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Pacitan adalah kabupaten yang berada 
di Jawa Timur, dan satu minggu ini 
mendad
ak ramai 
jadi 
perbinca
ngan 
publik di 
media 
massa. 
Kebetul
an 
minggu 
kemarin 
ada 
peresmi
an 
bendung
an tukul 
dan ada 
sebuah museum Sby-Ani yang 
berdekatan. Kalau peresmian 

bendungan Tukul mungkin sudah biasa 
presiden meresmikan infrastruktur yang 

ada di 
Indonesia. 
Karena 
kemarin 
habis dari 
pacitan 
presiden 
sudah 
berada di 
kalsel 18 
februari 
meresmikan 
bendungan 
tapin. Dan 
peresmian 
sebuah 
infrastruktur 
sudah sering 

dilakukan presiden RI yang ketujuh ini. 

Korupsi Yang Legal 
Cara Pacitan
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Dan hebohnya gara gara gubernur 
jatim Khofifah yang terlalu peduli 
dengan museum tersebut. Seorang 
gubernur jatim yang seharusnya tidak 
berkepentingan dengan museum itu, 
menjadikan museum itu serasa milik 
negara. Dari sinilah kemudian muncul 
banyak kecurigaan dan pertanyaan. 
Kenapa Khofifah tetap datang 
kunjungan padahal sudah tahu itu 
bukan proyek pemerintah? Sementara 
dia datang sebagai Gubernur. Setelah 
ditelusuri ketemulah anggaran 9 miliar 
dari Pemprov Jatim itu. Gubernur 
Khofifah kembali melihat progres 
pembangunan Museum SBY-Ani usai 
mendampingi Presiden Jokowi 
meresmikan Bendungan Tukul di Desa 
Karanggede, Kecamatan Arjosari, 

Pacitan, pada Minggu, 14 Februari 2021. 
Nah, di tengah kunjungan Jokowi itulah 
informasi soal bantuan Rp 9 miliar dari 
APBD untuk pembangunan Museum 
SBY-Ani mencuat. Karena waktu 
peletakan batu pertama Museum SBY-Ani 
diresmikan oleh mantan Presiden RI 
Keenam Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) pada 22 Februari 2020 lalu. 
Seluruh keluarga besar SBY-Ani 
Yudhoyono juga hadir, begitu pula 
sejumlah pejabat pemerintah pusat, 
pejabat Pemprov Jatim, Pemkab Pacitan. 
Museum itu merupakan warisan dari era 
SBY yang ada di APBN, ketika Jokowi 
baru diangkat jadi Presiden RI. Biaya 
pembangunannya diperkirakan mencapai 
Rp 66,5 miliar. Waktu itu (tahun 2015) 
diberitakan bahwa dananya akan diambil 
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dari APBN. Ingat ya, sebagai warisan 
dari era SBY. Dulu namanya Museum 
Pacitan, karena dikaitkan dengan 
pengembangan wisata setempat, 
sekaligus sebagai bentuk apresiasi 
terhadap SBY yang telah menjabat 
sebagai presiden selama 2 periode. 
Boleh dibilang ini adalah dari SBY 
untuk SBY. Dalam perkembangannya, 
hingga 2017 proyek pembangunan 
museum ini tidak juga dilaksanakan 
alias mandek. Asal tahu saja sebelum 
SBY lengser, ada 3 kebijakan yang 
dibuat SBY untuk kepentingan 
pribadinya. Pertama soal fasilitas 
rumah bagi mantan Presiden, kedua 
soal perpanjangan kontrak Freeport 
(kesepakatan nonformal), dan ketiga 
soal museum Pacitan. Jadi awalnya, 

nama museum ini bukan SBY ANI, tapi 
museum Pacitan. Nah nanti di dalamnya 
ada kisah SBY sebagai orang Pacitan 
yang menjadi Presiden Indonesia. Dari 
bocoran yang diperoleh, di museum itu 
nanti akan dipajang hal-hal seputar 
presiden ke-6 kita itu. Berhubung beliau 
itu juga termasuk seniman musik, maka 
kemungkinan karya-karya beliau akan 
diabadikan pula di sana. Bahkan dengar-
dengar, foto-foto hasil jepretan Ibu Ani 
juga akan dipamerkan di sana. 
Sebagaimana kita ketahui, ibu negara 
tersebut dulu hobby fotografi. Dan foto-
foto yang dihasilkan oleh beliau pun 
bagus dan layak disebut sebagai punya 
nilai seni. Tujuannya untuk meningkatkan 
kunjungan wisata. Namun karena 
Presiden Jokowi nampaknya sudah 
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paham dengan proyek dengan 
kepentingan terselubung itu, akhirnya 
rencana pembangunan tidak ditindak 
lanjuti. Atau dihambalangkan. Atau 
dimangkrakkan tidak dilanjutkan. 
Karena tidak berguna bagi rakyat 
Pacitan itu sendiri. Sedangkan di 
Pacitan sendiri ada dua proyek 
pembangunan yang mangkrak atau tak 
selesai di jaman SBY. Proyek SBY di 
pacitan yang belum dikerjakan ialah 
Pelabuhan Niaga Pantai Gelon dan 
Bendungan Tukul. Nah Presiden 
Jokowi lebih fokus pada dua 
pembangunan ini, dibanding mikirin 
museum Pacitan yang rencananya 
akan diisi oleh cerita-cerita SBY. Sejak 
awal nampaknya SBY sudah curiga 
pada Jokowi. Bahwa rencana 
pembangunan museum Pacitan itu tak 

akan direalisasikan. Presiden Jokowi atau 
Menteri PUPR tidak menganggap 
pembangunan museum ini sebagai 
prioritas. Lha wong Presiden Jokowi kan 
sedang sibuk membangun infrastruktur di 
seluruh Indonesia. Dan itu butuh dana 
yang cukup besar. Apalagi sekarang 
adanya covid 19. Tapi SBY tetap percaya 
diri karena Pacitan adalah basis 
Demokrat. Maka dengan modal gelar 
“ponakan SBY” Indarto bisa menang di 
Pilkada 2020 kemarin. Lewat Demokrat, 
SBY juga sukses mengamankan Jawa 
Timur dengan mengusung Khofifah Emil 
Dardak. Jadi meskipun pemerintah pusat 
tidak akan mendukung pembangunan 
museum tersebut, SBY masih punya 
Pemprov dan Pemkot setempat untuk 
upaya realisasi. SBY sebagai orang yang 
pernah menjadi Presiden, meskipun tidak 
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bisa bekerja, terbukti punya banyak 
strategi jitu. Bagaimanapun 
kemenangannya di 2004 dan 2009 
adalah bukti bahwa dirinya ahli strategi. 
Begitu juga dengan Jawa Timur. SBY 
dan Demokrat sukses ‘mencuri’ 
Khofifah dari PKB, dan Emil Dardak 
dari PDIP. Kemudian digabungkan dan 
didukung oleh musuh bebuyutan 
Khofifah yang pernah kalah dua kali, 
Pakde Karwo. Jadi setidaknya, 
meskipun SBY sudah tidak menjadi 
Presiden, meskipun AHY gagal jadi 
Gubernur, setidaknya Jawa Timur dan 
Pacitan masih dalam cengkraman 
Demokrat. Sehingga pembangunan 

museum Pacitan pun mestinya hal kecil 
saja yang bisa dilakukan atau 
dimanfaatkan oleh Demokrat. Dana 9 
miliar rupiah yang baru diributkan itu 
hanya salah satu, dari sekian miliar lain 
yang bisa dianggarkan pada tahun-tahun 
berikutnya. Setidaknya untuk 10 tahun 
mendatang atau dua periode. Karena 
Khofifah baru jadi Gubernur, dan Indarto 
ponakan SBY juga baru masuk periode 
pertama. Dengan dua kekuatan Pemprov 
dan Pemkot, SBY akhirnya mengubah 
rencana pembangunan museum. Dari 
yang sebelumnya dinamakan museum 
Pacitan dan dibiayai APBN, diganti 
menjadi museum SBY ANI lewat 
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Amerika

Info SIP

Yudhoyono Foundation dan donasi. 
Sebenarnya tidak masalah pemberian 
dana hibah sebesar Rp 9 miliar yang 
bersumber dari APBD Pemprov Jawa 
Timur yang kemudian dimasukan 
dalam APBD Pacitan, sudah tepat. 
Tidak ada aturan yang dilanggar 
termasuk Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang 
Dana Hibah yang bersumber dari 
APBD. Terlebih pemerintah daerah, 
khususnya Kabupaten Pacitan, juga 
akan mendapat manfaat dari 
keberadaan Museum dan Galeri SBY-
ANI, utamanya dari sektor pariwisata. 
Menurut Indartato, jika semakin 
banyak yang wisata ke Pacitan, 
devisanya akan bertambah. Nah yang 
menjadi masalah adalah sekarang ini 
Indonesia lagi butuh dana yang cukup 
besar untuk pembangunan termasuk 
bendungan tukul yang di pacitan. 
Indonesia butuh dana untuk biaya 

covid 19. Indonesia butuh dana untuk 
bencana alam yang terjadi di Indonesia 
ini. Nah ini malah uangnya dibuat sesuatu 
yang belum diperlukan saat ini. Jika 
pembangunan museum tersebut 
menggunakan dana pribadi SBY mungkin 
tidak akan menjadi ramai atau heboh. 
Yang masalahnya sekarang dananya itu 
diminta dari apbd jatim. Itu dari 
pemerintah provinsi yang memberikan 
bantuan namanya bantuan keuangan 
khusus kepada pemerintah daerah untuk 
pembangunan museum Pak SBY," kata 
Bupati Pacitan Indartato. Apakah karena 
ada dana hibah dari APBD Jatim itu, 
sehingga Gubernur Khofifah pun ikut 
repot-repot meninjau proses 
pembangunan museum itu? Bisa jadi. 
Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan 
dana hibah ini dianggarkan dalam APBD 
Jatim? Misalnya masuk ke dalam APBD 
2020, maka pembahasannya dilakukan 
pada tahun 2019. Atau bisa juga masuk 
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dalam APBD perubahan, semacam 
revisi dalam APBD yang dilakukan di 
tahun 2020. Dalam tahun 2020, banyak 
daerah yang merevisi APBD mereka, 
terkait dengan imbas negatif pandemi 
Covid. Termasuk Jatim. Pada bulan 
Agustus 2020, ada perubahan dalam 
APBD Jatim yang semula Rp 35,1 triliun 
menjadi Rp 33,8 triliun. Padahal dalam 
berita soal groundbreaking peletakan 
batu pertama museum pada bulan 
Februari 2020, tidak ada keterangan 
soal dana hibah ini. Apakah sengaja 
tidak pernah disebut agar tidak jadi 
pertanyaan publik? Info dana hibah Rp 
9 miliar itu kan akhirnya bocor di 
medsos. Dikira berasal dari Kabupaten 
Pacitan. Ternyata dari APBD Jatim. 
Pertanyaan berikutnya, ada beberapa 
pengurangan di dinas-dinas tersebut di 
atas, mengapa dana hibah ini masih 

ada? Sebegitu pentingnya kah 
pembangunan museum ini buat rakyat 
Jatim yang sedang kena pandemi dan 
juga bencana alam? Dan yang lebih 
parah lagi, Pemprov Jatim telah 
meminjam dana atau hutang dari 
pemerintah pusat. Yakni Pinjaman 
Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah 
(Pinjaman PEN Daerah) sebesar Rp 88,7 
miliar, pada bulan Desember 2020 lalu. 
Tujuannya untuk mewujudkan percepatan 
pemulihan ekonomi di Jatim. Termasuk di 
dalamnya adalah pembangunan 
infrastruktur (5 jembatan) dan reformasi 
sistem kesehatan nasional. Kan gila itu 
namanya, ngutang ke pusat buat 
pemulihan ekonomi, tapi ngasih dana 
hibah ke museum yang merupakan 
proyek pribadi? Menurut Anggota DPRD 
Jatim Deni Wicaksono, pemberian dana 
tersebut sangat menyakiti hati rakyat. 

“Uang rakyat Rp 9 miliar untuk sebuah 
lembaga yang tujuannya adalah citra 
politik personal seorang tokoh sangat 
menyakiti hati rakyat, mengkhianati 
amanat penderitaan rakyat, apalagi di 
masa pandemi Covid-19 dimana rakyat 
sedang kesusahan,” katanya. “Duit 9 
miliar itu bisa untuk membeli beras 
900.000 kilogram yang bisa dibagikan 
ke rakyat miskin, memfasilitasi lebih dari 
500.000 pelajar dengan bantuan paket 
data 1 GB, atau memberi ribuan 
beasiswa untuk mahasiswa yang 
kesulitan membayar biaya kuliah di 
masa pandemi,” katanya lagi. 
Perbandingan yang sangat miris dan 
menohok. Rp 9 miliar itu cukup banyak 
dan bisa membantu meringankan beban 

banyak masyarakat di masa pandemi ini. 
Entah apa urgensinya pemberian dana 
museum tersebut. Lagipula bagi SBY, 
uang sebanyak itu bukanlah masalah 
baginya. Kenapa harus terima? Kalau 
untuk objek wisata, rasanya tidak 
penting sama sekali. Menurut Deni, 
APBD mestinya digunakan untuk 
membantu rakyat, bukan untuk 
membiayai proyek yang hanya ditujukan 
untuk pencitraan personal seorang tokoh 
politik. Apa yang dikatakan Deni anggota 
DPRD jatim ini 100% benar. Ngapain 
pula pakai dana APBD buat bangun 
museum, yang kalau dipikir-pikir, SBY 
juga sanggup keluarkan kocek pribadi 
untuk membangunnya. Ibarat orang 
yang mampu tapi disumbangkan ke dia. 
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Sesuai data dari LHKPN bahwa 
kekayaan SBY tahun 2014 tanggal 5 
November yaitu sebesar 
Rp.25.368.048.460. Dua lima milyar? 
Catat!, itu dari tahun 2014, dan itu yang 
tercatat. Apakah ada yang tidak 
tercatat? Pasti ada. Belum lagi AHY, 
Ibas, dan beberapa koleganya. Jadi 
kecil sih kalau 9 M untuk tambahan buat 
bangun museum. Atau sampai selesai 
museum itu dibuat, SBY pasti bisa 
karena pasti dibantu teman temannya. 
Tapi kenapa sampai Pemprov Jatim 
dikaitkan? apakah agar kesannya 
bahwa museum SBY-ANI itu sangat 
penting sampai-sampai Pemprov Jatim 
ikut "membantu"? Sekali lagi sah-sah 
aja sih, pemprov nyumbang. Tapi 
berhubung negara lagi butuh dana dan 
pakai APBD, maka ini tidak elok dan 
tidak etis. Kira-kira Tuhan suka tidak? 
Ini benar-benar pemborosan yang tidak 
penting. Apalagi di saat pandemi ini, 
anggaran negara terbatas, terjepit 
bahkan terbebani. Banyak masyarakat 
jatuh ke level miskin dan kehilangan 
pekerjaan. Apalagi menurut Deni, 
Pacitan termasuk salah satu sentra 

kemiskinan di Jatim. “Kemiskinan di 
Pacitan sangat tinggi, yaitu 14,54 persen 
per 2020. Ini termasuk yang tertinggi di 
Jatim. Demikian pula pendapatan per 
kapita rakyat Pacitan baru Rp28 juta per 
orang per tahun, hanya separo dari rata-
rata pendapatan per kapita di Jatim,” 
katanya. “Apalagi kalau kita lihat bentuk 
Museum SBY seperti istana mewah, yang 
menjauh dari realita hidup rakyat 
Pacitan,” katanya. Kalau mau bikin 
pencitraan, silakan. Mau memamerkan 
kenangan kepada publik, juga 
dipersilakan. Tapi pakai duit pribadi. 
Sekarang semua sudah terjadi, rakyat 
sudah tahu, tidak peduli alasannya apa, 
bahwa museum dan galeri ini terkait 
dengan dana dari APBD, yang notabene 
berasal dari uang rakyat. Mari kita tanya 
pada mereka, apakah mereka rela uang 
segitu dipakai untuk pembangunan 
museum? Apakah setuju uang itu untuk 
membangun museum pribadi SBY-ANI? 
Yang isinya hanya pencitraan dan 
kebanggaan diri? Pasti masyarakat akan 
menjawab tidak setuju dananya dipakai 
oleh Yudhoyono Foundation buat 
museum unfaedah itu. Atau apakah ini 

termasuk korupsi secara halus? Jadi 
meskipun museum tersebut museum 
pribadi, tapi dananya dari APBD lewat 
yayasan milik SBY. Itulah hebatnya 
keluarga Yudhoyono. Bisa melakukan 
korupsi tapi tidak bisa ditangkap KPK. 
Mungkin karena sudah sangat 
berpengalaman selama 10 tahun 
berkuasa, jadi sudah paham cara 
mengecoh hukum. Lalu menurut 
Bendahara Umum Partai Demokrat 
Renville Antonio membenarkan 
Yudhoyono Foundation mendapatkan 
dana hibah dari Pemprov Jatim untuk 
pembangunan museum itu. Katanya 
SBY tak pernah meminta. Yah masa sih 
orang kaya minta-minta, apalagi cuma 9 
M saja. Kalau orang kaya yang korupsi 
kayaknya sih ada ya? Sekarang 
masyarakat pun bisa membandingkan 
hasil karya mantan presiden Sby yang 
berkuasa selama 10 tahun dengan 
Jokowi yang baru menjabat 7 tahun. 
Jika membandingkan dua unit 
pembangunan ini boleh dibilang tidak 
setara, baik dari segi luas atau areanya, 
hingga dana-dana yang digulirkan untuk 

membangunnya. Tapi ada satu yang 
unik yang sedang ditampilkan oleh salah 
satu partai yang pernah berkuasa di 
bangsa ini, karena partainya mungkin 
pernah merasa paling berjasa bagi 
tegaknya sistem demokrasi di bangsa 
ini, sehingga afdol untuk mengkritik 
pemimpin yang berkuasa saat ini. Atau 
memang itulah kelicikan SBY? 
Mengelabui hukum? Sangat jelas sekali 
museum itu tidak ada gunanya buat 
rakyat. Pariwisata di Pacitan banyak 
yang perlu menjadi perhatian, bahkan 
rakyat butuh bahan-bahan pokok, butuh 
buat beli beras, butuh untuk memajukan 
pertanian atau sumber daya alam, maka 
betul sekali kalau Jokowi meresmikan 
Bendungan Tukul. Jauh beda dengan 
sekutu Pepo si Gub Jatim itu yang bela-
belain datang meresmikan museum 
unfaedah itu. Benar-benar si Mantan 
yang sangat licik, tidak ada akhlak, 
Tuhan tidak suka. Sungguh Prihatin. Ada 
atau tidak ada museum itu, nama SBY 
tetap tercatat sebagai orang yang 
pernah jadi presiden RI. Jadi gak perlu-
perlu amat sih, yang perlu itu Museum 
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Nasional yang memuat sejarah para 
Presiden. Yang terpenting adalah 
bagaimana rakyat bisa diperhatikan 
dengan segala macam pelayanan yang 
berkualitas. Saat Jokowi sibuk 
membangun bendungan Tukul selama 6 
tahun, SBY yang menjabat 10 tahun 
malah tak bisa membangun hal yang 
sama. Tahu-tahu saat tak menjabat 
malah membebani daerah untuk 
museum atas namanya. Apalagi di 
Jatim juga ada bencana banjir kan? Duit 
Rp 9 miliar akan sangat berarti buat 
para warga yang terdampak banjir. Kalo 
dibuat bikin museum, dan masuk 
museum itu mesti bayar, apa gunanya 
buat rakyat? Gelontoran dana hingga 
Rp 9 miliar untuk membangun gedung 
megah guna mengenang jasa 
seseorang siapapun dia, di tengah 
situasi pandemi Covid-19 jelas tidak 
memenuhi asas sensitivitas, kepekaan 

 Percayalah, dibangun sekarang ataupun 
2-3 tahun mendatang orang tidak lupa 
kalau SBY adalah mantan yang terkenal 
dengan bapernya.

sosial. Saat ini masyarakat sedang 
membutuhkan uluran tangan pemerintah 
karena tidak memiliki sumber 
pendapatan setelah usahanya gulung 
tikar, terkena PHK, dan dampak lain 
yang timbul akibat pandemi. Kemiskinan 
dan pengangguran meningkat tajam, 
belum lagi ancaman resesi sebagai 
dampak pertumbuhan ekonomi global 
maupun domestik yang minus. Ini tentu  
bukan rencana yang indah untuk 
membangun mercusuar pribadi, terlebih 
menggunakan uang rakyat. 
Mungkin besok besok setelah ekonomi 
stabil, bisa juga pemda dapat 
mengucurkan bantuan untuk perawatan 
dan mungkin menambah koleksi yang 
belum ada.
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bersambung hari Minggu

Dilansir dari Healthline, dehidrasi 
terkadang dapat menyebabkan 
tekanan darah rendah. Beberapa orang 
mungkin mengalami hipotensi bahkan 
dengan dehidrasi ringan. 

Lantaran terlalu sedikit darah dan 
oksigen yang menyuplai ke beberapa 
bagian tubuh. Sehingga diperlukan 
cara mengatasi darah rendah yang 
mudah ini, untuk mengurangi tanda 
dan gejala. Serta tetap bergantung 
pada usia, kesehatan, dan jenis 
tekanan darah rendah.

Tubuh manusia secara konstan 
menyesuaikan dan menyeimbangkan 
tekanan darah. Kondisi ini membantu 
memastikan setiap bagian tubuh kita. 
Termasuk otak, jantung, dan paru-paru 
mendapatkan banyak darah dan 
oksigen.
Cara mengatasi darah rendah dapat 
dilakukan bila menimbulkan gejala 
yang mengganggu. Karena tekanan 
darah rendah bisa dianggap normal. Ini 
mungkin tidak menyebabkan gejala 
apa pun atau menjadi perhatian serius.

 Tekanan darah rendah atau hipotensi 
terjadi saat tekanan darah lebih rendah 
dari biasanya. Tekanan darah secara 
alami berubah sepanjang hari.

Berikut beberapa cara mengatasi darah 
rendah dengan mudah dan cepat, wajib 
dicoba.

Merdeka.com/shutterstock/auremar

Bahkan tekanan darah saja bisa 
berubah dengan posisi tubuh. 
Misalnya, jika Anda berdiri tiba-tiba, itu 
mungkin akan jatuh seketika.
Namun ada yang patut dianggap 
serius. Beberapa kondisi kesehatan 
dapat menyebabkan tekanan darah 
rendah.

1. Minum Banyak Air

Info SIP
Memperbanyak cairan tubuh, menjadi 
cara mengatasi darah rendah yang paling 
mudah dan ampuh.
Dehidrasi juga bisa muncul akibat 
kehilangan air terlalu cepat. Baik melalui 
muntah, diare parah, demam, olahraga 
berat, dan keringat berlebih. Efek 
samping dari obat-obatan, seperti diuretik 
juga dapat menyebabkan dehidrasi.
2. Makan Makanan yang Seimbang
Nutrisi yang seimbang dan cukup tentu 
menjadi kebutuhan bagi semua orang. 
Tekanan darah rendah dan efek samping 
lain bisa terjadi jika Anda tidak 
mendapatkan cukup nutrisi.
Kadar vitamin B-12 yang rendah, asam 
folat, dan zat besi dapat menyebabkan 
anemia.Hingga mampu menurunkan 
tekanan darah. Kondisi ini terjadi ketika 
tubuh Anda tidak dapat menghasilkan 
cukup darah. Cukupi kebutuhan nutrisi 
seimbang sesuai usia Anda.
3. Makan Lebih Banyak Garam

Minuman beralkohol dapat menurunkan 
tekanan darah lebih lanjut. Karena 
menyebabkan dehidrasi. Serta 
berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, 
dan menyebabkan tekanan darah rendah 
semakin serius.

4. Batasi atau Hindari Minuman 
Beralkohol

5. Silangkan Kaki Sambil Duduk

Mengutip dari Medical News Today, diet 
rendah natrium tidak baik untuk semua 
orang dengan masalah tekanan darah. 
Orang dengan tekanan darah rendah 
sebaiknya mempertimbangkan untuk 
meningkatkan asupan natrium atau 
garam.

Menyilangkan kaki sambil duduk terbukti 
meningkatkan tekanan darah. Bagi 
penderita tekanan darah tinggi, ini bisa 
menjadi masalah.

Robot Badan Penerbangan dan 
Antariksa Amerika Serikat (NASA) 
bernama Perseverance telah sukses 
mendarat di Mars sambil membawa 
Ingenuity, sebuah helikopter yang 
didesain 
khusus untuk 
menjelajah di 
planet merah 
itu.
DW 
menjelaskan 
untuk sampai 
bisa mendarat 
di Mars robot 
itu mulai turun 
dengan 
kecepatan 20 
ribu km per 
jam dari 
angkasa. 
Parasut dan 
berbagai 
mekanisme 
pendaratan 
membuat 
kecepatan berkurang hingga 3 km per 
jam kemudian enam ban yang 
dimilikinya bisa menyentuh permukaan.
Perseverance mendarat di Kawah 
Jezero, di utara ekuator Mars, di 
wilayah yang disebut Isidis Planitia. 
Wilayah ini target favorit misi NASA, 
termasuk robot Curiosity yang masih 
aktif sampai sekarang.Namun posisi 
Curiosity kini telah menjauh 3.700 km di 
sekitar Kawah Gale.
Perseverance adalah robot terbesar 
NASA, misinya mencari air dan tanda-
tanda kehidupan di bawah permukaan 
planet. Tugas lain robot ini yakni 
mengumpulkan sampel batu dan tanah, 
menempatkannya dalam penyimpanan 
khusus, yang direncanakan diambil misi 
gabungan AS dan Eropa, kemudian 
dibawa ke Bumi dalam jangka waktu 10 
tahun.CNN melaporkan Perseverance 
telah mengirim gambar pertama ke 
Bumi setelah melakukan pendaratan. 
Gambar itu adalah permukaan Mars 

Robot NASA Sukses Mendarat di Mars

Helikopter yang 
mengudara di 
Mars bakal 
menjadi uji 
penerbangan di 
luar Bumi yang 
pertama kali 
dilakukan. 
Keberhasilan 
misi ini 

kemungkinan bakal menjadi masa depan 
baru buat misi selanjutnya.

seperti diperlihatkan di akun Twitter resmi 
Perseverance.Ingenuity adalah alat 
eksperimental NASA berupa helikopter 
untuk mempelajari tentang benda yang 
terbang serta mendarat vertikal di 

atmosfer Mars. 
Hal ini bisa jadi 
informasi 
penting 
lantaran 
atmosfer di 
Mars jauh lebih 
tipis dibanding 
Bumi, dan bisa 
mempengaruhi 
penerbangan.

3 misi Mars
Ada tiga misi ke Mars yang meluncur 
pada Juli 2020, selain NASA ada pula 
misi Uni Emirat Arab (UEA) dan China. 
Misi UEA dan China sebenarnya hanya 
fokus mengorbit di Mars, namun misi 
China, Tianwen-1, akan juga 
mendaratkan robot di permukaan pada 
akhir tahun ini.
Misi UEA melibatkan satelit bernama 
Hope, ini merupakan yang pertama tiba di 
sekitar Mars saat mengorbit mulai 9 
Februari. Hope dijadwalkan mengitari 
Mars selama dua tahun dengan menjajal 
berbagai ketinggian untuk mengambil 
data buat komunitas sains global.Sehari 
setelah Hope, Tianwen-1, mengorbit di 
Mars dengan misi serupa Hope. Dalam 
tiga bulan misi ini diperkirakan sudah bisa 
mengutus robot pertama China mendarat 
di Mars untuk mengikuti Perseverance 
mencari air dan tanda-tanda kehidupan.

Cara Mengatasi Darah Rendah
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Dilansir dari Healthline, dehidrasi 
terkadang dapat menyebabkan 
tekanan darah rendah. Beberapa orang 
mungkin mengalami hipotensi bahkan 
dengan dehidrasi ringan. 

Lantaran terlalu sedikit darah dan 
oksigen yang menyuplai ke beberapa 
bagian tubuh. Sehingga diperlukan 
cara mengatasi darah rendah yang 
mudah ini, untuk mengurangi tanda 
dan gejala. Serta tetap bergantung 
pada usia, kesehatan, dan jenis 
tekanan darah rendah.

Tubuh manusia secara konstan 
menyesuaikan dan menyeimbangkan 
tekanan darah. Kondisi ini membantu 
memastikan setiap bagian tubuh kita. 
Termasuk otak, jantung, dan paru-paru 
mendapatkan banyak darah dan 
oksigen.
Cara mengatasi darah rendah dapat 
dilakukan bila menimbulkan gejala 
yang mengganggu. Karena tekanan 
darah rendah bisa dianggap normal. Ini 
mungkin tidak menyebabkan gejala 
apa pun atau menjadi perhatian serius.

 Tekanan darah rendah atau hipotensi 
terjadi saat tekanan darah lebih rendah 
dari biasanya. Tekanan darah secara 
alami berubah sepanjang hari.

Berikut beberapa cara mengatasi darah 
rendah dengan mudah dan cepat, wajib 
dicoba.

Merdeka.com/shutterstock/auremar

Bahkan tekanan darah saja bisa 
berubah dengan posisi tubuh. 
Misalnya, jika Anda berdiri tiba-tiba, itu 
mungkin akan jatuh seketika.
Namun ada yang patut dianggap 
serius. Beberapa kondisi kesehatan 
dapat menyebabkan tekanan darah 
rendah.

1. Minum Banyak Air

Info SIP
Memperbanyak cairan tubuh, menjadi 
cara mengatasi darah rendah yang paling 
mudah dan ampuh.
Dehidrasi juga bisa muncul akibat 
kehilangan air terlalu cepat. Baik melalui 
muntah, diare parah, demam, olahraga 
berat, dan keringat berlebih. Efek 
samping dari obat-obatan, seperti diuretik 
juga dapat menyebabkan dehidrasi.
2. Makan Makanan yang Seimbang
Nutrisi yang seimbang dan cukup tentu 
menjadi kebutuhan bagi semua orang. 
Tekanan darah rendah dan efek samping 
lain bisa terjadi jika Anda tidak 
mendapatkan cukup nutrisi.
Kadar vitamin B-12 yang rendah, asam 
folat, dan zat besi dapat menyebabkan 
anemia.Hingga mampu menurunkan 
tekanan darah. Kondisi ini terjadi ketika 
tubuh Anda tidak dapat menghasilkan 
cukup darah. Cukupi kebutuhan nutrisi 
seimbang sesuai usia Anda.
3. Makan Lebih Banyak Garam

Minuman beralkohol dapat menurunkan 
tekanan darah lebih lanjut. Karena 
menyebabkan dehidrasi. Serta 
berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, 
dan menyebabkan tekanan darah rendah 
semakin serius.

4. Batasi atau Hindari Minuman 
Beralkohol

5. Silangkan Kaki Sambil Duduk

Mengutip dari Medical News Today, diet 
rendah natrium tidak baik untuk semua 
orang dengan masalah tekanan darah. 
Orang dengan tekanan darah rendah 
sebaiknya mempertimbangkan untuk 
meningkatkan asupan natrium atau 
garam.

Menyilangkan kaki sambil duduk terbukti 
meningkatkan tekanan darah. Bagi 
penderita tekanan darah tinggi, ini bisa 
menjadi masalah.

Robot Badan Penerbangan dan 
Antariksa Amerika Serikat (NASA) 
bernama Perseverance telah sukses 
mendarat di Mars sambil membawa 
Ingenuity, sebuah helikopter yang 
didesain 
khusus untuk 
menjelajah di 
planet merah 
itu.
DW 
menjelaskan 
untuk sampai 
bisa mendarat 
di Mars robot 
itu mulai turun 
dengan 
kecepatan 20 
ribu km per 
jam dari 
angkasa. 
Parasut dan 
berbagai 
mekanisme 
pendaratan 
membuat 
kecepatan berkurang hingga 3 km per 
jam kemudian enam ban yang 
dimilikinya bisa menyentuh permukaan.
Perseverance mendarat di Kawah 
Jezero, di utara ekuator Mars, di 
wilayah yang disebut Isidis Planitia. 
Wilayah ini target favorit misi NASA, 
termasuk robot Curiosity yang masih 
aktif sampai sekarang.Namun posisi 
Curiosity kini telah menjauh 3.700 km di 
sekitar Kawah Gale.
Perseverance adalah robot terbesar 
NASA, misinya mencari air dan tanda-
tanda kehidupan di bawah permukaan 
planet. Tugas lain robot ini yakni 
mengumpulkan sampel batu dan tanah, 
menempatkannya dalam penyimpanan 
khusus, yang direncanakan diambil misi 
gabungan AS dan Eropa, kemudian 
dibawa ke Bumi dalam jangka waktu 10 
tahun.CNN melaporkan Perseverance 
telah mengirim gambar pertama ke 
Bumi setelah melakukan pendaratan. 
Gambar itu adalah permukaan Mars 

Robot NASA Sukses Mendarat di Mars

Helikopter yang 
mengudara di 
Mars bakal 
menjadi uji 
penerbangan di 
luar Bumi yang 
pertama kali 
dilakukan. 
Keberhasilan 
misi ini 

kemungkinan bakal menjadi masa depan 
baru buat misi selanjutnya.

seperti diperlihatkan di akun Twitter resmi 
Perseverance.Ingenuity adalah alat 
eksperimental NASA berupa helikopter 
untuk mempelajari tentang benda yang 
terbang serta mendarat vertikal di 

atmosfer Mars. 
Hal ini bisa jadi 
informasi 
penting 
lantaran 
atmosfer di 
Mars jauh lebih 
tipis dibanding 
Bumi, dan bisa 
mempengaruhi 
penerbangan.

3 misi Mars
Ada tiga misi ke Mars yang meluncur 
pada Juli 2020, selain NASA ada pula 
misi Uni Emirat Arab (UEA) dan China. 
Misi UEA dan China sebenarnya hanya 
fokus mengorbit di Mars, namun misi 
China, Tianwen-1, akan juga 
mendaratkan robot di permukaan pada 
akhir tahun ini.
Misi UEA melibatkan satelit bernama 
Hope, ini merupakan yang pertama tiba di 
sekitar Mars saat mengorbit mulai 9 
Februari. Hope dijadwalkan mengitari 
Mars selama dua tahun dengan menjajal 
berbagai ketinggian untuk mengambil 
data buat komunitas sains global.Sehari 
setelah Hope, Tianwen-1, mengorbit di 
Mars dengan misi serupa Hope. Dalam 
tiga bulan misi ini diperkirakan sudah bisa 
mengutus robot pertama China mendarat 
di Mars untuk mengikuti Perseverance 
mencari air dan tanda-tanda kehidupan.

Cara Mengatasi Darah Rendah
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Stoking atau kaus kaki elastis dapat 
membantu mencegah darah 
mengumpul di tungkai bawah dan kaki. 
Stoking kompresi juga digunakan untuk 
membantu meredakan tekanan dan 
nyeri yang terkait dengan varises.

7. Kenakan Stoking Kompresi

6. Makan dalam Porsi Kecil dan Sering
Biasanya seseorang mendapatkan 
tekanan darah rendah setelah makan 
besar, meskipun ini lebih sering terjadi 
pada orang dewasa yang lebih tua. 
Kondisi ini terjadi karena darah 
mengalir ke saluran pencernaan. Lalu 
detak jantung meningkat untuk 
membantu menyeimbangkan tekanan 
darah.Anda bisa mencegah tekanan 
darah rendah dengan makan dalam 
porsi kecil sesering mungkin sepanjang 
hari. Ini karena makanan kecil 
membantu mencegah penurunan 
tekanan darah yang terkait dengan 
makan lebih banyak.

Mengenakan stoking akan membantu 
meringankan hipotensi ortostatik atau 
postural yang merupakan tekanan 
darah rendah. Karena berdiri terlalu 
lama, berbaring lama, atau terlalu 

Terdengar sederhana, tapi bagi orang 
dengan gejala hipertensi, menyilangkan 
kaki ini dapat membantu 
meningkatkannya lagi. Baik duduk di 
kursi maupun di lantai.

Selain itu, membatasi karbohidrat dapat 
membantu menjaga tekanan darah 
lebih stabil setelah makan.

8. Hindari Perubahan Posisi Mendadak

Berolahraga secara teratur sekitar 30 
sampai 60 menit sehari, akan 
meningkatkan kinerja dan kesehatan 
jantung. Atau latihan ketahanan dua atau 
tiga hari seminggu. Serta pastikan untuk 
tidak olahraga dalam kondisi panas dan 
lembab.Itulah beberapa cara mengatasi 
darah rendah dengan cepat dan mudah. 
Jika Anda merasa tiba-tiba pusing, 
cobalah untuk duduk sejenak hingga 
mereda. Baru melakukan aktivitas.

Hipotensi ortostatik atau pusing saat 
beranjak dari duduk atau berbaring, lebih 
sering terjadi pada orang dewasa yang 
lebih tua. Dikutip dari Healthline, itu 
terjadi pada 11 persen orang paruh baya 
dan 30 persen orang dewasa yang lebih 
tua.

banyak duduk.

Dalam kasus ini, jantung tidak mampu 
memompa cukup darah ke seluruh tubuh 
dengan cepat. Menjelaskan perubahan 
posisi atau ketinggian yang tiba-tiba atau 
mendadak. Sebaiknya, jika ingin beranjak 
dari posisi tidur, cobalah untuk 
memiringkan badan baru secara perlahan 
duduk sejenak dan berdiri.

Cara mengatasi tekanan darah rendah 
selanjutnya, untuk mencegah terjadinya 
hipotensi ortostatik tadi. Duduk atau 
berdiri dengan cepat dapat menyebabkan 
perasaan pusing, pusing, atau 
kemungkinan pingsan pada orang 
dengan tekanan darah rendah.

9. Olahraga Secara Teratur

Kawasan Cipinang Melayu, Kecamatan 
Makasar, Jakarta Timur, kembali 
terendam banjir usai hujan deras 
mengguyur, Jumat (19/2) pagi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
beberapa hari sebelumnya sempat 
membanggakan kawasan tersebut 
karena tak lagi terendam banjir pada 
tahun ini usai terendam setinggi tiga 
meter pada tahun 2020.
Dikutip dari detikcom, total ada tujuh RT 
di RW 04 Cipinang Melayu yang 
terdampak banjir.
"RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 
06 sebagian, dan RT 07," ujar Ketua 
RW 04, Irwan Kurniadi saat ditemui di 

Cipinang Melayu Banjir 2 Meter

Pos RW 04 Cipinang Melayu.
Irwan menyampaikan, banjir mulai 
menggenangi sejak pukul 02.00 WIB dini 
hari tadi.Menurut dia, ketinggian banjir 
bervariasi mulai dari 50 centimeter 
sampai 2 meter.Irwan juga 
mengungkapkan, beberapa waktu lalu 
Anies sempat mengunjungi RT 04. 
Sebab RT tersebut sebelumnya menjadi 
lokasi paling terdampak banjir.
"(Gubernur mengunjungi) di RT 04 
karena itu lokasi terdalam," kata Irwan.
Sementara dari laporan akun Twitter 
@RadioElshinta menyebut banjir 1 
meter telah merendam permukiman 
warga Cipinang Melayu.
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Stoking atau kaus kaki elastis dapat 
membantu mencegah darah 
mengumpul di tungkai bawah dan kaki. 
Stoking kompresi juga digunakan untuk 
membantu meredakan tekanan dan 
nyeri yang terkait dengan varises.

7. Kenakan Stoking Kompresi

6. Makan dalam Porsi Kecil dan Sering
Biasanya seseorang mendapatkan 
tekanan darah rendah setelah makan 
besar, meskipun ini lebih sering terjadi 
pada orang dewasa yang lebih tua. 
Kondisi ini terjadi karena darah 
mengalir ke saluran pencernaan. Lalu 
detak jantung meningkat untuk 
membantu menyeimbangkan tekanan 
darah.Anda bisa mencegah tekanan 
darah rendah dengan makan dalam 
porsi kecil sesering mungkin sepanjang 
hari. Ini karena makanan kecil 
membantu mencegah penurunan 
tekanan darah yang terkait dengan 
makan lebih banyak.

Mengenakan stoking akan membantu 
meringankan hipotensi ortostatik atau 
postural yang merupakan tekanan 
darah rendah. Karena berdiri terlalu 
lama, berbaring lama, atau terlalu 

Terdengar sederhana, tapi bagi orang 
dengan gejala hipertensi, menyilangkan 
kaki ini dapat membantu 
meningkatkannya lagi. Baik duduk di 
kursi maupun di lantai.

Selain itu, membatasi karbohidrat dapat 
membantu menjaga tekanan darah 
lebih stabil setelah makan.

8. Hindari Perubahan Posisi Mendadak

Berolahraga secara teratur sekitar 30 
sampai 60 menit sehari, akan 
meningkatkan kinerja dan kesehatan 
jantung. Atau latihan ketahanan dua atau 
tiga hari seminggu. Serta pastikan untuk 
tidak olahraga dalam kondisi panas dan 
lembab.Itulah beberapa cara mengatasi 
darah rendah dengan cepat dan mudah. 
Jika Anda merasa tiba-tiba pusing, 
cobalah untuk duduk sejenak hingga 
mereda. Baru melakukan aktivitas.

Hipotensi ortostatik atau pusing saat 
beranjak dari duduk atau berbaring, lebih 
sering terjadi pada orang dewasa yang 
lebih tua. Dikutip dari Healthline, itu 
terjadi pada 11 persen orang paruh baya 
dan 30 persen orang dewasa yang lebih 
tua.

banyak duduk.

Dalam kasus ini, jantung tidak mampu 
memompa cukup darah ke seluruh tubuh 
dengan cepat. Menjelaskan perubahan 
posisi atau ketinggian yang tiba-tiba atau 
mendadak. Sebaiknya, jika ingin beranjak 
dari posisi tidur, cobalah untuk 
memiringkan badan baru secara perlahan 
duduk sejenak dan berdiri.

Cara mengatasi tekanan darah rendah 
selanjutnya, untuk mencegah terjadinya 
hipotensi ortostatik tadi. Duduk atau 
berdiri dengan cepat dapat menyebabkan 
perasaan pusing, pusing, atau 
kemungkinan pingsan pada orang 
dengan tekanan darah rendah.

9. Olahraga Secara Teratur

Kawasan Cipinang Melayu, Kecamatan 
Makasar, Jakarta Timur, kembali 
terendam banjir usai hujan deras 
mengguyur, Jumat (19/2) pagi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
beberapa hari sebelumnya sempat 
membanggakan kawasan tersebut 
karena tak lagi terendam banjir pada 
tahun ini usai terendam setinggi tiga 
meter pada tahun 2020.
Dikutip dari detikcom, total ada tujuh RT 
di RW 04 Cipinang Melayu yang 
terdampak banjir.
"RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 
06 sebagian, dan RT 07," ujar Ketua 
RW 04, Irwan Kurniadi saat ditemui di 

Cipinang Melayu Banjir 2 Meter

Pos RW 04 Cipinang Melayu.
Irwan menyampaikan, banjir mulai 
menggenangi sejak pukul 02.00 WIB dini 
hari tadi.Menurut dia, ketinggian banjir 
bervariasi mulai dari 50 centimeter 
sampai 2 meter.Irwan juga 
mengungkapkan, beberapa waktu lalu 
Anies sempat mengunjungi RT 04. 
Sebab RT tersebut sebelumnya menjadi 
lokasi paling terdampak banjir.
"(Gubernur mengunjungi) di RT 04 
karena itu lokasi terdalam," kata Irwan.
Sementara dari laporan akun Twitter 
@RadioElshinta menyebut banjir 1 
meter telah merendam permukiman 
warga Cipinang Melayu.
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Adapun, wilayah yang terdampak dari 
kenaikan tinggi muka air itu di 
antaranya; Kelurahan Bambu Apus, 
Kelurahan Cilangkap, Kelurahan 

Sejam kemudian, sekitar pukul 06.00 
hingga pukul 07.00 WIB, status 
tersebut naik menjadi siaga 2 dengan 
tinggi muka air 230 cm.

Warga sejak awal telah diminta untuk 
mewaspadai potensi banjir seiring Pintu 
Air Sunter Hulu berstatus siaga 1 atau 
awas pada Jumat pagi.

Pintu Air Sunter Hulu kemudian 
mencapai status siaga 1 atau awas 
pada pukul 08.00 WIB dengan tinggi 
muka air mencapai 265 cm.

Berdasarkan data dari laman posko 
banjir Dinas Sumber Daya Air Jakarta, 
hingga pukul 10.00 WIB tadi, tinggi 
permukaan air di Pintu Air Sunter Hulu 
sudah mencapai 265 cm.Sejak pagi, 
tinggi muka air di Pintu Air Sunter Hulu 
terus meningkat. Sejak pukul 05.00 
WIB, Pintu Air Sunter Hulu sudah 
berstatus waspada atau siaga 3.

Sejumlah warga pun mengungsi ke 
berbagai tempat termasuk di pelataran 
parkir Universitas Borobudur.

Cipinang, Kelurahan Cipinang Melayu.

Meski demikian Anies mengatakan, 
wilayah di bantaran Kali Sunter itu tak 
terendam banjir saat meninjau langsung 
kondisi RW 04 dan 03 beberapa waktu 
lalu.Padahal tahun lalu wilaya tersebut 
terendam banjir hingga 3 meter.
Menurut Anies, wilayah tersebut tak banjir 
karena pemprov DKI mengeruk dua 
waduk di Jakarta Timur dan menjalankan 
sejumlah program seperti pembersihan 
gorong-gorong hingga pembuatan sumur 
vertikal.

Berikutnya, Kelurahan Pondok Bambu, 
Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan 
Pondok Ranggon, Kelurahan Rawabadak 
Selatan dan Utara, Kelurahan Setu, 
Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Sungai 
Bambu, dan Kelurahan Sunter Jaya.

Kemudian, Kelurahan Cipinang Muara, 
Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan 
Jatinegara Kaum, Kelurahan Kayu Putih, 
Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan 
Kelapa Gading Barat dan Timur, 
Kelurahan Koja, Kelurahan Lubang 
Buaya, Kelurahan Pulo Gadung.

Wilayah Cipinang Melayu sendiri 
termasuk 'langganan' banjir.
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Produsen mobil listrik raksasa, Tesla, 
memutuskan untuk membangun pabrik 
mobil listrik atau electric vehicle (EV) di 
India. Kabar ini pun membuat orang 
bertanya-tanya terkait keberlanjutan 
negosiasi Pemerintah Indonesia dengan 
produsen mobil listrik yang dipimpin 
Elon Musk itu. Beberapa hari lalu, 
Menteri Negara Bagian Karnataka 
Yediyurappa mengumumkan rencana 
Tesla membangun pabrik EV di negara 
bagian India itu. Rencana ini ternyata 
merupakan hasil negosiasi panjang 
antara Tesla dan India. Bangalore 
sendiri memang terkenal sebagai 
kawasan hub kendaraan listrik dan 
sumber talenta manufaktur. Kota ini 
juga dikenal sebagai Silicon Valley Asia 
karena banyaknya perusahaan 
teknologi yang beroperasi. Dilansir dari 
OilPrice, Jumat (19/2/2021), 
ketertarikan Elon Musk untuk 
mengembangkan industri EV di India 
ternyata telah muncul sejak beberapa 

Tesla Pilih Bangun Pabrik di India 

tahun lalu. Orang terkaya dunia itu 
sempat mencuitkan idenya pada tahun 
2019 untuk memanfaatkan potensi 
industri EV di India yang belum maksimal. 
Namun, ide tersebut masih belum dapat 
terealisasikan karena adanya kebijakan 
yang dinilai menghambat, seperti 
kewajiban komponen lokal sebesar 30 
persen. Padahal, India belum memiliki 
semua komponen yang diperlukan untuk 
membuat mobil listrik. Akan tetapi, 
berdasarkan sumber internal yang 
mengetahui kesepakatan ini, Tesla telah 
bernegosiasi dengan pemerintah 
setempat selama enam bulan terakhir.  
Tesla pun telah membentuk anak 
perusahaan bernama Tesla Motors India 
and Energy Private Limited di Bangalore 
pada Januari 2021. 
Selain itu, Tesla juga tengah 
menyelesaikan uji tuntas untuk 
membangun perkantoran di kawasan 
tersebut dan berencana membangun 
fasilitas penelitian dan pengembangan.
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bersambung ke edisi Minggu depan

Adapun, wilayah yang terdampak dari 
kenaikan tinggi muka air itu di 
antaranya; Kelurahan Bambu Apus, 
Kelurahan Cilangkap, Kelurahan 

Sejam kemudian, sekitar pukul 06.00 
hingga pukul 07.00 WIB, status 
tersebut naik menjadi siaga 2 dengan 
tinggi muka air 230 cm.

Warga sejak awal telah diminta untuk 
mewaspadai potensi banjir seiring Pintu 
Air Sunter Hulu berstatus siaga 1 atau 
awas pada Jumat pagi.

Pintu Air Sunter Hulu kemudian 
mencapai status siaga 1 atau awas 
pada pukul 08.00 WIB dengan tinggi 
muka air mencapai 265 cm.

Berdasarkan data dari laman posko 
banjir Dinas Sumber Daya Air Jakarta, 
hingga pukul 10.00 WIB tadi, tinggi 
permukaan air di Pintu Air Sunter Hulu 
sudah mencapai 265 cm.Sejak pagi, 
tinggi muka air di Pintu Air Sunter Hulu 
terus meningkat. Sejak pukul 05.00 
WIB, Pintu Air Sunter Hulu sudah 
berstatus waspada atau siaga 3.

Sejumlah warga pun mengungsi ke 
berbagai tempat termasuk di pelataran 
parkir Universitas Borobudur.

Cipinang, Kelurahan Cipinang Melayu.

Meski demikian Anies mengatakan, 
wilayah di bantaran Kali Sunter itu tak 
terendam banjir saat meninjau langsung 
kondisi RW 04 dan 03 beberapa waktu 
lalu.Padahal tahun lalu wilaya tersebut 
terendam banjir hingga 3 meter.
Menurut Anies, wilayah tersebut tak banjir 
karena pemprov DKI mengeruk dua 
waduk di Jakarta Timur dan menjalankan 
sejumlah program seperti pembersihan 
gorong-gorong hingga pembuatan sumur 
vertikal.

Berikutnya, Kelurahan Pondok Bambu, 
Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan 
Pondok Ranggon, Kelurahan Rawabadak 
Selatan dan Utara, Kelurahan Setu, 
Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Sungai 
Bambu, dan Kelurahan Sunter Jaya.

Kemudian, Kelurahan Cipinang Muara, 
Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan 
Jatinegara Kaum, Kelurahan Kayu Putih, 
Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan 
Kelapa Gading Barat dan Timur, 
Kelurahan Koja, Kelurahan Lubang 
Buaya, Kelurahan Pulo Gadung.

Wilayah Cipinang Melayu sendiri 
termasuk 'langganan' banjir.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Produsen mobil listrik raksasa, Tesla, 
memutuskan untuk membangun pabrik 
mobil listrik atau electric vehicle (EV) di 
India. Kabar ini pun membuat orang 
bertanya-tanya terkait keberlanjutan 
negosiasi Pemerintah Indonesia dengan 
produsen mobil listrik yang dipimpin 
Elon Musk itu. Beberapa hari lalu, 
Menteri Negara Bagian Karnataka 
Yediyurappa mengumumkan rencana 
Tesla membangun pabrik EV di negara 
bagian India itu. Rencana ini ternyata 
merupakan hasil negosiasi panjang 
antara Tesla dan India. Bangalore 
sendiri memang terkenal sebagai 
kawasan hub kendaraan listrik dan 
sumber talenta manufaktur. Kota ini 
juga dikenal sebagai Silicon Valley Asia 
karena banyaknya perusahaan 
teknologi yang beroperasi. Dilansir dari 
OilPrice, Jumat (19/2/2021), 
ketertarikan Elon Musk untuk 
mengembangkan industri EV di India 
ternyata telah muncul sejak beberapa 

Tesla Pilih Bangun Pabrik di India 

tahun lalu. Orang terkaya dunia itu 
sempat mencuitkan idenya pada tahun 
2019 untuk memanfaatkan potensi 
industri EV di India yang belum maksimal. 
Namun, ide tersebut masih belum dapat 
terealisasikan karena adanya kebijakan 
yang dinilai menghambat, seperti 
kewajiban komponen lokal sebesar 30 
persen. Padahal, India belum memiliki 
semua komponen yang diperlukan untuk 
membuat mobil listrik. Akan tetapi, 
berdasarkan sumber internal yang 
mengetahui kesepakatan ini, Tesla telah 
bernegosiasi dengan pemerintah 
setempat selama enam bulan terakhir.  
Tesla pun telah membentuk anak 
perusahaan bernama Tesla Motors India 
and Energy Private Limited di Bangalore 
pada Januari 2021. 
Selain itu, Tesla juga tengah 
menyelesaikan uji tuntas untuk 
membangun perkantoran di kawasan 
tersebut dan berencana membangun 
fasilitas penelitian dan pengembangan.
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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

Wakil Ketua DPR RI 
Sufmi Dasco Ahmad 
mengakui, telah 
menerima surat 
presiden terkait 31 
nama calon duta besar 
RI. Surat itu telah 
diterima pimpinan DPR 
sejak pekan lalu. 
Namun, soal nama 
Dasco mengaku tidak 
hafal siapa saja yang 
diajukan Presiden Joko 
Widodo.

"Kita sudah terima 
minggu kemarin tapi 
nama-namanya saya 
tidak hafal," kata Dasco 

Hal tersebut pertama kali diungkap oleh 
The Wall Street Journal. Koran berbasis 
di New York City itu melaporkan 
rencana AS membangun pelabuhan dan 
pangkalan udara di bagian barat 
wilayah gurun Saudi.

Amerika Serikat berencana membangun 
pangkalan militer alternatif di Arab Saudi 
yang dapat digunakan untuk 
mengevakuasi personel di Timur Tengah 
ketika menjadi sasaran Iran saat 
ketegangan kedua negara berlangsung.

Kedua fasilitas strategis itu disebut akan 
dijadikan AS sebagai pangkalan militer 
yang akan digunakan jika perang pecah 
dengan Iran.

McKenzie menuturkan rencana seperti 
itu dilakukan oleh setiap angkatan 

Komandan Pusat Angkatan Darat AS 
(Centcom), Jenderal Kenneth 
McKenzie, membenarkan rencana itu.
"Kami bukan ingin membangun 
pangkalan baru. Saya ingin 
memperjelasnya. Apa yang ingin kami 
lakukan adalah, tanpa menghentikan 
operasional pangkalan (saat ini), kami 
ingin memiliki kemampuan bisa 
menggunakan pangkalan lain untuk 
beroperasi dalam momen risiko tinggi," 
kata McKenzie dalam kunjungannya ke 
Timur Tengah pada Kamis (19/2).

AS Bangun Basis Militer Darurat di Saudi

Pada akhir 2020, militer AS mengerahkan 
kapal induk USS Nimitz ke kawasan Timur 
Tengah yang disusul oleh dua pesawat 
pengebom B-52.Unjuk kekuatan militer AS 
itu dimaksudkan untuk mencegah Iran 
melakukan serangan apa pun terhadap 
pasukan AS menyusul peringatan 
kematian Soleimani pada Januari lalu.

bersenjata yang bijaksana untuk 
meningkatkan fleksibilitas pasukan dan 
mempersulit musuh menargetkan 
mereka.Rencana tersebut terungkap 
ketika relasi Iran-AS terus memanas 
terutama dalam empat tahun terakhir di 
masa kepemimpinan Presiden Donald 
Trump.Ketegangan kedua negara terus 
diuji mulai dari penyitaan kapal tanker; 
serangan terhadap situs minyak Aramco 
milik Saudi. sekutu AS; penembakkan 
drone AS; pembunuhan jenderal ternama 
Iran, Qasem Soleimani; hingga polemik 
perjanjian nuklir 2015.

Sementara itu, pemerintahan AS di bawah 
Presiden Joe Biden pada pekan ini telah 
menyatakan keinginan untuk memulai 
dialog lagi dengan Iran di bawah naungan 
Uni Eropa.Biden bahkan telah mencabut 
semua sanksi yang kembali diberlakukan 
pendahulunya kepada Iran demi 
membangkitkan perjanjian nuklir 2015 
lagi.
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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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Wakil Ketua DPR RI 
Sufmi Dasco Ahmad 
mengakui, telah 
menerima surat 
presiden terkait 31 
nama calon duta besar 
RI. Surat itu telah 
diterima pimpinan DPR 
sejak pekan lalu. 
Namun, soal nama 
Dasco mengaku tidak 
hafal siapa saja yang 
diajukan Presiden Joko 
Widodo.

"Kita sudah terima 
minggu kemarin tapi 
nama-namanya saya 
tidak hafal," kata Dasco 

Hal tersebut pertama kali diungkap oleh 
The Wall Street Journal. Koran berbasis 
di New York City itu melaporkan 
rencana AS membangun pelabuhan dan 
pangkalan udara di bagian barat 
wilayah gurun Saudi.

Amerika Serikat berencana membangun 
pangkalan militer alternatif di Arab Saudi 
yang dapat digunakan untuk 
mengevakuasi personel di Timur Tengah 
ketika menjadi sasaran Iran saat 
ketegangan kedua negara berlangsung.

Kedua fasilitas strategis itu disebut akan 
dijadikan AS sebagai pangkalan militer 
yang akan digunakan jika perang pecah 
dengan Iran.

McKenzie menuturkan rencana seperti 
itu dilakukan oleh setiap angkatan 

Komandan Pusat Angkatan Darat AS 
(Centcom), Jenderal Kenneth 
McKenzie, membenarkan rencana itu.
"Kami bukan ingin membangun 
pangkalan baru. Saya ingin 
memperjelasnya. Apa yang ingin kami 
lakukan adalah, tanpa menghentikan 
operasional pangkalan (saat ini), kami 
ingin memiliki kemampuan bisa 
menggunakan pangkalan lain untuk 
beroperasi dalam momen risiko tinggi," 
kata McKenzie dalam kunjungannya ke 
Timur Tengah pada Kamis (19/2).

AS Bangun Basis Militer Darurat di Saudi

Pada akhir 2020, militer AS mengerahkan 
kapal induk USS Nimitz ke kawasan Timur 
Tengah yang disusul oleh dua pesawat 
pengebom B-52.Unjuk kekuatan militer AS 
itu dimaksudkan untuk mencegah Iran 
melakukan serangan apa pun terhadap 
pasukan AS menyusul peringatan 
kematian Soleimani pada Januari lalu.

bersenjata yang bijaksana untuk 
meningkatkan fleksibilitas pasukan dan 
mempersulit musuh menargetkan 
mereka.Rencana tersebut terungkap 
ketika relasi Iran-AS terus memanas 
terutama dalam empat tahun terakhir di 
masa kepemimpinan Presiden Donald 
Trump.Ketegangan kedua negara terus 
diuji mulai dari penyitaan kapal tanker; 
serangan terhadap situs minyak Aramco 
milik Saudi. sekutu AS; penembakkan 
drone AS; pembunuhan jenderal ternama 
Iran, Qasem Soleimani; hingga polemik 
perjanjian nuklir 2015.

Sementara itu, pemerintahan AS di bawah 
Presiden Joe Biden pada pekan ini telah 
menyatakan keinginan untuk memulai 
dialog lagi dengan Iran di bawah naungan 
Uni Eropa.Biden bahkan telah mencabut 
semua sanksi yang kembali diberlakukan 
pendahulunya kepada Iran demi 
membangkitkan perjanjian nuklir 2015 
lagi.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 2728

Internasional

Tanah air

Tanah Air

iklan pendowo

Internasional

Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Kemhan Taiwan bahkan menuturkan 
jet tempur China telah menerobos 
wilayahnya sebanyak 380 kali selama 
2020.Jumlah itu merupakan rekor 
sejauh ini sejak Beijing dan Taipei terus 
bersitegang soal keinginan Taiwan 
merdeka."Sebanyak 380 serangan ke 
Zona Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan 

Kemhan Taiwan menuturkan salah satu 
jet China tersebut terbang ke dekat 
Kepulauan Pratas di Laut China 
Selatan. Mengutip Reuters, kepulauan 
itu selama ini merupakan bagian dari 
wilayah Taiwan.Selama ini, China 
mengklaim kepemilikan atas sebagian 
besar wilayah Laut China Selatan yang 
bertabrakan dengan wilayah beberapa 
negara Asia Tenggara dan Taiwan.
Sementara itu, China memandang 
Taiwan sebagai wilayah pembangkang 
yang terus berupaya memerdekakan 
diri. Manuver jet tempur China tersebut 
bukan yang pertama kali terjadi.
Pada Januari lalu, sedikitnya 28 jet 
tempur China menerobos bagian barat 
daya zona pertahanan udara Taiwan.

Kementerian Pertahanan Taiwan 
mengatakan delapan pesawat tempur 
China terbang menerobos zona 
identifikasi pertahanan udara negara 
pada Jumat (19/2).

Hubungan China - Taiwan Memanas

pada 2020 lebih banyak daripada 
sebelumnya," kata juru bicara 
Kementerian Pertahanan Taiwan, Shih 
Shun-wen, pada 5 Januari lalu.

Beijing menganggap Taiwan sebagai 
wilayah pembangkang karena ingin 
memisahkan diri. Pemerintahan Xi Jinping 
berulang kali menegaskan bahwa China 
akan mencegah Taiwan merdeka bahkan 
dengan cara militer.Intervensi China ters 
meningkat dan mencapai puncak pada 
2020 setelah Beijing terus mengerahkan 
puluhan jet, pesawat pengebom, dan 
pesawat pengintai memasuki ADIZ 
Taiwan.Dikutip AFP, laporan Institut Riset 
Pertahanan dan Keamanan Nasional 
Taiwan yang berafiliasi dengan militer 
memperingatkan bahwa "ancaman 
angkatan bersenjata China tahun ini 
paling tinggi sejak krisis rudal di Selat 
Taiwan pada 1996."Pada tahun itu, China 
menembakkan rudal ke Selat Taiwan 
sebagai upaya menghalangi warga 
Taiwan untuk melakukan pemungutan 
suara pemilihan presiden pertama secara 
demokratis.

Taiwan menghadapi ancaman invasi 
terus-menerus dari China terutama di 
bawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing-
wen lantaran Taipei berkeras ingin 
merdeka dari Negeri Tirai Bambu.

Nizar berharap STIKIN pertama di 
Indonesia ini dapat memberikan 

"Kami mengucapkan selamat atas 
pendirian STIKIN yang ada di 
Banyumas, dan ini merupakan satu 
satunya sekolah tinggi Konghucu yang 
pertama kali ada," kata Nizar.Nantinya, 
angkatan pertama STIKIN berjumlah 38 
mahasiswa. Perkuliahan semester satu 
akan dilakukan secara dalam jaringan 
(daring) atau via internet berkenaan 
dengan pandemi virus coronoa.
Nizar lalu mengatakan pendirian STIKIN 
sudah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang 
pendirian perguruan tinggi keagamaan.

Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia 
(STIKIN) yang pertama di Indonesia 
diresmikan di Jalan Sunan Bonang 
Dukuwaluh, Purwokerto, Jawa Tengah 
pada hari ini, Jumat (19/2). Sekjen 
Kementerian Agama Nizar Ali turut serta 
dalam acara peresmian.

STIKIN Pertama Diresmikan 

Dia berharap STIKIN Purwokerto 
menciptakan tokoh-tokoh agama 
Konghucu serta pendidik yang 
berkontribusi terhadap masyarakat.
"Untuk bersama sama meneruskan 
perjuangan bangsa Indonesia," katanya.

kontribusi positif bagi dunia pendidikan 
agama Konghucu dan masyarakat 
secara umum."Semoga perguruan tinggi 
ini dapat semakin maju dan berkualitas," 
ucap Nizar.Suharjono Tan, selaku reltor 
STIKIN Purwokerto, menyampaikan 
bahwa pendirian STIKIN mengacu pada 
kebutuhan guru agama Konghucu yang 
masih kurang."Di masa mendatang 
STIKIN dituntut menjadi perguruan tinggi 
yang berkualitas, sehingga dapat sejajar 
dengan perguruan tinggi agama lain.
Di kesempatan yang sama, Kepala 
Kantor Wilayah Kemenag Banyumas, 
Akhsin Aedi juga mengucapkan selamat 
atas STIKIN yang baru saja diresmikan 
pertama di Indonesia.
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Kemhan Taiwan bahkan menuturkan 
jet tempur China telah menerobos 
wilayahnya sebanyak 380 kali selama 
2020.Jumlah itu merupakan rekor 
sejauh ini sejak Beijing dan Taipei terus 
bersitegang soal keinginan Taiwan 
merdeka."Sebanyak 380 serangan ke 
Zona Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan 

Kemhan Taiwan menuturkan salah satu 
jet China tersebut terbang ke dekat 
Kepulauan Pratas di Laut China 
Selatan. Mengutip Reuters, kepulauan 
itu selama ini merupakan bagian dari 
wilayah Taiwan.Selama ini, China 
mengklaim kepemilikan atas sebagian 
besar wilayah Laut China Selatan yang 
bertabrakan dengan wilayah beberapa 
negara Asia Tenggara dan Taiwan.
Sementara itu, China memandang 
Taiwan sebagai wilayah pembangkang 
yang terus berupaya memerdekakan 
diri. Manuver jet tempur China tersebut 
bukan yang pertama kali terjadi.
Pada Januari lalu, sedikitnya 28 jet 
tempur China menerobos bagian barat 
daya zona pertahanan udara Taiwan.

Kementerian Pertahanan Taiwan 
mengatakan delapan pesawat tempur 
China terbang menerobos zona 
identifikasi pertahanan udara negara 
pada Jumat (19/2).

Hubungan China - Taiwan Memanas

pada 2020 lebih banyak daripada 
sebelumnya," kata juru bicara 
Kementerian Pertahanan Taiwan, Shih 
Shun-wen, pada 5 Januari lalu.

Beijing menganggap Taiwan sebagai 
wilayah pembangkang karena ingin 
memisahkan diri. Pemerintahan Xi Jinping 
berulang kali menegaskan bahwa China 
akan mencegah Taiwan merdeka bahkan 
dengan cara militer.Intervensi China ters 
meningkat dan mencapai puncak pada 
2020 setelah Beijing terus mengerahkan 
puluhan jet, pesawat pengebom, dan 
pesawat pengintai memasuki ADIZ 
Taiwan.Dikutip AFP, laporan Institut Riset 
Pertahanan dan Keamanan Nasional 
Taiwan yang berafiliasi dengan militer 
memperingatkan bahwa "ancaman 
angkatan bersenjata China tahun ini 
paling tinggi sejak krisis rudal di Selat 
Taiwan pada 1996."Pada tahun itu, China 
menembakkan rudal ke Selat Taiwan 
sebagai upaya menghalangi warga 
Taiwan untuk melakukan pemungutan 
suara pemilihan presiden pertama secara 
demokratis.

Taiwan menghadapi ancaman invasi 
terus-menerus dari China terutama di 
bawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing-
wen lantaran Taipei berkeras ingin 
merdeka dari Negeri Tirai Bambu.

Nizar berharap STIKIN pertama di 
Indonesia ini dapat memberikan 

"Kami mengucapkan selamat atas 
pendirian STIKIN yang ada di 
Banyumas, dan ini merupakan satu 
satunya sekolah tinggi Konghucu yang 
pertama kali ada," kata Nizar.Nantinya, 
angkatan pertama STIKIN berjumlah 38 
mahasiswa. Perkuliahan semester satu 
akan dilakukan secara dalam jaringan 
(daring) atau via internet berkenaan 
dengan pandemi virus coronoa.
Nizar lalu mengatakan pendirian STIKIN 
sudah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang 
pendirian perguruan tinggi keagamaan.

Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia 
(STIKIN) yang pertama di Indonesia 
diresmikan di Jalan Sunan Bonang 
Dukuwaluh, Purwokerto, Jawa Tengah 
pada hari ini, Jumat (19/2). Sekjen 
Kementerian Agama Nizar Ali turut serta 
dalam acara peresmian.

STIKIN Pertama Diresmikan 

Dia berharap STIKIN Purwokerto 
menciptakan tokoh-tokoh agama 
Konghucu serta pendidik yang 
berkontribusi terhadap masyarakat.
"Untuk bersama sama meneruskan 
perjuangan bangsa Indonesia," katanya.

kontribusi positif bagi dunia pendidikan 
agama Konghucu dan masyarakat 
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iklan JK

X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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)

bersambung ke edisi Minggu depan

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah Air

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 
Surabaya menetapkan kader PDIP Eri 
Cahyadi-Armuji sebagai Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada 
2020.
Hal itu diumumkan secara resmi di 
Rapat Pleno Terbuka Penetapan 
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota 
Terpilih dalam 
Pilkada 
Surabaya 
2020, Jumat 
(9/12) sore. 
Penetapan 
dilakukan 
usai 
Mahkamah 
Konstitusi 
tidak 
menerima 
gugatan 
sengketa 
paslon 
Machfud 
Arifin-
Mujiaman."M
emutuskan, 
menetapkan 
pasangan 
calon wali 
kota dan 
wakil wali 
kota 
Surabaya 
nomor urut 1, saudara Eri Cahyadi-
Armuji, sebagai pasangan calon wali 
kota dan wakil wali kota terpilih dalam 
Pilkada Surabaya 2020," kata 
Komisioner KPU Surabaya Divisi 
Hukum dan Pengawasan Agus 
Turcham, membacakan keputusan 
KPU Surabaya.
"Dengan perolehan suara 597.540 atau 
56,94 persen dari total suara sah," 
sambungnya.
Keputusan penetapan Eri-Armuji 
sebagai calon terpilih itu termaktub 
Surat Keputusan KPU Surabaya nomor 
49/PL.02.7-Kpt/3578/KPU-Kot/2/2021 

Eri Cahyadi Sah Jadi Walikota Surabaya

Putusan 
Mahkamah 
Konstitusi (MK) 
Nomor 
88/PHP.KOT-
XIX/2021, 
tentang gugatan 
Perselisihan 
Hasil Pemilihan 
Wali Kota 
Surabaya Tahun 
2020 juga jadi 
pertimbangan.

Ia juga 
mengucapkan 
terima kasih 

kepada partai politik, Badan Pengawas 
Pemilu Surabaya, serta masyarakat 
Surabaya selaku pemilih, yang telah 
memberikan suaranya pada 9 Desember 
2020.Berkenaan dengan Mahkamah 
Konstitusi yang menolak gugatan 
sengketa, paslon Machfud Arifin-
Mujiaman menghormati hal tersebut.Ia 
mengatakan, sejak awal gugatan yang 
diajukan ke MK bukan soal menang atau 
kalah, melainkan bentuk tanggung jawab 
ke para pemilih."Pada prinsipnya, kami 
menghormati proses konstitusional 
tersebut," ujar Machfud, Kamis (18/2).

tentang penetapan pasangan calon wali 
kota dan wakil wali terpilih dalam Pilkada 
Surabaya 2020.

Ketua KPU 
Surabaya, Nur 
Syamsi, 
mengucapkan 
rasa terima kasih 
kepada semua 
pihak,atas 
terselenggaranya 
pesta demokrasi 
di Kota 
Surabaya.

Komisioner Divisi Hukum dan 
Pengawasan KPU Surabaya, 
Soeprayitno mengatakan penetapan ini 
berdasarkan Keputusan KPU Nomor 
1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-
Kot/XII/2020.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

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

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

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

iklan JK

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

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

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

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

Beredar informasi yang menyebut banjir 
di wilayah timur Kabupaten Sumedang, 
hingga banjir bandang yang terjadi di 
wilayah Pantura, Jawa Barat, akibat 
jebolnya Dam Waduk Jatigede. 
Informasi itu beredar melalui status 
WhatsApp 
hingga 
media sosial 
Facebook 
dalam 
beberapa 
hari terakhir. 
Isu ini 
membuat 
warga 
Sumedang 
resah hingga 
pihak 
kepolisian 
melakukan 
pengecekan 
langsung ke 
Waduk 
Jatigede.Kep
ala 
Kepolisian Sektor Jatigede AKP Adang 
Rohana mengatakan, isu seputar 
jebolnya Waduk Jatigede itu dipastikan 
hoaks alias kabar bohong. "Setelah 
kemarin (Senin) kroscek langsung ke 
pihak Satker Waduk Jatigede, kami 
pastikan informasi tersebut hoaks alias 
bohong belaka," ujar Adang kepada 
Kompas.com melalui telepon, Selasa 
(9/2/2021). Adang menuturkan, status 
Waduk Jatigede sendiri saat ini dalam 
kondisi aman, dan pihak Satker tidak 
menetapkan status siaga. "Semua 
informasi itu bohong. Statusnya saat ini 
aman," tutur Adang. Adang 
menyebutkan, hasil pemantauan di 

Beredar Hoax Waduk Jatigede Jebol

Dam/Bendungan Jatigede, petugas piket 
pintu air menyatakan bahwa kondisi air di 
Waduk Jatigede saat ini tinggi muka air 
(TMA) berada pada 257,56 meter di atas 
permukaan laut. Kemudian, air yang 
dikeluarkan dari pintu Dam Jatigede 

sebanyak 
30,22 meter 
kubik per 
detik. "Saat 
Sabtu, 
Minggu 
kemarin, 
curah hujan 
tinggi kami 
juga 
melakukan 
pengecekka
n langsung 
karena 
dikhawatirk
an terjadi 
luapan air. 
Tapi setelah 
dicek 
langsung, 

kondisinya benar-benar aman," sebut 
Adang. Untuk itu, Adang mengimbau 
warga untuk tidak memunculkan isu atau 
kabar hoaks. Apalagi kabar bohong di 
tengah situasi bencana yang melanda 
wilayah Majalengka, Indramayu dan 
wilayah Pantura lainnya. "Kami ingatkan 
kepada seluruh warga untuk tidak 
menyebar kabar hoaks, karena tentunya 
dapat merugikan diri sendiri, sebab bisa 
dijerat Undang-Undang ITE," kata Adang.
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Adang. Untuk itu, Adang mengimbau 
warga untuk tidak memunculkan isu atau 
kabar hoaks. Apalagi kabar bohong di 
tengah situasi bencana yang melanda 
wilayah Majalengka, Indramayu dan 
wilayah Pantura lainnya. "Kami ingatkan 
kepada seluruh warga untuk tidak 
menyebar kabar hoaks, karena tentunya 
dapat merugikan diri sendiri, sebab bisa 
dijerat Undang-Undang ITE," kata Adang.


