dari Gorontalo dan 
Makassar tiba di Jakarta melalui 
Bandara Soekarno-Hatta. Setelah 
diselidiki dan menurut pengakuan salah 
satu anggota yang mengaku ternyata 
Munarman juru bicara FPI ikut terlibat. 
Kepala Biro Penerangan Masyarakat 
(Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal 
Rusdi Hartono memastikan pihaknya 
menyeret mantan Sekretaris FPI 
Munarman ke ranah hukum, jika benar 
dirinya terbukti ikut berbaiat kepada 
kelompok teroris ISIS. Ia mengatakan 
hingga kini pihaknya masih menunggu 
hasil dari kerja Detasemen Khusus 88 
Antiteror. "Masih menunggu kerja dari 
Densus 88. Siapapun yang terlibat 

dalam tindak pidana pasti akan 
dimintakan pertanggungjawaban 
hukumnya," katanya saat dikonfirmasi di 
Jakarta, Jumat. Ketika ditanya Munarman 
pun membantah hal tersebut. Ia menilai 
apa yang diutarakan oleh terduga teroris 
itu hanyalah upaya penggiringan opini. 
"Framing dari para buzzer," kata 
Munarman. "Suka-suka mereka lah bikin 
cerita," imbuh dia. Uuupppsss…ini lucu 
loh sebenarnya! Tidak usah 
membicarakan kenal atau tidak kenal, 
terdaftar atau tidak terdaftar. Nah, yang 
jadi seru itu berita lama yang selama ini 
telah beredar mengenai kehadiran 
Munarman saat deklarasi FPI mendukung 
Daulatul Islam pada Januari 2015. Jadi, 
kali ini apa yang dikatakan oleh Ahmad 
Aulia itu sebenarnya sebuah konformasi 
saja. Terserahlah, mau kenal atau 
enggak, atau terdaftar enggaknya! 
Nyatanya Munarman selaku pengurus FPI 
hadir saat itu! Berarti, FPI bisa dikatakan 
mendukung ISIS! Sebenarnya lagi, tutup 
mata juga masyarakat sudah tahu sepak 
terjang FPI selama ini arahnya kemana. 
Nggak usah repot berpikir ngejelimet, 
rizieq sendiri saja punya video yang 
menyatakan dukungannya kepada ISIS. 
"Apa yang baik dari ISIS kita akui baik. 

Cita-cita mulianya menegakkan syariat 
Islam, hal yang baik. Cita mulianya untuk 
menegakkan Khilafah Islamiah hal yang 
baik. Cita-cita mulianya untuk melawan 
kezaliman Amerika Serikat dan 
sekutunya, cita-cita yang baik," kata rizieq 
dalam video tersebut. (detik) "Saya tanya, 
hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung 
tidak? Takbir!" tanya Habib Rizieq diiringi 
teriakan takbir dari massa (detik). Apapun 
yang dikatakan Munarman sekarang tidak 
ada lagi yang bisa dipercaya. Setelah ia 
berbohong bahwa anggota FPI tidak 
dipersenjatai, ternyata rekam jejak 
banyak anggota FPI yang menggunakan 
senjata dan latihan gorok leher yang 
terekam dalam video sudah viral. Ini 
benar-benar pukulan yang sangat telak 
buat FPI, buat rizieq bahkan buat mereka 
yang selama ini dengan muka temboknya 
membela FPI mati-matian. Ada alasan 
kenapa FPI dibubarkan saat ini. Karena 
dianggap berbahaya. Tanpa menjadi 
analis politik jenius pun, masyarakat 
sudah tahu kalau FPI ini berbahaya, 
meresahkan dan sangat mengganggu 
ketertiban. Para anggota FPI itu berbaiat 
kepada Islamic State of Iraq and Syria 
(ISIS) pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi 
pada tahun 2015. Ada sebuah video 

eksklusif dari seorang simpatisan FPI. 
Video tersebut berisi pengakuan Ahmad 
Aulia sebagai simpatisan FPI yang 
berbaiat kepada ISIS. "Saya ditangkap 
pada tanggal 6 Januari 2021 di Polda 
Sulsel. Adapun saya ditahan atau 
ditangkap di kantor polisi Polda 
Sulawesi Selatan karena berbaiat 
kepada Daulatul Islam yang memimpin 
Daulatul Islam, yaitu Abu Bakar Al-
Baghdadi, saat deklarasi FPI 
mendukung Daulatul Islam pada 
Januari 2015," katanya. Dia mengaku 
ikut berbaiat dengan seratusan 
simpatisan FPI di markas FPI 
Makassar, Jalan Sungai Limboto, 
Makassar, Sulawesi Selatan. 
Pembaiatan itu dihadiri sejumlah 
pengurus FPI pusat dan Makassar. 
Munarman selaku pengurus FPI pusat 
juga hadir pada saat itu. Sedangkan 
Ustaz Fauzan dan Ustaz Basri 
memimpin baiat pada saat itu. 
Kemudian ia melanjutkan "Saya 
berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku 
pengurus FPI pusat pada saat itu. 
Ustaz Fauzan dan Ustaz Basri, yang 
memimpin baiat pada saat itu, dan 
setelah berbaiat, saya pernah mengikuti 
taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto 
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eksklusif dari seorang simpatisan FPI. 
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memimpin baiat pada saat itu, dan 
setelah berbaiat, saya pernah mengikuti 
taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto 
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sebanyak tiga kali. Yang mengisi acara 
saat itu Ustaz Agus dan Abdurrahman 
selaku pemimpin panglima FPI Kota 
Makassar." Pengakuan salah satu 
anggota FPI terduga teroris ini sangat 
jelas, bahkan ia mengatakan telah 
berbaiat dengan pimpinan isis Abu 
Bakar al-Baghdadi. Kelompok yang 
terkenal sadis dan tidak segan-segan 
memenggal kepala di Suriah. Nama 
Munarman terus diseret. Memang 
orang ini sudah terkenal, salah 
satunya berkat aksi siram air teh saat 
acara debat di talk show beberapa 
tahun lalu. Tapi kali ini, namanya 
melejit ke tingkat yang sangat 
mengkhawatirkan. Ini terkait video 
pengakuan dari seorang terduga 
teroris yang mengaku berbaiat kepada 
kelompok teroris ISIS. Nama 
Munarman disebut ikut dalam acara 
pembaiatan tersebut. Munarman 
sendiri sudah cuci tangan dan 
mengaktivasi ghost protocol, mengaku 
tidak kenal orang yang ada di video 
tersebut. Pertanyaannya adalah, siapa 
yang percaya? Kita tunggu hasil dari 

penelusuran polri. Ingat polri sudah 
mengatakan bahwa siapapun yang terlibat 
dalam tindak pidana pasti akan dimintakan 
pertanggungjawaban hukumnya." 
Pengacara FPI Aziz Yanuar membantah 
hal tersebut. "Membantah keras 
pernyataan saudara Ahmad yang 
menyatakan pernah terjadi Baiat dukungan 
kepada ISIS yang dilakukan di bekas 
Markas Daerah Laskar FPI (Jalan Sungai 
Limboto Makassar). Adapun acara yang 
dilaksanakan saat itu adalah Diskusi 
Umum terkait Kondisi Perpolitikan Dunia 
Secara Global yang dihadiri oleh 3 orang 
narasumber, yaitu Munarman, Ustadz M 
Basri (almarhum), Ustadz Fauzan 
(almarhum)," kata Aziz. Sebenarnya di 
media sosial banyak netizen yang sudah 
memberikan bukti. Dan ini sudah lama. 
Bahkan ini sudah dari dulu beredar, hanya 
saja belum ada penanganannya sampai 
saat ini. Sebenarnya Munarman bukan 
tidak kenal pada anggotanya itu, tapi 
Munarman tidak hafal satu per satu 
anggotanya yang lumayan banyak, apalagi 
Munarman mungkin sibuk keliling merekrut 
orang-orang yang mau ikut FPI waktu itu? 
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iya kan? Sama halnya si rizieq, tidak 
mungkin ia hafal semua jamaah dalam 
satu masjid saat ia memberikan orasi. 
Kalau sering ketemu, barulah bisa 
akrab dan hafal betul. Namun akhir-
akhir ini, para makhluk kadrun mulai 
cari aman. Munarman tak mau 
dikaitkan namanya, karena ia tak mau 
di penjara. Munarman maunya dia 
yang menghukum orang lain, meski 
dirinya yang salah, tapi kalau ia yang 
bersalah, ia tak mau mengakuinya. 
Dan itulah typical kadrun, penuh 
kemunafikan. Munarman pasti sudah 
pusing saat ini. Ia mulai resah. 

Membayangkan dirinya akan dijemput 
paksa juga oleh Densus, lalu digiring mirip 
seperti teroris itu. Munarman akan 
memikirkan dan menyediakan dalil-dalil 
ngeles kalau ternyata polisi menemukan 
fakta-fakta yang kuat, bukti-bukti yang 
sudah klop. Munarman bersikukuh merasa 
tak mengenal dengan teroris yang 
mengklaim pernah berbaiat di markas FPI 
Makassar. Bahkan 19 teroris yang 
mengaku merupakan anggota FPI itu tak 
terdaftar sebagai anggota FPI. Kata 
Munarman "Gak kenal kita." FPI dengan 
segala macam klaim pembelaannya tidak 
lebih dari ormas bajingan berjubah agama. 

FPI hanya jadi alat politik saja. FPI 
bukan ormas yang mencerdaskan 
bangsa, apalagi ormas yang bisa 
memajukan Indonesia. Justru 
keberadaan FPI membuat Indonesia 
disibukkan dengan hal-hal yang 
seharusnya tidak perlu terjadi. Rakyat 
Indonesia bersyukur FPI dibubarkan. 
Jadi penyebutan nama Munarman oleh 
terduga teroris yang ditangkap itu 
membuat polisi tambah yakin bahwa FPI 
memang organisasi teroris. FPI bisa jadi 
memanfaatkan pemuda-pemuda awam 
yang sedang dalam pencarian mengenal 
kebenaran hakiki. Namun FPI bukannya 
malah memfasilitasi atau memberikan 
jalan untuk ke arah pencerahan, justru 
dimanfaatkan sebagai garda terdepan 
menyerang aparat, karena itulah sangat 
dekat dengan kelakuan teroris. Enam 
orang yang sudah ditembak mati di jalan 
tol itu, adalah contoh FPI memanfaatkan 
banyak pemuda sebagai garda terdepan 
mati duluan jika ada serangan dari polisi. 
Dengan doktrin agama dan nama rizieq 
ditambah "Habib" plus "Imam Besar" 
adalah modal menjerumuskan para 
pemuda itu. Kini para teroris anggota 
FPI yang ditangkap itu tidak diakui oleh 
Munarman dan Pentolan FPI lainnya. 
Habis dimanfaatkan lalu dibuang, atau 
habis manis sepah dibuang. Seandainya 
kalau tidak terciduk, mungkin para 
pemuda itu akan dikerahkan untuk bom 

bunuh diri. Sekarang, arogansi mereka 
mencapai titik balik dan menjadi 
bumerang. Pemerintah yang sudah 
habis kesabaran, akhirnya meratakan 
mereka semua hanya dalam waktu 
kurang lebih dua bulan. Pentolan dan 
junjungan mereka langsung masuk 
penjara akibat kasus berlapis. Ormas 
dibubarkan. Petingginya rame-rame 
cuci tangan dan berdoa supaya tidak 
kena ciduk. Lihat saja Haikal Hassan 
langsung teriak kalau dia juga bukan 
anggota FPI. Haikal sama dengan 
Munarman yang coba ngeles. Mereka 
ini bodoh atau pura pura goblok. Mana 
bisa mereka bohong, lha rekaman 
mereka itu sudah beredar di dunia 
maya. Gara gara Haikal mengatakan 
bukan anggota FPI. Sekarang semua 
rekaman tentang Haikal langsung 
diputar ulang oleh netizen. Ini terjadi di 
awal tahun 2021. Haikal Hassan 
menyarankan para ibu yang sedang 
mencari menantu untuk memilih 
anggota FPI. Dia bilang, NKRI saja 
dijaga oleh para anggota FPI, apalagi 
anak perempuannya. "Eh, para ibu 
yang denger video ini, dengerin ye, lu 
kalau cari mantu, cukup cari anggota 
FPI, NKRI aja dijagain, apalagi anak 
lu," kata Haikal dalam sebuah video 
yang beredar. Hal ini dibalas dengan 
sindiran lucu. Kalau mau cari mantu, 
cari aja anggota FPI. Kalau demo, nasi 
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bungkusnya pasti dibawa pulang. 
Dijamin anaknya takkan kelaparan, 
benar kan. Selanjutnya soal 
pembubaran FPI. Haikal tidak 
memusingkan hal tersebut. Haikal 
dengan sombongnya mengatakan 
"Teman-teman, dengar-dengar ini ada 
yang mau bubarin FPI ya? Bubarin FPI, 
kita bikin lagi dari Front Pembela Islam, 
jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat 
jadi FPI lagi, dibubarin lagi kita bikin 
lagi Front Penyelamat Islam. Dibubarin 
lagi bikin lagi jadi Front Persaudaraan 
Islam. Pokoknya sekali dibubarin, kita 
bikin yang baru. Hilang satu tumbuh 
seribu," kata Haikal waktu itu. Mungkin 
Haikal lupa ada satu lagi yang belum 
disebut yaitu Front Pembela ISIS. 
Bahkan semua orang juga tahu Haikal 
ini juga menjadi Sekjen Habib Rizieq 
Shihab Center. Setelah FPI benar 
benar bubar dan dianggap teroris 
Haikal langsung bilang dia bukan 
anggota FPI. Dan pengakuan Haikal 
kalau bukan anggota FPI dilakukan 
saat dia berbincang dengan politisi 
Partai Nasdem, Akbar Faizal di kanal 
YouTube Akbar Faizal Uncensored. 
“Saya garis bawahi ya, saya bukan 
anggota FPI ya. Banyak orang 
menyangka pentolan, meskipun adalah 

Sekretaris HRS Center,” kata Haikal. 
Menurutnya, awal mula dia disebut 
sebagai pentolan FPI karena dirinya sering 
jadi narasumber terkait urusan FPI. “Yang 
betul adalah pada waktu HRS Center 
dibentuk karena kedekatan saya secara 
pribadi dengan Habib Rizieq maka ditunjuk 
oleh Dokter Abdul Chair ‘sudah sekjennya 
Haikal aja’. Sebab komunikasi saya lancar 
sama beliau,” katanya. Dia ditunjuk 
sebagai Sekjen HRS Center hanya 
semata-mata kedekatan dengan Rizieq 
dan dia juga mengaku simpati dengan 
perjuangan Rizieq. “Jadi kebetulan saya 
dekat, saya simpati dengan 
perjuangannya, akhirnya ya saya ditunjuk 
sebagai Sekjen daripada HRS Center, 
semata-mata itu saja,” katanya. “Dan HRS 
Center itu nggak ada wujudnya. Sorry saya 
buka-bukaan. Nggak ada kantornya, nggak 
ada alamatnya, nggak ada organisasinya, 
nggak ada bentuknya, isinya cuma Abdul 
Chair sama saya doang pada waktu itu,” 
ujar Haikal. Ada yang percaya? Oke lah 
kalau dia mengaku bukan anggota FPI. 
Tapi caranya membantah itu lho, terkesan 
banget ingin lepas tangan dan tidak dikait-
kaitkan. Ini adalah bentuk kepanikan 
karena FPI sudah hancur, diambang 
menuju akhir yang mengenaskan, aliran 
dana ke ormas sedang diusut, beberapa 

simpatisannya diperiksa karena afiliasi 
dengan jaringan teroris. Secara tidak 
langsung, publik sudah bisa menilai 
kalau Haikal ini berafiliasi atau sangat 
dekat dengan FPI atau juga anggota FPI 
bahkan mungkin lebih dari anggota. 
Karena kalau tidak dekat mana mungkin 
bisa jadi sekjen. Kalau tidak, ngapain dia 
sangat membela FPI? Sekarang ini 
ketika FPI sudah dilarang dan 
dibubarkan, rame-rame banyak yang cuci 
tangan bersama-sama. Banyak yang 
kayak berlomba-lomba cuci tangan 
enggak kenal FPI. Rame-rame banyak 
yang tiarap. Apa pun ceritanya, orang-
orang sudah terlanjur percaya kalau 
Haikal adalah bagian dari FPI tidak 
peduli apakah dia cuma simpatisan, 
teman Rizieq atau investor kelas kakap. 
Mau cuci tangan sampai sebersih apa 
pun, tetap saja orang-orang akan 
tertawa. Apakah ini pertanda dia seorang 
pengecut? Takut diperiksa oleh polisi? 
Takut terseret ke dalam pusaran masalah 
yang dialami FPI? Kok gak setia kawan 
banget sih? Pas FPI berjaya, lagaknya 
minta ampun, sok hebat dan arogan. Pas 
FPI nyungsep ke selokan, langsung 
menciut nyalinya dan terapkan protokol 
kesehatan dengan cuci tangan sampai 
bersih mengkilap. Nyali pengecut cuma 
ada saat sedang di atas angin. Begitu 
datang angin topan, langsung lari terbirit-
birit dan sembunyi. FPI memang hanya 
kumpulan orang-orang yang mabuk 
agama atau sekumpulan preman 
berkedok agama, sangat erat dengan 
tindakan terorisme dan teroris. Ormas 
yang kalau dibiarkan lebih berlama-lama 
lagi, maka bakal bisa menjadikan 
Indonesia seperti di Suriah. Sangat 
mengerikan. Dengan fakta-fakta dan 
data-data yang semakin terang 
benderang itu, maka Munarman dan 
tokoh-tokoh yang sangat erat dengan FPI 
juga harus segera diperiksa dengan 
seksama. Selama ini keterlibatannya 
bagaimana. Misalnya juga si Haikal, 
orang ini adalah provokator yang 
menggelorakan militansi anggota FPI 
dan beserta simpatisannya. Dengan dalih 
kritik kepada pemerintah, ternyata ada 
kecurigaan yang sangat mendalam 
bahwa provokasi itu mengarah ke 

perlawanan pemerintah, ceramah-
ceramahnya bisa dilihat di rekaman 
youtube yang tersebar. Banyak orang 
yakin polisi pasti cukup cerdas serta 
didukung dengan peralatan-peralatan 
canggih untuk mencari rekam jejak 
seseorang beserta buktinya. Rasanya 
tidak sulit bagi polisi untuk menggali 
bukti-bukti. Kalau memang Munarman 
terlibat, Haikal juga anggota pasti 
dalam waktu dekat akan dibuka oleh 
polisi. Yang sudah dilakukan polisi 
sekarang lebih rumit dan sulit misalnya 
telusuri aliran dana ke rekening FPI aja 
gampang kok. Tangkap rizieq aja 
gampang kok. Bubarkan FPI hingga 
luluh lantak aja bisa diselesaikan 
dalam waktu dua bulan. Apalagi cuman 
mencari bukti keterlibatan Munarman 
dan Haikal rasanya jauh lebih mudah 
dan enteng. Harusnya para eks 
simpatisan FPI sadar mereka sedang 
belajar agama yang salah. Bukannya 
mendapat surga dengan menegakkan 
kebenaran, yang ada malah mendaftar 
diri ke neraka dengan menjadi teroris. 
Tak usah terpengaruh dengan kedok 
FPI yang katanya selalu hadir saat 
bencana. Nyatanya dari salah satu 
relawan di lapangan menyatakan kalau 
FPI tak memberi bantuan justru 
meminta logistik dari lembaga 
kemanusiaan lain. Kita bersyukur 
Tuhan masih menyayangi rakyat dan 
negeri ini. Bayangkan dari 92 rekening 
FPI, rata-rata memiliki saldo miliaran. 
Saat ditelusuri ada benang merah 
dengan istri teroris 
berkewarganegaraan asing. Bisa 
dibayangkan kalau bukan Jokowi yang 
jadi presiden, apa jadinya Indonesia 
ini. Terima kasih pak Jokowi beserta 
para aparat. Saat negara tegas dan 
solid memberantas radikalisme, di saat 
itulah tak ada tempat bagi teroris di 
Indonesia. Semoga saja ini adalah 
akhir yang terakhir buat mereka, 
sekaligus sebagai babak ending dalam 
memberantas ormas ini. Sudah cukup 
energi negara terkuras meladeni ormas 
pengacau ini. Saatnya selesaikan 
hingga tuntas, dan pemerintah bisa 
gunakan energi ini untuk melanjutkan 
pembangunan yang sempat tertinggal.
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semata-mata itu saja,” katanya. “Dan HRS 
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Ovarium dapat mengembangkan banyak 
kumpulan kecil cairan (folikel) dan gagal 
melepaskan telur secara teratur. PCOS 
juga menyebabkan tumbuhnya rambut di 
wajah dan tubuh, serta kebotakan. Dan 
itu dapat berkontribusi pada masalah 
kesehatan jangka panjang seperti 
diabetes dan penyakit jantung.

Mengenal Penyakit PCOS
PCOS adalah masalah hormon yang 
mempengaruhi wanita selama masa 
subur (usia 15 hingga 44). Antara 2,2 dan 
26,7% wanita dalam kelompok usia ini 
memiliki PCOS, mengutip Jurnal Human 
Reproduction Oxford University Press. 
Banyak wanita menderita PCOS tetapi 
tidak menyadarinya.
PCOS memengaruhi ovarium wanita, 

Penyebab pasti PCOS sejauh ini masih 
belum diketahui. Diagnosis dan 
pengobatan dini bersamaan dengan 
penurunan berat badan dapat 
mengurangi risiko komplikasi jangka 
panjang yang disebabkan oleh PCOS 
seperti diabetes tipe 2 dan penyakit 
jantung.
Sementara itu, pil KB dan obat diabetes 
diketahui dapat membantu memperbaiki 
ketidakseimbangan hormon dan 
memperbaiki gejala PCOS. Melansir dari 
Mayo Clinic dan National Health Service 
UK, ini dia penjelasan selengkapnya 
mengenai PCOS.

Sindrom ovarium polikistik atau PCOS 
adalah kelainan hormonal yang umum 
terjadi pada wanita usia reproduksi. 
Wanita dengan PCOS mungkin 
mengalami periode menstruasi yang 
jarang atau berkepanjangan atau 
kelebihan kadar hormon pria (androgen).

Mengenal Apa Itu PCOS

Follicle-stimulating hormone (FSH) dan 
luteinizing hormone (LH) mengontrol 
ovulasi. FSH merangsang ovarium 
untuk menghasilkan folikel yaitu 
kantung yang berisi sel telur, dan 
kemudian LH memicu ovarium untuk 
melepaskan sel telur yang matang. 
PCOS adalah "sindrom," atau 
sekelompok gejala yang memengaruhi 
ovarium dan ovulasi.

organ reproduksi yang memproduksi 
estrogen dan progesteron yang tidak 
lain adalah hormon yang mengatur 
siklus menstruasi. Ovarium juga 
menghasilkan sejumlah kecil hormon 
pria yang disebut androgen. Ovarium 
melepaskan sel telur untuk dibuahi oleh 
sperma pria. Pelepasan sel telur setiap 
bulan disebut ovulasi.

Tiga fitur utamanya adalah kista di 
ovarium, tingkat hormon pria yang 
tinggi dan periode menstruasi yang 
tidak teratur atau terlewati. Pada 
PCOS, banyak kantung kecil berisi 
cairan tumbuh di dalam ovarium. Kata 
"polikistik" berarti "banyak kista". 
Kantung-kantung ini sebenarnya adalah 
folikel, masing-masing berisi telur yang 
belum matang. Telur tidak pernah 
cukup matang untuk memicu ovulasi.
Kurangnya ovulasi mengubah kadar 
estrogen, progesteron, FSH, dan LH. 
Kadar estrogen dan progesteron lebih 
rendah dari biasanya, sedangkan kadar 
androgen lebih tinggi dari biasanya. 
Hormon pria ekstra mengganggu siklus 
menstruasi, sehingga wanita dengan 
PCOS mendapatkan periode 
menstruasi yang lebih sedikit dari 
biasanya.
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Gejala PCOS
Tanda dan gejala PCOS sering muncul 
sekitar waktu menstruasi pertama 
selama masa pubertas. Kadang-
kadang, PCOS berkembang kemudian, 
misalnya sebagai respons terhadap 
kenaikan berat badan yang substansial. 
Tanda dan gejala PCOS bermacam-
macam. Diagnosis PCOS dibuat ketika 
Anda mengalami setidaknya dua dari 
tanda-tanda di bawah ini, yaitu:

PCOS bukanlah kondisi baru. Dokter 
Italia Antonio Vallisneri pertama kali 
menjelaskan gejalanya pada tahun 
1721.

Kelebihan androgen. 
Peningkatan kadar hormon pria dapat 
menyebabkan tanda-tanda fisik, seperti 
rambut wajah dan tubuh yang 

Menstruasi tidak teratur. 
Siklus menstruasi yang jarang, tidak 
teratur, atau berkepanjangan adalah 
tanda PCOS yang paling umum. 
Misalnya, Anda mungkin mengalami 
menstruasi kurang dari sembilan kali 
dalam setahun, lebih dari 35 hari di 
antara periode menstruasi dan 
menstruasi yang sangat berat.

berlebihan (hirsutisme), dan terkadang 
jerawat parah dan kebotakan pola pria.

Penyebab PCOS

Ovarium polikistik. Ovarium mungkin 
membesar dan mengandung folikel yang 
mengelilingi sel telur. Akibatnya, ovarium 
bisa gagal berfungsi secara teratur.

Kelebihan insulin. Insulin adalah hormon 
yang diproduksi di pankreas yang 
memungkinkan sel menggunakan gula, 
suplai energi utama tubuh. Jika sel 
menjadi resisten terhadap tindakan 
insulin, maka kadar gula darah bisa naik 
dan tubuh lantas memproduksi lebih 
banyak insulin. Insulin berlebih dapat 
meningkatkan produksi androgen, 

Penyebab pasti dari penyakit PCOS 
masih belum diketahui. Namun,berikut ini 
adalah beberapa faktor yang mungkin 
berperan sebagai penyebabnya, yakni:

Tanda dan gejala PCOS biasanya lebih 
parah jika Anda mengalami obesitas. 
Untuk itu, segera konsultasikan dengan 
dokter jika Anda memiliki kekhawatiran 
tentang periode menstruasi, jika 
mengalami kemandulan atau jika memiliki 
tanda-tanda androgen berlebih seperti 
memburuknya hirsutisme, jerawat dan 
kebotakan pola pria.

Kanker endometrium. Selama ovulasi, 
lapisan rahim lepas. Jika Anda tidak 

Infertilitas. Untuk hamil, Anda harus 
berovulasi. Wanita yang tidak berovulasi 
secara teratur tidak melepaskan banyak 
sel telur untuk dibuahi. PCOS adalah 
salah satu penyebab utama infertilitas 
pada wanita.

Dampak PCOS Terhadap Tubuh

Sindrom metabolik. Hingga 80% wanita 
dengan PCOS kelebihan berat badan 
atau obesitas. Baik obesitas dan PCOS 
meningkatkan risiko gula darah tinggi, 
tekanan darah tinggi, kolesterol HDL 
rendah ("baik"), dan kolesterol LDL 
("buruk") tinggi. Bersama-sama, faktor-
faktor ini disebut sindrom metabolik, dan 
meningkatkan risiko penyakit jantung, 
diabetes, dan stroke.

Peradangan tingkat rendah. Penyebab 
PCOS adalah istilah yang digunakan 
untuk menggambarkan produksi sel 
darah putih dari zat untuk melawan 
infeksi. Penelitian telah menunjukkan 
bahwa wanita dengan PCOS memiliki 
jenis peradangan tingkat rendah yang 
merangsang ovarium polikistik untuk 
memproduksi androgen, yang dapat 
menyebabkan masalah jantung dan 
pembuluh darah.
Keturunan. Penelitian juga menunjukkan 
bahwa gen tertentu mungkin terkait 
dengan PCOS.

menyebabkan kesulitan dengan ovulasi.

Tingkat androgen yang lebih tinggi dari 
normal dapat memengaruhi kesuburan 
dan aspek kesehatan yang lainnya. 
Berikut ini adalah beberapa dampak 
yang dapat disebabkan oleh PCOS 
adalah:

Androgen berlebih. Ovarium 
menghasilkan kadar androgen yang 
sangat tinggi, menyebabkan hirsutisme 
dan jerawat.

Apnea tidur. Kondisi ini menyebabkan 
jeda napas yang berulang pada malam 
hari, yang mengganggu tidur. Apnea tidur 
lebih sering terjadi pada wanita yang 
kelebihan berat badan - terutama jika 
mereka juga menderita PCOS. Risiko 
sleep apnea adalah 5 sampai 10 kali 
lebih tinggi pada wanita obesitas dengan 
PCOS dibandingkan mereka yang tidak 
PCOS.

berovulasi setiap bulan, lapisannya 
bisa menumpuk. Lapisan rahim yang 
menebal dapat meningkatkan risiko 
Anda terkena kanker endometrium.
Depresi. Baik perubahan hormonal 
maupun gejala seperti pertumbuhan 
rambut yang tidak diinginkan dapat 
memengaruhi emosi Anda secara 
negatif. Banyak penderita PCOS 
akhirnya mengalami depresi dan 
kecemasan.

Perawatan yang tepat untuk PCOS 
adalah dengan perubahan gaya hidup 
seperti penurunan berat badan, diet, 
dan olahraga. Kehilangan hanya 5 
hingga 10% dari berat badan dapat 
membantu mengatur siklus menstruasi 
Anda dan memperbaiki gejala PCOS.
Penurunan berat badan juga dapat 
meningkatkan kadar kolesterol, 
menurunkan insulin, dan mengurangi 
risiko penyakit jantung dan diabetes. 
Diet apa pun yang membantu 
menurunkan berat badan dapat 
membantu kondisi. Namun, beberapa 
diet mungkin memiliki keunggulan 
dibandingkan yang lain.

Olahraga bahkan lebih bermanfaat bila 
dikombinasikan dengan diet sehat. Diet 
plus olahraga membantu Anda 
menurunkan lebih banyak berat badan 
dan menurunkan risiko diabetes serta 
penyakit jantung.

Studi yang membandingkan diet untuk 
PCOS telah menemukan bahwa diet 
rendah karbohidrat efektif untuk 
menurunkan berat badan dan 
menurunkan kadar insulin. Diet indeks 
glikemik rendah (GI rendah) yang 
mendapat sebagian besar karbohidrat 
dari buah-buahan, sayuran, dan biji-
bijian membantu mengatur siklus 
menstruasi lebih baik daripada diet 
penurunan berat badan biasa.
Beberapa penelitian juga menemukan 
bahwa 30 menit olahraga intensitas 
sedang setidaknya tiga hari seminggu 
dapat membantu wanita dengan PCOS 
menurunkan berat badan. Menurunkan 
berat badan dengan olahraga juga 
meningkatkan ovulasi dan kadar 
insulin.

Cara Mengatasi dan Mengobati 
PCOS
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kenaikan berat badan yang substansial. 
Tanda dan gejala PCOS bermacam-
macam. Diagnosis PCOS dibuat ketika 
Anda mengalami setidaknya dua dari 
tanda-tanda di bawah ini, yaitu:

PCOS bukanlah kondisi baru. Dokter 
Italia Antonio Vallisneri pertama kali 
menjelaskan gejalanya pada tahun 
1721.

Kelebihan androgen. 
Peningkatan kadar hormon pria dapat 
menyebabkan tanda-tanda fisik, seperti 
rambut wajah dan tubuh yang 

Menstruasi tidak teratur. 
Siklus menstruasi yang jarang, tidak 
teratur, atau berkepanjangan adalah 
tanda PCOS yang paling umum. 
Misalnya, Anda mungkin mengalami 
menstruasi kurang dari sembilan kali 
dalam setahun, lebih dari 35 hari di 
antara periode menstruasi dan 
menstruasi yang sangat berat.

berlebihan (hirsutisme), dan terkadang 
jerawat parah dan kebotakan pola pria.

Penyebab PCOS

Ovarium polikistik. Ovarium mungkin 
membesar dan mengandung folikel yang 
mengelilingi sel telur. Akibatnya, ovarium 
bisa gagal berfungsi secara teratur.

Kelebihan insulin. Insulin adalah hormon 
yang diproduksi di pankreas yang 
memungkinkan sel menggunakan gula, 
suplai energi utama tubuh. Jika sel 
menjadi resisten terhadap tindakan 
insulin, maka kadar gula darah bisa naik 
dan tubuh lantas memproduksi lebih 
banyak insulin. Insulin berlebih dapat 
meningkatkan produksi androgen, 

Penyebab pasti dari penyakit PCOS 
masih belum diketahui. Namun,berikut ini 
adalah beberapa faktor yang mungkin 
berperan sebagai penyebabnya, yakni:

Tanda dan gejala PCOS biasanya lebih 
parah jika Anda mengalami obesitas. 
Untuk itu, segera konsultasikan dengan 
dokter jika Anda memiliki kekhawatiran 
tentang periode menstruasi, jika 
mengalami kemandulan atau jika memiliki 
tanda-tanda androgen berlebih seperti 
memburuknya hirsutisme, jerawat dan 
kebotakan pola pria.

Kanker endometrium. Selama ovulasi, 
lapisan rahim lepas. Jika Anda tidak 

Infertilitas. Untuk hamil, Anda harus 
berovulasi. Wanita yang tidak berovulasi 
secara teratur tidak melepaskan banyak 
sel telur untuk dibuahi. PCOS adalah 
salah satu penyebab utama infertilitas 
pada wanita.

Dampak PCOS Terhadap Tubuh

Sindrom metabolik. Hingga 80% wanita 
dengan PCOS kelebihan berat badan 
atau obesitas. Baik obesitas dan PCOS 
meningkatkan risiko gula darah tinggi, 
tekanan darah tinggi, kolesterol HDL 
rendah ("baik"), dan kolesterol LDL 
("buruk") tinggi. Bersama-sama, faktor-
faktor ini disebut sindrom metabolik, dan 
meningkatkan risiko penyakit jantung, 
diabetes, dan stroke.

Peradangan tingkat rendah. Penyebab 
PCOS adalah istilah yang digunakan 
untuk menggambarkan produksi sel 
darah putih dari zat untuk melawan 
infeksi. Penelitian telah menunjukkan 
bahwa wanita dengan PCOS memiliki 
jenis peradangan tingkat rendah yang 
merangsang ovarium polikistik untuk 
memproduksi androgen, yang dapat 
menyebabkan masalah jantung dan 
pembuluh darah.
Keturunan. Penelitian juga menunjukkan 
bahwa gen tertentu mungkin terkait 
dengan PCOS.

menyebabkan kesulitan dengan ovulasi.

Tingkat androgen yang lebih tinggi dari 
normal dapat memengaruhi kesuburan 
dan aspek kesehatan yang lainnya. 
Berikut ini adalah beberapa dampak 
yang dapat disebabkan oleh PCOS 
adalah:

Androgen berlebih. Ovarium 
menghasilkan kadar androgen yang 
sangat tinggi, menyebabkan hirsutisme 
dan jerawat.

Apnea tidur. Kondisi ini menyebabkan 
jeda napas yang berulang pada malam 
hari, yang mengganggu tidur. Apnea tidur 
lebih sering terjadi pada wanita yang 
kelebihan berat badan - terutama jika 
mereka juga menderita PCOS. Risiko 
sleep apnea adalah 5 sampai 10 kali 
lebih tinggi pada wanita obesitas dengan 
PCOS dibandingkan mereka yang tidak 
PCOS.

berovulasi setiap bulan, lapisannya 
bisa menumpuk. Lapisan rahim yang 
menebal dapat meningkatkan risiko 
Anda terkena kanker endometrium.
Depresi. Baik perubahan hormonal 
maupun gejala seperti pertumbuhan 
rambut yang tidak diinginkan dapat 
memengaruhi emosi Anda secara 
negatif. Banyak penderita PCOS 
akhirnya mengalami depresi dan 
kecemasan.

Perawatan yang tepat untuk PCOS 
adalah dengan perubahan gaya hidup 
seperti penurunan berat badan, diet, 
dan olahraga. Kehilangan hanya 5 
hingga 10% dari berat badan dapat 
membantu mengatur siklus menstruasi 
Anda dan memperbaiki gejala PCOS.
Penurunan berat badan juga dapat 
meningkatkan kadar kolesterol, 
menurunkan insulin, dan mengurangi 
risiko penyakit jantung dan diabetes. 
Diet apa pun yang membantu 
menurunkan berat badan dapat 
membantu kondisi. Namun, beberapa 
diet mungkin memiliki keunggulan 
dibandingkan yang lain.

Olahraga bahkan lebih bermanfaat bila 
dikombinasikan dengan diet sehat. Diet 
plus olahraga membantu Anda 
menurunkan lebih banyak berat badan 
dan menurunkan risiko diabetes serta 
penyakit jantung.

Studi yang membandingkan diet untuk 
PCOS telah menemukan bahwa diet 
rendah karbohidrat efektif untuk 
menurunkan berat badan dan 
menurunkan kadar insulin. Diet indeks 
glikemik rendah (GI rendah) yang 
mendapat sebagian besar karbohidrat 
dari buah-buahan, sayuran, dan biji-
bijian membantu mengatur siklus 
menstruasi lebih baik daripada diet 
penurunan berat badan biasa.
Beberapa penelitian juga menemukan 
bahwa 30 menit olahraga intensitas 
sedang setidaknya tiga hari seminggu 
dapat membantu wanita dengan PCOS 
menurunkan berat badan. Menurunkan 
berat badan dengan olahraga juga 
meningkatkan ovulasi dan kadar 
insulin.

Cara Mengatasi dan Mengobati 
PCOS
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Pengusiran ini, yang pertama kali 
dilaporkan Daily 
Telegraph, 
terungkap karena 
mereka datang ke 
Inggris 
menggunakan visa 
jurnalis tapi 
diyakini bekerja 
untuk Kementerian 
Keamanan 
Negara, bagian 
aparat intelijen 
China.

Belum jelas ketiga wartawan ini bekerja 
untuk media apa. Kedutaan Besar China 
di London telah dihubungi untuk dimintai 
komentarnya. Demikian dikutip dari BBC, 
Minggu (7/2).Masalah ini terungkap 
setelah Ofcom pada Kamis mencabut 
izin media penyiaran CGTN China 
beroperasi di Inggris.Regulator penyiaran 
mengatakan perusahaan tersebut yang 
memiliki izin tak melakukan pengawasan 
harian pada salurannya. Hal itu disebut 
tak sesuai peraturan.Keputusan tersebut 
tak ada kaitannya dengan laporan 

Pengusiran ini tak banyak diketahui. 
Kementerian Dalam Negeri menolak 
mengomentari laporan tersebut.

Tiga jurnalis yang dituduh bekerja 
sebagai mata-mata China diusir dari 
Inggris tahun lalu.

Inggris Usir 3 Jurnalis China

Kementerian Luar Negeri China 
mengatakan pihaknya menentang 
keputusan Ofcom.

pengusiran tiga jurnalis China ini.

Kekejaman terhadap 
Uighur
Sementara itu, 
pemerintah AS 
menyampaikan 
pihaknya sangat 
cemas dengan laporan 
BBC yang merinci 
dugaan pemerkosaan 
sistematis perempuan 
Uighur di kamp yang 
ada di 
Xinjiang.Kekejaman ini 

mengejutkan hati nurani dan harus 
dihadapi dengan konsekuensi serius,” 
kata seorang juru bicara.Pada Kamis, 
Menteri pemerintahan Inggris, Nigel 
Adams mengatakan kepada parlemen 
laporan tersebut jelas merupakan 
tindakan jahat.Menurut perkiraan, lebih 
dari 1 juta Uighur dan minoritas lainnya 
ditahan di kamp-kamp di wilayah 
Xinjiang.Sebuah investigasi diterbitkan 
BBC pada Rabu berisi pengakuan 
langsung korban dan saksi mata 
pemerkosaan sistematis, pelecehan 
seksual, dan penyiksaan tahanan 
perempuan oleh polisi dan penjaga 
kamp.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

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

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

Kami Juga Menerima Catering Pabrik
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Longsor salju menewaskan 4 pemain ski 
dan melukai 4 orang lainnya di area 
rekreasi populer Mill Creek Canyon, 
Utah, Amerika Serikat (AS), Sabtu 
(7/2/2021). Insiden tersebut 
menjadikannya salah satu longsor paling 
mematikan dalam sejarah Utah, menurut 
keterangan pihak 
berwenang dikutip 
Associated Press 
(AP). Departemen 
Kepolisian Terpadu 
mengatakan kepada 
media lokal bahwa 
mereka diberitahu 
tentang longsoran 
salju sekitar pukul 
11:40 pagi waktu 
setempat setelah 
menerima panggilan 
darurat dari alat pemantau longsor di Mill 
Creek Canyon. Jadi Korban Longsoran 
yang dipicu oleh para pemain ski itu 
menyapu delapan orang berusia awal 
dua puluhan hingga akhir tiga puluhan 
yang berada dalam dua kelompok dan 
sedang berkeliling ke pedalaman, ungkap 

Sersan Polisi Terpadu Melody Cutler 
kepada Salt Lake Tribune. Longsoran 
terjadi di ketinggian 9.800 kaki (2.987 
meter). Dengan kedalaman 2,5 kaki 
(0,7 meter) dan lebar 250 kaki (76 
meter). Kedelapan pemain ski itu 
memiliki alat pemantau longsor, kata 

departemen itu 
kepada stasiun TV 
KSTU. Orang-orang 
yang selamat dapat 
keluar dari salju dan 
es, tetapi kondisi 
medis mereka tidak 
diketahui. Para korban 
selamat dapat 
menemukan dan 
menggali empat 
lainnya, tetapi mereka 
sudah meninggal.Tim 

pencari dan penyelamat dari beberapa 
lembaga sedang bekerja untuk 
mengamankan jenazah korban longsor 
salju tersebut. Sejauh ini, nama-nama 
korban belum dirilis. Drew Hardesty 
dari Utah Avalanche Center atau Pusat 
Longsor Utah mengatakan kepada Salt 

Longsor Salju Di Utah, 4 Tewas
Rizieq Syihab (RS) akan segera diadili 
dalam kasus kerumunan di Petamburan. 
Berkas perkara milik pendiri Front 
Pembela Islam itu telah dinyatakan 
lengkap.Pengacara Rizieq, Azis Yanuar 
mengatakan, tak ada hal khusus yang 
dilakukan pihaknya. Mereka akan 
berdoa.“Kita berdoa saja pada Allah” 
kata Azis saat dihubungi Beritasatu.com, 
Minggu (7/2/2021).Seperti diberitakan 
berkas perkara Rizieq untuk kasus di 
Petamburan sudah P21 atau dinyatakan 
lengkap oleh kejaksaan.
Rencana minggu depan pada Selasa, 9 
Februari, Rizieq dan barang bukti 
kasusnya akan diserahkan dari penyidik 
Bareskrim kepada pihak penuntut 
umum.Dalam kasus ini Rizieq telah 
ditahan di Bareskrim Polri dengan Pasal 
160 KUHP tentang hasutan melakukan 
tindak pidana dan Pasal 216 KUHP 
tentang melawan petugas.
Rizieq saat ini juga berstatus tersangka 
dalam dua kasus lain. Yakni dalam 
kasus swab di RS Ummi Bogor, dimana 
Rizieq jadi tersangka bersama dengan 

Rizieq Segera Dimejahijaukan
Muhammad Hanif Alatas (menantu Rizieq) 
dan Andi Tatat (Dirut Rumah Sakit Ummi 
Bogor).Mereka dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 
2 UU 4 tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit dengan ancaman pidana 6 
bulan-1 tahun penjara.
Lalu Pasal 14 dan 15 UU 1 tahun 1946 
tengang Peraturan Hukum Pidana tentang 
menyiarkan berita bohong dan 
menerbitkan keonaran dengan ancaman 
pidana 10 tahun.
Dan Pasal 216 KUHP dengan sengaja 
tidak mengikuti perintah yang dilakukan 
menurut UU atau dengan sengaja 
menghalangi tindakan pejabat dengan 
ancaman 4 bulan penjara.Rizieq juga 
menjadi tersangka kerumunan di 
Megamendung sebab bekas imam besar 
Front Pembela Islam (FPI) itu sebagai 
penyelenggara sekaligus penanggung 
jawab.Untuk kasus ini Rizieq dijerat 
dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 
4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, 
Pasal 93 UU 6/2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 
KUHP.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia
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Lake Tribune bahwa para korban 
adalah pemain ski berpengalaman yang 
terkenal di kalangan masyarakat. Pusat 
Longsor Utah telah menganggap risiko 
longsoran salju di daerah itu "tinggi." 
Beberapa jam sebelum longsoran salju, 
pusat tersebut men-twit peringatan, 
"Bahaya Tinggi. Longsoran alami yang 
besar dalam semalam. Kondisi 
longsoran yang berbahaya. Tetap dalam 
jangkauan rendah." Sebanyak 20 orang 
di seluruh negeri dilaporkan tewas 
dalam longsoran salju selama musim 
2020-2021, 16 di antaranya adalah 
pemain ski atau seluncur salju, lapor 
Tribune. Pada Kamis, mayat tiga pria 
ditemukan di puing-puing longsoran 
salju di dekat Anchorage, Alaska. 
Deseret News melaporkan bahwa 
terakhir kali empat orang tewas dalam 
longsoran salju di Utah adalah pada 13 
Februari 1992, di Gold Basin di luar 
Moab, menurut Pusat Longsor Utah. 
Mereka adalah bagian dari relawan tim 

observasi longsoran salju dengan Dinas 
Kehutanan AS. Pada 2003, tiga orang 
tewas dalam longsoran salju yang 
menyapu 15 orang di Provo Canyon 
dekat Sundance Resort di Utah. “Kami 
sedih atas berita tragis empat korban 
jiwa akibat longsoran salju di daerah Mill 
Creek Canyon sore ini,” kata Wali Kota 
Salt Lake County Jenny Wilson dalam 
sebuah pernyataan.  Gubernur Spencer 
Cox mengatakan di Twitter bahwa 
kecelakaan itu adalah tragedi yang 
mengerikan. "Doa kami tujukan kepada 
para korban dan keluarga yang terlibat. 
Kami berterima kasih kepada responden 
pertama dan lainnya yang terlibat dalam 
upaya penyelamatan dan pemulihan ini. 
Dengan bahaya longsoran salju yang 
tinggi sekarang, diharapkan agar berhati-
hati." Mill Creek Canyon ditutup untuk 
rekreasi setidaknya sampai Minggu, 
tetapi restoran dan bisnis di ngarai 
bersalju itu masih akan dibuka menurut 
departemen kepolisian.

 Puluhan ribu warga turun ke jalan di 
kota-kota Myanmar pada Sabtu, 
menentang kudeta militer dan menuntut 
pembebasan pemimpin terpilih Aung San 
Suu Kyi, walaupun internet diblokir junta 
militer.Di Yangon, pengunjuk rasa 
menyerukan, “Militer diktator, gagal, 
gagal; Demokrasi, menang, menang” dan 
mengangkat spanduk bertuliskan 
“Menentang kediktatoran militer”. Para 
pejalan kaki membawakan mereka 
makanan dan air.

Menurut warga, kabar pembebasan Suu 
Kyi itu dibagikan media yang dikelola 
militer, Myawaddy. Tetapi pengacara Suu 
Kyi, Khin Maung Zaw membantah 
pemimpin 75 tahun itu telah dibebaskan 
dan kepada Reuters dia mengatakan 
Suu Kyi masih ditahan.

Kemudian pada malam hari, muncul 
rumor pembebasan Suu Kyi memicu 
perayaan di jalan-jalan, namun 
pembebasan pemimpin partai Liga 
Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu 
langsung dibantah pengacaranya.

Partai NLD menang telak pada pemilu 8 

Junta Militer Blokir Internet

Sebelumnya, ribuan orang berjalan 
menuju Kantor Wali Kota Yangon. 
Para sopir membunyikan klakson dan 
meminggirkan mobil mereka kemudian 
mengacungkan tiga jari. Beberapa dari 
mereka mengibarkan bendera NLD 
maupun poster Suu Kyi sembari 
bertepuk tangan dan menari.
Menjelang malam, sebagian besar 
pengunjuk rasa bubar. Tapi pada 
malam kelima, hiruk pikuk muncul 
dalam kegelapan ketika orang-orang 
membunyikan panci, wajan, dan drum 
untuk menunjukkan perlawanan 
bahkan saat pemadaman listrik terjadi 
di sejumlah distrik di kota tersebut.
Ribuan orang kembali turun ke jalan di 
kota terbesar kedua Myanmar, 
Mandalay dan ibu kota negara 
Naypyidaw, yang merupakan pusat 
pemerintahan, di mana para 
demonstran menyanyikan slogan anti 
kudeta dan menyerukan pembebasan 
Suu Kyi.

November lalu, namun hasilnya ditolak 
militer dan menuding ada kecurangan. Café Pendawa

1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday
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Jaringan penyedia jaringan internet 
ponsel Norwegia, Telenor ASA 
menyampaikan pihak berwenang telah 
memerintahkan semua operator ponsel 
untuk sementara memblokir jaringan 
data, walaupun layanan pesan suara 

Kelompok 
pemantau 
NetBlocks 
Internet 
Observatory 
melaporkan 
“pemblokiran 
internet skala 
nasional”, 
mengatakan 
di Twitter 
konektivitas 
turun ke 16 
persen dari 
tingkat 
biasanya.Jun
ta tak 
menanggapi 
permintaan komentar. Militer juga 
memperluas pemblokiran media sosial 
ke Twitter dan Instagram setelah 
berusaha membungkam perbedaan 
pendapat dengan memblokir Facebook, 
yang digunakan setengah populasi 
rakyat Myanmar.

“Di saat kritis ini, rakyat Myanmar perlu 
akses untuk informasi penting dan agar 
bisa berkomunikasi dengan orang yang 
mereka cintai,” jelas Kepala Kebijakan 
Publik untuk Asia Pasifik Facebook, 
Rafael Frankel, dalam sebuah 
pernyataan, dikutip dari Reuters, 
Minggu (7/2).
Kantor HAM PBB menyampaikan di 
Twitter, internet dan layanan komunikasi 
harus dikembalikan secara penuh untuk 
memastikan kebebasan berekspresi 
dan akses untuk informasi.

Pemblokiran Internet dan Media 
Sosial
Unjuk rasa tetap berlangsung walaupun 
pemerintahan militer memblokir internet 
setelah para demonstran mulai 
berkumpul. Sepanjang hari, MRTV yang 
dikelola negara menayangkan adegan-
adegan yang memuji militer.

Facebook mendesak junta untuk 
membuka blokir media sosial.

dan SMS masih dibuka.

Kudeta telah memicu kecaman 
internasional, di mana AS sedang 
mempertimbangkan sanksi untuk para 
jenderal Myanmar dan Dewan Keamanan 
PBB menyerukan pembebasan para 
tahanan.Kudeta ini juga memperdalam 
tensi antara AS dan China, yang bersekutu 
dekat dengan militer Myanmar. Pada 
Jumat, melalui sambungan telepon 
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken 
menekan diplomat China Yang Jiechi agar 
mengecam kudeta militer.

Gerakan pembangkangan publik muncul di 
Myanmar, dokter dan para guru menolak 
bekerja. Setiap malam warga memukul 
panci dan wajan sebagai bentuk 
kemarahan.
Para pengunjuk rasa di Yangon berjanji 
kembali turun ke jalan pada Minggu.

Penasihat 
Ekonomi Suu 
Kyi Ditangkap
Pada Sabtu, 
Sean Turnell, 
penasihat 
ekonomi Suu 
Kyi asal 
Australia 

menyampaikan melalui sebuah pesan 
kepada Reuters, dia ditangkap.
Pemerintah Australia, tanpa menyebut 
Turnell, menyampaikan pihaknya telah 
memanggil duta besar Myanmar 
menyampaikan kekhawatiran mendalam 
atas penangkapan warga Australia dan 
warga asing lainnya di Myanmar.

Kelompok masyarakat sipil Myanmar 
mengimbau penyedia internet untuk 
menolak perintah junta, mengatakan 
dalam pernyataan bersama bahwa mereka 
"pada dasarnya melegitimasi otoritas 
militer".Telenor mengatakan menyesali 
dampak pemblokiran tetapi mengatakan 

pihaknya 
terikat oleh 
hukum 
setempat dan 
prioritas 
pertamanya 
adalah 
keselamatan 
pekerja 
lokalnya.

Selain itu, Prabowo juga mengukuhkan 
Sufmi Dasco Ahmad sebagai ketua 
harian Partai Gerindra, Sandiaga 
Salahuddin Uno menjadi wakil ketua 

Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan 
Pembina Partai Gerindra, Prabowo 
Subianto mengukuhkan kepengurusan 
DPP hasil kongres pada 8 Agustus 2020, 
tepat saat hari ulang tahun (HUT) ke-13 
Partai Gerindra di Hambalang, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 
(6/2/2021).Prabowo menunjuk M Irfan 
Yusuf Hasyim atau Gus Irfan yang 
merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama 
(NU), yakni KH Hasyim Ashari dari 
Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Jawa 
Timur sebagai wakil ketua umum 
(waketum) Partai Gerindra.

Waketum Baru Gerindra Dari NU

Dewan Pembina Partai Gerindra, dan 
Ahmad Muzani sebagai Sekretaris 
Jenderal (sekjen) Partai Gerindra.

Ahmad Muzani menyebutkan, Prabowo 
berpesan untuk memberikan tempat 
kepada orang yang bersedia berjuang 
bersama partai. Hal itu karena 
pihaknya membutuhkan energi yang 
banyak, memerlukan kekuatan yang 

Hal tersebut disampaikan Sekjen 
Partai Gerindra, Ahmad Muzani dalam 
keterangan kepada wartawan, Sabtu 
(6/2/2021). Pelaksanaan HUT ke-13 
dilangsung secara virtual dan diikuti 
oleh pimpinan dan pengurus partai 
Gerindra di tingkat provinsi, 
kabupaten/kota, DPR provinsi, serta 
kabupaten/kota secara serentak.
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bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Ada kamar kosong di 15th street 
dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6284

Harris,57 tahun lulusan dan lama
tinggal di Belanda. Duda, istri 
meninggal dunia, skrg ada di 
Surabaya mencari pasangan hidup
wanita open minded dan mandiri .
Hub : +62813 441 50740

Dicari kasir full time harus kerja 
weekend. Bayar pajak
Hub : 267 - 438- 3084

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

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

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

partai Gerindra oleh H Prabowo 
Subianto memberikan legitimasi 
kepada pengurus untuk melakukan 
langkah-langkah, pekerjaan, program 
partai dalam mencapai tujuan-tujuan 

banyak yang bersumber dari semua.
Bersamaan HUT ke-13 tersebut juga 
dikukuhkan kepengurusan partai 
Gerindra hasil kongres luar biasa 
tanggal 8 Agustus 2020. Dimana dalam 
kongres tersebut kembali menetapkan 
Prabowo sebagai ketua umum dan 
ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. 
Ia juga diberikan kewenangan tunggal 
untuk menyusun kepengurusan dewan 
pembina, dewan penasihat, dewan 
pakar, dan dewan pimpinan pusat.

partai politik untuk terus berkhidmat 
kepada rakyat," kata wakil ketua MPR 
tersebut.Di tengah situasi pandemi Covid-
19 yang menjadi masalah serius 
Indonesia dan dunia, menurut Muzani, 
Prabowo berpesan agar para kader untuk 
melakukan pergerakan politik dengan 
cara baru. Caranya dengan menjaga 
kesehatan, memanfaatkan situasi dengan 
cermat, dan mengikuti vaksinasi untuk 
menjaga kesehatan masing-masing.
"Komitmen partai Gerindra untuk tetap 
menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, 
dan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan 
kesatuan yang merupakan pilar bagi 
kekuatan bangsa Indonesia dalam kondisi 
apapun merupakan hal yang tidak bisa 
ditawar-tawar lagi," katanya.

Disewakan kamar 
Di daerah 20 street dan Synder.
Fasilitas termasuk utilities, WIFI 
dan kasur. Ada laundry di dalam.
Jalur bis#17 ke Center City dan
Chinatown.
Hub/ Text : 267/881/8899

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

Dengan mengutamakan keselamatan 
masyarakat, PLN pulihkan 64 persen 
sistem kelistrikan yang terdampak banjir di 
Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Seperti 
yang diketahui, hujan lebat yang melanda 
pada Sabtu (6/2/2021) dini hari 
menyebabkan banjir di beberapa lokasi di 
Semarang.Senior Manager General Affairs 
PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (UID Jateng 
dan DIY), Elly Oktaviani Ciptati 
mengatakan, PLN berupaya 
mengutamakan keselamatan warga yang 
terdampak banjir dengan menghentikan 
aliran listrik sementara."Pada daerah yang 
masih terendam banjir, PLN terpaksa 
menghentikan sementara aliran listrik, 
setelah banjir surut dan dipastikan aman, 
listrik baru bisa dinyalakan,” ujar Elly dalam 
keterangan pers yang diterima 
Beritasatu.com, Minggu (7/2/2021).Sampai 
dengan pukul 13.00 WIB, PLN telah 
berhasil memulihkan 64 persen gardu 
distribusi dan 54 persen pelanggan yang 
sebelumnya terdampak banjir telah 
menikmati listrik kembali.
"Sebanyak 692 dari 1.069 unit gardu 
distribusi yang terdampak banjir sudah 
berhasil dipulihkan kembali. 
Dengan kata lain sebanyak 35.443 dari 
64.680 pelanggan yang terdampak banjir 
sudah kembali menikmati pasokan listrik," 
imbuhnya.Elly menambahkan, PLN terus 
memantau daerah-daerah yang terdampak 
agar dapat segera menormalkan kembali 
pasokan listrik apabila kondisinya telah 
aman bagi masyarakat.Berdasarkan 
pantauan BMKG per tanggal 7 Februari 
2021, Kota Semarang masih akan diguyur 
hujan dengan intensitas ringan sampai 
sedang. Untuk Jawa Tengah sendiri 

Semarang Banjir Besar
diperkirakan terjadi hujan lokal serta hujan 
dengan intensitas sedang di daerah 
Pantura. Oleh karena itu, diimbau kepada 
masyarakat agar tetap waspada terhadap 
potensi bencana.

Apabila listrik tidak padam saat banjir, 
masyarakat dapat segera menghubungi 
PLN. Saat banjir surut, pastikan alat 
elektronik benar benar kering sebelum 
dipakai kembali," pungkas Elly.

"Kami selalu mengimbau masyarakatagar 
memperhatikan potensi bahaya listrik saat 
banjir dengan cara mematikan instalasi 
listrik di dalam rumah, mencabut colokan 
listrik, dan memindahkan alat elektronik 
ke tempat yang lebih tinggi. 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Bali Mart
Menerima  pengiriman

uang melalui
Western Union

dan tersedia

ATM di toko
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Dicari

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Ada kamar kosong di 15th street 
dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6284

Harris,57 tahun lulusan dan lama
tinggal di Belanda. Duda, istri 
meninggal dunia, skrg ada di 
Surabaya mencari pasangan hidup
wanita open minded dan mandiri .
Hub : +62813 441 50740

Dicari kasir full time harus kerja 
weekend. Bayar pajak
Hub : 267 - 438- 3084

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

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

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

partai Gerindra oleh H Prabowo 
Subianto memberikan legitimasi 
kepada pengurus untuk melakukan 
langkah-langkah, pekerjaan, program 
partai dalam mencapai tujuan-tujuan 

banyak yang bersumber dari semua.
Bersamaan HUT ke-13 tersebut juga 
dikukuhkan kepengurusan partai 
Gerindra hasil kongres luar biasa 
tanggal 8 Agustus 2020. Dimana dalam 
kongres tersebut kembali menetapkan 
Prabowo sebagai ketua umum dan 
ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. 
Ia juga diberikan kewenangan tunggal 
untuk menyusun kepengurusan dewan 
pembina, dewan penasihat, dewan 
pakar, dan dewan pimpinan pusat.

partai politik untuk terus berkhidmat 
kepada rakyat," kata wakil ketua MPR 
tersebut.Di tengah situasi pandemi Covid-
19 yang menjadi masalah serius 
Indonesia dan dunia, menurut Muzani, 
Prabowo berpesan agar para kader untuk 
melakukan pergerakan politik dengan 
cara baru. Caranya dengan menjaga 
kesehatan, memanfaatkan situasi dengan 
cermat, dan mengikuti vaksinasi untuk 
menjaga kesehatan masing-masing.
"Komitmen partai Gerindra untuk tetap 
menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, 
dan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan 
kesatuan yang merupakan pilar bagi 
kekuatan bangsa Indonesia dalam kondisi 
apapun merupakan hal yang tidak bisa 
ditawar-tawar lagi," katanya.

Disewakan kamar 
Di daerah 20 street dan Synder.
Fasilitas termasuk utilities, WIFI 
dan kasur. Ada laundry di dalam.
Jalur bis#17 ke Center City dan
Chinatown.
Hub/ Text : 267/881/8899

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

Dengan mengutamakan keselamatan 
masyarakat, PLN pulihkan 64 persen 
sistem kelistrikan yang terdampak banjir di 
Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Seperti 
yang diketahui, hujan lebat yang melanda 
pada Sabtu (6/2/2021) dini hari 
menyebabkan banjir di beberapa lokasi di 
Semarang.Senior Manager General Affairs 
PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (UID Jateng 
dan DIY), Elly Oktaviani Ciptati 
mengatakan, PLN berupaya 
mengutamakan keselamatan warga yang 
terdampak banjir dengan menghentikan 
aliran listrik sementara."Pada daerah yang 
masih terendam banjir, PLN terpaksa 
menghentikan sementara aliran listrik, 
setelah banjir surut dan dipastikan aman, 
listrik baru bisa dinyalakan,” ujar Elly dalam 
keterangan pers yang diterima 
Beritasatu.com, Minggu (7/2/2021).Sampai 
dengan pukul 13.00 WIB, PLN telah 
berhasil memulihkan 64 persen gardu 
distribusi dan 54 persen pelanggan yang 
sebelumnya terdampak banjir telah 
menikmati listrik kembali.
"Sebanyak 692 dari 1.069 unit gardu 
distribusi yang terdampak banjir sudah 
berhasil dipulihkan kembali. 
Dengan kata lain sebanyak 35.443 dari 
64.680 pelanggan yang terdampak banjir 
sudah kembali menikmati pasokan listrik," 
imbuhnya.Elly menambahkan, PLN terus 
memantau daerah-daerah yang terdampak 
agar dapat segera menormalkan kembali 
pasokan listrik apabila kondisinya telah 
aman bagi masyarakat.Berdasarkan 
pantauan BMKG per tanggal 7 Februari 
2021, Kota Semarang masih akan diguyur 
hujan dengan intensitas ringan sampai 
sedang. Untuk Jawa Tengah sendiri 

Semarang Banjir Besar
diperkirakan terjadi hujan lokal serta hujan 
dengan intensitas sedang di daerah 
Pantura. Oleh karena itu, diimbau kepada 
masyarakat agar tetap waspada terhadap 
potensi bencana.

Apabila listrik tidak padam saat banjir, 
masyarakat dapat segera menghubungi 
PLN. Saat banjir surut, pastikan alat 
elektronik benar benar kering sebelum 
dipakai kembali," pungkas Elly.

"Kami selalu mengimbau masyarakatagar 
memperhatikan potensi bahaya listrik saat 
banjir dengan cara mematikan instalasi 
listrik di dalam rumah, mencabut colokan 
listrik, dan memindahkan alat elektronik 
ke tempat yang lebih tinggi. 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Bali Mart
Menerima  pengiriman

uang melalui
Western Union

dan tersedia

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

Hiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

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

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

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

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

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

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

House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

Keuangan : Sudah diatur.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Di atas kertas, segalanya sepertinya 
mustahil. Tapi, takada yang tak mungkin 
di dunia ini, bukan? 

Pisce s (19 Feb - 20 Mar)
Kalau ingin maju, terimalah semua kritik 
dengan kepala dingin. Gangguan di 
bagian pencernaan butuh perhatian.

Keuangan : Tunda niat berbelanja.

Asmara : Ada undangan pesta.

Asmara : Saatnya serius.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Sekali-sekali, tak usah ragu berkata 
tidak. Yang penting, Anda tidak 
merugikan orang lain. Tidak 
sependapat bukan berarti berselisih, 
kan?Tidak selamanya harus 
mengiyakan orang lain.

Keuangan : Sebaiknya dibayar tunai. 
Asmara : Saatnya berduaan.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan:  Khawatir.

Pengalaman memang membuktikan 

Asmara : Kok, tak percaya?
Taurus(20April-20mei)

Keuangan : Peluang investasi baru.

Pernahkah Anda merasa kehabisan ide 
dan tak tahu bagaimana 
mengatasinya? Nah, minggu ini bisa 
jadi Anda akan mengalami hal serupa. 
Jangan lupakan berlibur, karena hal ini 
dapat menjernihkan pikiran anda dan 
dapat memberikan ide baru buat anda. 
Berlibur tak berarti harus menghabiskan 
uang. 

Asmara : Cemburu.

Ada yang berubah minggu ini. Urusan 
kantor kelar, urusan keuangan juga tak 
ada masalah. Pokoknya, segalanya 
serba baru, terutama semangat Anda. 
Keuangan : Tambahan pemasukan.

Asmara:  Harmonis.

Gemini(21 Mei-21Juni)
Kalau semua masalah dipendam, 
bagaikan bom waktu yang siap 
meledak. Mulailah mencari jalan keluar. 
Kelamaan dipendam bisa membuat 
depresi. 

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Cuaca yang kurang bersahabat sedikit 
menghambat kelancaran pekerjaan. 
Minggu ini banyak keputusan yang harus 
dibuat termasuk bebeapa yang 
menyangkut masa depan anda dalam 
asmara.

Asmara : Sedikit meragukan.
Virgo (23 Agust - 22 Sept)

segalanya. Pendekatan Anda pun 
sepertinya tepat. Buktinya, semua kini 
berjalan lancar. 
Keuangan : Jumlah yang sepadan.
Asmara : Berakhir manis.
Leo (23 Juli - 22 Agust)
Jika tak ada aral melintang, bisa jadi 
impian Anda akan menjadi 
kenyataan.Serahkan semuanya pada 
yang di Atas. Anda tinggal berdoa dan 
bekerja.
Keuangan : Ada saja sumbernya. 

Asmara : Tak sepadan.

Asmara:  Harmonis.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan : Rencana sebaiknya ditunda 
karena masih banya kebutuhan yang 
harus dipenuhi daripada mensukseskan 
rencana yang sudah anda susun.

Keuangan : Penuh kejutan.

Kalau mengikuti kata hati, tawaran yang 
tampaknya menarik itu sebaiknya ditolak. 
Ada banyak hal ganjil yang patut 
dicermati. 

Asmara : Menggebu-gebu.

Jika tak segera diselesaikan, urusan 
utang bisa menimbulkan persoalan baru. 
Coba kalkulasi lagi posisi keuangan 
Anda. 
Keuangan : Cukup menjanjikan.

Keuangan:  Tagihan membengkak. Mulai 
kencangkan ikat pinggang.

Asmara : Tak perlu berlebihan.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Saatnya melakukan perubahan. Anda 
bisa memulai nya dari hal-hal kecil di 
sekitar Anda.Memang susah jika kita 
akan mengubah kebiasaan, tetapi 
bagaimanapun itu harus dilakukan demi 
masa depan anda. Memang pertama kali 
terasa berat .
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Hiring server part time(tax payer)
for outdoor seating.
call : 267 - 519 - 0209 (2pm - 5pm)

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

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

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

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

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

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

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

House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

Keuangan : Sudah diatur.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Di atas kertas, segalanya sepertinya 
mustahil. Tapi, takada yang tak mungkin 
di dunia ini, bukan? 

Pisce s (19 Feb - 20 Mar)
Kalau ingin maju, terimalah semua kritik 
dengan kepala dingin. Gangguan di 
bagian pencernaan butuh perhatian.

Keuangan : Tunda niat berbelanja.

Asmara : Ada undangan pesta.

Asmara : Saatnya serius.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Sekali-sekali, tak usah ragu berkata 
tidak. Yang penting, Anda tidak 
merugikan orang lain. Tidak 
sependapat bukan berarti berselisih, 
kan?Tidak selamanya harus 
mengiyakan orang lain.

Keuangan : Sebaiknya dibayar tunai. 
Asmara : Saatnya berduaan.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan:  Khawatir.

Pengalaman memang membuktikan 

Asmara : Kok, tak percaya?
Taurus(20April-20mei)

Keuangan : Peluang investasi baru.

Pernahkah Anda merasa kehabisan ide 
dan tak tahu bagaimana 
mengatasinya? Nah, minggu ini bisa 
jadi Anda akan mengalami hal serupa. 
Jangan lupakan berlibur, karena hal ini 
dapat menjernihkan pikiran anda dan 
dapat memberikan ide baru buat anda. 
Berlibur tak berarti harus menghabiskan 
uang. 

Asmara : Cemburu.

Ada yang berubah minggu ini. Urusan 
kantor kelar, urusan keuangan juga tak 
ada masalah. Pokoknya, segalanya 
serba baru, terutama semangat Anda. 
Keuangan : Tambahan pemasukan.

Asmara:  Harmonis.

Gemini(21 Mei-21Juni)
Kalau semua masalah dipendam, 
bagaikan bom waktu yang siap 
meledak. Mulailah mencari jalan keluar. 
Kelamaan dipendam bisa membuat 
depresi. 

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Cuaca yang kurang bersahabat sedikit 
menghambat kelancaran pekerjaan. 
Minggu ini banyak keputusan yang harus 
dibuat termasuk bebeapa yang 
menyangkut masa depan anda dalam 
asmara.

Asmara : Sedikit meragukan.
Virgo (23 Agust - 22 Sept)

segalanya. Pendekatan Anda pun 
sepertinya tepat. Buktinya, semua kini 
berjalan lancar. 
Keuangan : Jumlah yang sepadan.
Asmara : Berakhir manis.
Leo (23 Juli - 22 Agust)
Jika tak ada aral melintang, bisa jadi 
impian Anda akan menjadi 
kenyataan.Serahkan semuanya pada 
yang di Atas. Anda tinggal berdoa dan 
bekerja.
Keuangan : Ada saja sumbernya. 

Asmara : Tak sepadan.

Asmara:  Harmonis.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan : Rencana sebaiknya ditunda 
karena masih banya kebutuhan yang 
harus dipenuhi daripada mensukseskan 
rencana yang sudah anda susun.

Keuangan : Penuh kejutan.

Kalau mengikuti kata hati, tawaran yang 
tampaknya menarik itu sebaiknya ditolak. 
Ada banyak hal ganjil yang patut 
dicermati. 

Asmara : Menggebu-gebu.

Jika tak segera diselesaikan, urusan 
utang bisa menimbulkan persoalan baru. 
Coba kalkulasi lagi posisi keuangan 
Anda. 
Keuangan : Cukup menjanjikan.

Keuangan:  Tagihan membengkak. Mulai 
kencangkan ikat pinggang.

Asmara : Tak perlu berlebihan.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Saatnya melakukan perubahan. Anda 
bisa memulai nya dari hal-hal kecil di 
sekitar Anda.Memang susah jika kita 
akan mengubah kebiasaan, tetapi 
bagaimanapun itu harus dilakukan demi 
masa depan anda. Memang pertama kali 
terasa berat .


