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Sudah dengar ada sebuah desa yang 
warganya mendadak kaya, karena 
pemerintah melakukan “ganti untung” 
alias pembelian tanah besar-besaran 
karena hendak dipakai untuk proyek 
kilang minyak Pertamina? Gara 
garanya masyarakat dihebohkan 
dengan video di media sosial yang 
memperlihatkan warga desa di Tuban, 
Jawa Timur ramai-ramai membeli mobil. 
Diketahui kejadian tersebut berada di 
Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, 
Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kades 
Sumurgeneng, Gianto, membenarkan 
bahwa sejumlah warganya baru saja 
membeli mobil-mobil baru, hingga video 
pengiriman mobil tersebut viral di media 

sosial. "Mereka membelinya dengan 
uang hasil penjualan atau ganti rugi 
tanah miliknya sendiri dari Pertamina 
dengan harga Rp 600.000-800.000 per 
meter," terang Gianto. Gianto 
menambahkan, tercatat ada 180-an mobil 
baru yang dibeli warga sejak mereka 
menerima uang ganti rugi lahan kilang 
minyak hingga sampai saat ini. Mengutip 
Kompas.com, Rabu (17/2/2021) total ada 
821 hektar tanah di Kecamatan Jenu, 
Kabupaten Tuban, yang dibeli oleh PT 
Pertamina. Rinciannya lahan warga 
sebanyak 384 hektar di Desa Wadung, 
Kaliuntu dan Sumurgeneng, Kecamatan 
Jenu, lahan KLHK 328 hektar, dan lahan 
Perhutani 109 hektar. Kabarnya dahulu 

Kilang Minyak 
Tuban
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proyek tersebut sempat ditolak, dimana 
kalau ada kasus begini biasanya ada 
yang melakukan provokasi tanpa 
mengkaji secara menyeluruh terhadap 
alasan proyek tersebut. Masalah 
pembebasan lahan proyek tersebut yang 
menyentuh lahan warga memang 
sempat berlangsung alot. Tahun 2016 
lalu Rosneft bahkan sempat mengancam 
Pertamina. “Jika Januari 2017 masalah 
tanah belum selesai, Rosneft akan 
meminta Pertamina untuk 
mengembalikan semua biaya yang 
dikeluarkan oleh Rosneft,” ucap Wakil 
Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, 
Jumat 25 November 2016. Masalah 
pembebasan lahan juga menghambat 
rencana groundbreaking yang 
direncanakan pada Juli 2017. Rencana 
itu menyesuaikan dengan instruksi 
pemerintah pusat agar pembebasan 
lahan dapat rampung paling lambat 3 Juli 
2017. Pemkab Tuban bahkan sempat 
menilai rencana groundbreaking terlalu 
dini. Saat berkunjung ke Tuban, Selasa 
13 November 2018, Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 
2016-2019 Ignasius Jonan sempat 
meminta Pertamina mengirim tim--untuk 
kesekian kalinya--agar masalah cepat 
diselesaikan. “Jika tidak bisa 

diselesaikan terpaksa harus pindah lokasi 
pembangunan kilangnya,” ucap Jonan. 
Kilang Tuban memerlukan sekitar 900 Ha 
tanah. Per November 2018 ESDM 
mencatat sekitar 800 Ha masih 
terkendala pembebasan lahan. Di 
rencana lokasi ada 350 Ha lahan milik 
KLHK dan sisanya milik masyarakat 
sekitar. Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) mengklasifikasikan Kilang 
Tuban ke dalam daftar investasi 
mangkrak lantaran pembangunannya 
terus tertunda sejak 2017. Belakangan 
BKPM membentuk tim khusus untuk 
menyelesaikan pembebasan lahan. 
Sebagian warga memang sempat 
menentang pembangunan proyek 
tersebut. Pada 26 September, warga 
bersama mahasiswa mendatangi DPRD 
Tuban. Mereka memprotes pembangunan 
proyek kilang minyak raksasa tersebut. 
Pada pertengahan Desember 2019, 
spanduk dan banner penolakan mulai 
terlihat di Desa Wadung dan 
Sumurgeneng. Tulisan bernada provokatif 
itu antara lain 'Kami menolak kilang, 
Tanah tidak kami jual, Tanah ora didol, 
Uwes ayem dadi petani'. Poster itu antara 
lain berada di sepanjang jalan Dusun 
Tadahan, Desa Wadung, sebanyak enam 
titik. Sedangkan di Dusun Pomahan, 
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Desa Sumurgeneng, sedikitnya ada 
empat spanduk yang dipasang di 
perempatan jalan. Polisi dan Satpol PP 
menyikapi aksi protes itu dengan 
mencabuti poster dan banner tersebut. 
"Kami tertibkan bersama rekan Satpol 
PP," ujar Kapolres Tuban saat itu AKBP 
Nanang Haryono, Kamis (12/12/2019). 
Karena tidak ada kesepakatan dengan 
warga membuat Pertamina menempuh 
upaya konsinyasi melalui Pengadilan 
Negeri (PN) Tuban untuk mendapatkan 
lahan yang tersisa pada November 
2020 lalu. "Jadi kami melakukan upaya 
konsinyasi di PN Tuban kemarin," kata 
Koordinator Konsultan Pengadaan 
Tanah PT Pertamina, M Triyono. Hal 
senada juga diungkapkan oleh Humas 
PN Tuban Donovan Akbar Kusuma, saat 
itu dirinya juga menawarkan harga 
kepada para pemilik lahan. Namun saat 
itu warga menolak dengan alasan harga 
belum ada kecocokan. Per Mei 2020, 
proses pembebasan lahan mengalami 
kemajuan dan telah mencapai 92 
persen dari total 841 Ha yang 
dibutuhkan. Per 9 Juni 2020, Pertamina 
menyatakan pengukuran dan 
pembebasan lahan di beberapa desa 
seperti Desa Kaliuntu, Sumurgeneng, 
dan Wadung serta beberapa desa lain di 

kecamatan Jenu sudah rampung. Waktu 
itu proses pembayaran ganti rugi sudah 
berlangsung. Direktur Megaproyek 
Pengolahan dan Petrokimia Pertamina 
Ignatius Talulembang menargetkan “sisa 
pembayaran selesai paling lambat 
September 2020.” Bagaimana cerita awal 
Desa Sumurgeneng menjadi desa 
miliarder? Kilang minyak tuban bermula 
dari kilang milik TPPI yang sudah lebih 
dulu ada di dekat lokasi itu. Kilang Tuban 
sejak awal direncanakan bakal 
diintegrasikan dengan kilang TPPI 
peninggalan Grup Tirtamas yang terlilit 
utang Rp3,2 triliun kepada sejumlah bank 
saat krisis moneter 1998. Utang itu 
membuat pemerintah terseret. Awalnya 
Badan Penyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN) membentuk perusahaan baru 
bernama Tuban Petro untuk 
menyelesaikan perkara ini. Perusahaan 
kemudian menerbitkan multi year bond 
yang diserap pemerintah dan harus 
dilunasi 2014. Sayangnya, hingga 2014, 
pemerintah tak kunjung memperoleh 
pembayaran. Alhasil pemerintah 
mengkonversi utang senilai Rp2,62 triliun 
menjadi saham PT Tuban Petrochemical 
Industries (TPI) sehingga kepemilikan 
pemerintah menjadi 95,9 persen. Pada 
13 Januari 2020, Pertamina 
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mengumumkan pembelian saham seri 
B Tuban Petro senilai Rp3,2 triliun 
agar dapat menjadi pemegang kendali 
perusahaan. Pembelian saham ini 
memuluskan langkah Pertamina 
mengintegrasikan kilang peninggalan 
TPPI dengan GRR di Tuban yang 
sudah direncanakan sejak 2016. Atas 
dasar inilah maka ketika rabu, 18 Mei 
2016, Presiden Jokowi menghadiri 
KTT Asean – Rusia di Sochi Rusia. 
Selama tiga hari di Rusia, Jokowi yang 
didampingi beberapa menteri, bertemu 
dengan banyak tokoh penting di Rusia. 
Mulai dari tokoh-tokoh di pemerintahan 
Rusia sampai para pebisnis dari 
perusahaan multinasional di Rusia. 
Hari pertama, Jokowi diterima 
Presiden Putin di Istana Musim Panas, 
Bocharov Ruchei. Jokowi adalah orang 
kedua dari Presiden RI yang dijamu di 
istana tersebut, setelah Presiden 
Soekarno. Hal ini juga sebagai sinyal, 
bahwa Rusia menghormati Jokowi 
sebagai seorang pemimpin yang 
mempunyai integritas tinggi terhadap 
bangsa dan negaranya. Disamping 
tentu saja perasaan bangga Rusia 
terhadap sapaan dan penghormatan 
Jokowi terlebih dahulu kepada negara 

Rusia. Di hari kedua, Jokowi bertemu 
dengan beberapa pebisnis Rusia. Banyak 
kesepakatan yang dicapai dalam 
kunjungan selama tiga hari tersebut. Baik 
kerjasama dengan pemerintah Rusia, 
maupun kerjasama antar perusahaan 
Rusia dengan perusahaan BUMN 
Indonesia. Salah satu yang dicapai, dan 
beberapa hari kemudian terjadi 
penandatanganan nota kesepahaman 
(MOU) di Jakarta, adalah pembangunan 
kilang minyak di Tuban Jawa Timur, 
antara raksasa migas Rusia, Rosneft, 
dengan Pertamina. Dari tahun 2016 
tersebut, persiapan dan rencana 
eksploitasi potensi kandungan minyak di 
Tuban, sepi dari pemberitaan. Sampai 
pada akhirnya, masyarakat dan media 
kaget, dengan viralnya penduduk tiga 
desa di Tuban yang ramai-ramai 
memborong mobil baru, karena telah 
menerima ganti untung atas pembebasan 
lahan milik mereka oleh PT Pertamina 
Rosneft. Harga tanah yang telah 
disepakati sebesar 675 ribu per meter, 
ternyata memunculkan jumlah uang 
fantastis yang diterima para pemilik lahan. 
Tercatat bahwa rata-rata pemilik lahan 
mendapatkan 8 miliar rupiah, dengan 
transaksi tertinggi diterima salah satu 
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warga sebesar 28 miliar rupiah, karena 
memiliki lahan yang luas. Menurut berita 
pembangunan kilang minyak oleh PT 
Pertamina Rosneft, akan menjadi salah 
satu kilang minyak paling canggih di 
dunia. Pembangunan Kilang Pertamina 
New Grass Root Refinery (NGRR) 
Tuban ini dilakukan melalui skema kerja 
sama antara Pertamina dengan 
perusahaan Rusia, Rosneft Oil 
Company melalui pembentukan 
perusahaan joint venture bernama PT 
Pertamina Rosneft Pengolahan dan 
Petrokimia (PT PRPP). Dalam usaha 
patungan ini (joint venture), kepemilikan 
saham Pertamina 55% dan Rosneft 
45%. Pembangunan NGRR Tuban yang 
memproduksi bahan bakar minyak yang 
berkualitas Euro V merupakan 
penugasan pemerintah berdasarkan 
Keputusan Menteri ESDM Nomor 807 
K/12/MEM/2016 tertanggal 3 Maret 
2016 dan Perpres Nomor 56 Tahun 
2018. Ditarget mulai berproduksi di 
tahun 2026, kilang minyak ini 
membutuhkan dana investasi sebesar 
15-16 miliar dollar AS. Mampu 
menghasilkan minyak sebesar 300 ribu 
barel per hari dengan gasolin dan diesel 
sebesar 30 juta kilo liter per hari. 
Kemudian untuk avtur mampu 

diproduksi sebesar 4 juta liter per hari dan 
petrokimia sebesar 4,25 ton per tahun. 
Proyek program infrastruktur kemandirian 
dan ketahanan energy nasional ini, akan 
mengurangi impor BBM, dimana 
kebutuhan BBM Indonesia saat ini 
mencapai 1,5 juta barel per hari. 
Sementara kapasitas dalam negeri saat 
ini hanya mampu memenuhi 700-800 
barrel per hari. Setelah kilang di Tuban 
berproduksi, kebutuhan impor BBM 
Indonesia akan berkurang secara 
signifikan. BBM yang dihasilkan di kilang 
Tuban, direncanakan memiliki standar 
terbaik, yaitu Euro-5. Sementara 
penyerapan tenaga kerja saat pengerjaan 
konstruksi membutuhkan 20 ribu orang. 
Dan 2.500 tenaga kerja saat kilang sudah 
mulai beroperasi. Realisasi 
pembangunan kilang minyak di Tuban ini, 
mengingatkan kita kepada teguran 
Jokowi kepada para pembantunya, terkait 
tidak segera terealisasinya kilang minyak 
yang sudah diinisiasi dan dimotori oleh 
Presiden di Rusia tahun 2016 silam. 
Presiden Jokowi mengaku sudah cukup 
lama menunggu penyelesaian kilang 
tersebut. Saat kunjungan di Kecamatan 
Weru Kabupaten Tuban, pada 21 
Desember 2019 lalu, Jokowi mengatakan 
bahwa potensi kilang di Tuban 
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warga sebesar 28 miliar rupiah, karena 
memiliki lahan yang luas. Menurut berita 
pembangunan kilang minyak oleh PT 
Pertamina Rosneft, akan menjadi salah 
satu kilang minyak paling canggih di 
dunia. Pembangunan Kilang Pertamina 
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45%. Pembangunan NGRR Tuban yang 
memproduksi bahan bakar minyak yang 
berkualitas Euro V merupakan 
penugasan pemerintah berdasarkan 
Keputusan Menteri ESDM Nomor 807 
K/12/MEM/2016 tertanggal 3 Maret 
2016 dan Perpres Nomor 56 Tahun 
2018. Ditarget mulai berproduksi di 
tahun 2026, kilang minyak ini 
membutuhkan dana investasi sebesar 
15-16 miliar dollar AS. Mampu 
menghasilkan minyak sebesar 300 ribu 
barel per hari dengan gasolin dan diesel 
sebesar 30 juta kilo liter per hari. 
Kemudian untuk avtur mampu 

diproduksi sebesar 4 juta liter per hari dan 
petrokimia sebesar 4,25 ton per tahun. 
Proyek program infrastruktur kemandirian 
dan ketahanan energy nasional ini, akan 
mengurangi impor BBM, dimana 
kebutuhan BBM Indonesia saat ini 
mencapai 1,5 juta barel per hari. 
Sementara kapasitas dalam negeri saat 
ini hanya mampu memenuhi 700-800 
barrel per hari. Setelah kilang di Tuban 
berproduksi, kebutuhan impor BBM 
Indonesia akan berkurang secara 
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penyerapan tenaga kerja saat pengerjaan 
konstruksi membutuhkan 20 ribu orang. 
Dan 2.500 tenaga kerja saat kilang sudah 
mulai beroperasi. Realisasi 
pembangunan kilang minyak di Tuban ini, 
mengingatkan kita kepada teguran 
Jokowi kepada para pembantunya, terkait 
tidak segera terealisasinya kilang minyak 
yang sudah diinisiasi dan dimotori oleh 
Presiden di Rusia tahun 2016 silam. 
Presiden Jokowi mengaku sudah cukup 
lama menunggu penyelesaian kilang 
tersebut. Saat kunjungan di Kecamatan 
Weru Kabupaten Tuban, pada 21 
Desember 2019 lalu, Jokowi mengatakan 
bahwa potensi kilang di Tuban 
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merupakan salah satu kilang terbesar 
yang dipunyai Indonesia. Lebih lanjut 
Presiden mengatakan jika kilang di 
Tuban sudah berproduksi, Indonesia 
dapat menghemat devisa sebesar 56 
triliun rupiah per tahun. "Ini kalau bisa 
nanti produksinya sudah maksimal bisa 
menghemat devisa 4,9 miliar dolar AS. 
Gede sekali. Kurang lebih Rp 56 triliun. 
Ini merupakan substitusi. Karena setiap 
tahun kita impor, impor, impor. Padahal 
kita bisa buat sendiri, tapi tidak kita 
lakukan. Sehingga kita harapkan kalau 
ini benar-benar bisa berproduksi 
maksimal, yang namanya current 
account deficit, neraca kita akan 
menjadi jauh lebih baik. Ini salah satu 
kuncinya ada di sini. Artinya apa? Ini 
adalah menyelesaikan masalah, 
menyelesaikan persoalan, 
menyelesaikan problem dari agenda 
besar negara ini yang sudah puluhan 
tahun enggak rampung-rampung," 
ungkap Jokowi. Di era Jokowi 
gambaran suram itu sedikit demi sedikit 
diurai. Soal kaya mendadaknya 
sejumlah masyarakat Tuban gara-gara 
lahan mereka diambil Pertamina, pun 
bisa terjadi karena negeri ini di bawah 
kepemimpinan seorang kepala negara 
yang tidak ingin melihat rakyatnya 
dirugikan oleh praktik penggusuran. 
Disebutkan, sejak era Jokowi, istilah 

"ganti rugi" diubah menjadi "ganti untung". 
Artinya, rakyat yang lahan miliknya 
terkena proyek pemerintah, harus 
mendapatkan sejumlah uang pengganti 
yang membuat mereka beruntung -- 
bukan buntung. Coba kalau ini jaman 
Soeharto, mana ada warga yang untung 
bila tanahnya diambil pemerintah. Tidak 
usah ngomong jaman SBY karena enggak 
ada hasilnya. Jika anda hidup jaman 
Soeharto ketika itu tahun 1985, Bank 
Dunia mengucurkan dana 156 juta dolar 
AS untuk pembangunan sebuah waduk 
seluas 5.898 hektar. Waduk atau 
bendungan itu terletak di tiga kabupaten 
yaitu Grobogan, Boyolali dan Sragen. 
Pembangunan waduk tersebut 
mengharuskan 30 ribu jiwa di 37 desa 
untuk melepaskan hak kepemilikan tanah 
mereka kepada pemerintah. Namun, 
proses pelepasan saat itu hanya 
dilakukan sepihak dan ditetapkan oleh 
pemerintah, tanpa melakukan 
musyawarah dengan warga yang 
terdampak pembangunan. Simpang siur 
sumber berita tentang harga ganti rugi 
yang diterima warga Kedung Ombo saat 
itu, dapat dibaca sebagai bentuk 
permainan mafia tanah saat itu. Satu 
sumber mengatakan menerima ganti rugi 
sebesar 250,- rupiah per meter. Satu 
sumber lainnya mengaku menerima 700,- 
rupiah per meter. Sementara itu, Soeparjo 
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Rustam, Mendagri saat itu, menyatakan 
bahwa ganti rugi ditetapkan sebesar 
3.000,- rupiah per meter persegi. Angka 
yang dipatok pemerintah tersebut, 
jikapun utuh sampai ke pemilik lahan, 
merupakan sebuah angka yang sama 
sekali tidak manusiawi. Apalagi, pada 
kenyataan di lapangan, angka tersebut 
masih dipermainkan oleh banyak 
oknum, baik oknum pemerintah maupun 
oleh oknum diluar pemerintah yang 
terlibat dalam proyek bendungan, 
sehingga warga dipaksa hanya 
menerima ganti rugi dibawah 700,- 
rupiah per meter. Disinilah drama 
kemanusiaan dimulai. Warga yang 
protes dan masih bertahan, karena ganti 
rugi yang diterima tidak dapat dibelikan 
rumah dan tanah baru, mengalami teror 
dan intimidasi dari aparat pemerintah. 
Bahkan stempel PKI pun disematkan 
oleh penguasa tertinggi orde baru, saat 
meresmikan selesainya pembangunan 
waduk, dan ‘berpura-pura’ dialog 
dengan warga (acara khas orde baru). 
Presiden Soeharto dalam pidato 

pembukaan Waduk Kedung Ombo 
mengatakan dirinya memahami bahwa 
orang atau warga yang tidak mau 
menerima pembangunan Waduk Kedung 
Ombo disusupi oleh komunis,” tulis Ikrar 
Nusa Bhakti dalam Militer dan Politik 
Kekerasan Orde Baru: Soeharto di 
Belakang Peristiwa 27 Juli Soeharto 
mengingatkan, agar masyarakat yang 
belum pindah dan meminta tambahan 
ganti rugi, agar jangan sampai menjadi 
penghalang. Soeharto mengancam 
bahwa kebandelan warga tersebut akan 
masuk dalam catatan sejarah, sebagai 
kelompok yang “mbalelo mengguguk 
makuto waton” (membangkang, keras 
kepala, dan kaku). Dan itu berarti, warga 
tersebut tidak berbeda jauh dengan 
warga negara pemilik kode ET di KTP 
nya. Bagi Soeharto, seperti dicatat dalam 
Siapa Sebenarnya Soeharto (2006) karya 
Eros Djarot, di antara orang-orang yang 
menuntut ganti rugi itu terdapat oknum-
oknum PKI (hlm. 107). "Karena saya tahu 
daerah itu basis PKI," kata Soeharto. 
Itulah sedikit cuplikan kisah tentang 

proses pembangunan Waduk Kedung 
Ombo. Dari peristiwa tersebut, kita 
dapat memperoleh sedikit gambaran 
tentang apa dan siapa, serta 
bagaimana Soeharto menjalankan 
kekuasaannya. Maka bersyukurlah 
kalian yang hidup zaman Jokowi. 
Hidup kalian tidak akan rugi jika 
seandainya tanah kalian diambil oleh 
negara untuk kepentingan negara. 
Maka tak heran, jika banyak proyek 
infrastruktur yang mengharuskan atau 
mengganggu hak milik rakyat, Jokowi 
dengan perintah tegas kepada 
pembantunya untuk memberi ganti 
untung yang layak, agar rakyat 
bahagia dan ikhlas hak nya 
dipergunakan oleh negara demi 
kepentingan yang lebih besar. Hal ini 
berbanding terbalik dengan warga 
Kedung Ombo, yang sampai saat ini 
sebagian masih menuntut keadilan. 
Diantara ratusan pemilik lahan di 
Kedung Ombo, sebagiannya hanya 
bisa pasrah karena tak tahu lagi harus 
mengadu kemana. Maka bagi warga 
Tuban, dan seluruh warga lainnya 
yang lagi jadi miliarder, di tempat dan 
di proyek lain, di seluruh Indonesia, 
berterima kasihlah kepada penguasa 
saat ini yang begitu ingin membuat 

 

Tapi Jokowi tak mau melakukannya. 
Korban-korban penggusuran zaman orde 
baru pun, awalnya berbuat demikian. Tapi 
penguasa mempunyai alat kelengkapan 
yang lengkap untuk membungkam 
rakyatnya. 
Tak peduli rakyatnya mati sekalian kalau 
melawan apa kata penguasa. Ingat! 
Kekuasaan Presiden Indonesia meskipun 
tertulis dalam konstitusi “tidak tak 
terbatas”, tetapi pada kenyataannya 
Presiden Indonesia sebenarnya memiliki 
kekuasaan yang luas. Maka, sekali lagi, 
berterima kasihlah, karena Presiden 
Jokowi tidak menggunakan kekuasaan 
yang “tidak tak terbatas” secara 
sewenang-wenang.

 

 

 

rakyatnya sejahtera. Bayangkanlah, 
seandainya Jokowi tega berbuat seperti 
apa yang dilakukan oleh penguasa orde 
baru. Bisa jadi sekarang anda semua 
akan kebingungan mencari tempat tinggal 
baru, karena uang pesangon tidak 
mencukupi untuk membeli tempat tinggal 
yang layak. Jangan bilang kalau Jokowi 
berbuat seperti orde baru, anda akan 
demo dan protes sampai titik darah 
penghabisan. Jokowi pun kalau mau bisa 
saja dengan gampang mengambil tanah 
rakyat dengan kekerasan. Karena Jokowi 
mempunyai hak untuk itu. 
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Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Melansir dari halodoc.com, beberapa 
dampak kekurangan cairan tubuh atau 
dehidrasi pada tubuh sebagai berikut :
Warna urine lebih pekat, bertahap dari 
kuning hingga jingga.
Kulit jadi tidak elastis

Dehidrasi merupakan salah satu hal 
yang tidak boleh disepelekan dan 
dianggap remeh. Beberapa kasus 
dehidrasi bisa menyebabkan sesak 
napas, demam, dan sebagainya.
Makanan pengganti air putih bisa 
dikonsumsi sebagai pengganti cairan 
tubuh yang baik dalam mengatasi 
dehidrasi.
Mengenal Dampak Dehidrasi

Makanan pengganti air putih yang 
membantu mengatasi dehidrasi ialah 
buah semangka. Mengutip dari 
halodoc.com, dalam satu buah 
semangka terkandung tingkat hidrasi 
sekitar 92 persen dibandingkan dengan 
air biasa.

Mulut kering.
Pusing hingga pingsan.

Makanan Pengganti Air Putih

Jantung berdebar-debar.
Sembelit atau susah buang air besar.
Lebih mudah lelah dan mengantuk.

Melansir dari hellosehat.com, karena es 
krim termasuk makanan yang 
mengandung banyak cairan. Es krim 
mampu melembabkan mulut yang 
kering dan mengurangi sedikit dehidrasi 
di dalam tubuh. Setelah selesai 
memakan es krim, napsu makan bisa 
bertambah dan merasa lebih baik.
2. Semangka

1. Es Krim
Salah satu jenis makanan pengganti air 
putih yang begitu menyegarkan ialah es 
krim. Terutama lagi es krim yang dibuat 
dari potongan buah yang dibekukan.

Info SIP

Makanan pengganti air putih berikutnya 
dari jenis sayuran yakni seledri. Ternyata 
pada bagian batang seledri mengandung 
sekitar 95 persen air. Masih dari lansiran 
yang sama, seledri mengandung nutrisi 
lain berupa kalium dan vitamin K.

Makanan pengganti air putih dari jenis 
sayuran berikutnya ialah selada. 
Mengutip dari Liputan6.com, selada 
kepala renyah yang paling familiar di 
Indonesia mengandung air sekitar 96 
persen.
002 febrianti diah kusumaningrum

Kandungan yang tidak sedikit bukan? 
Anda bisa mengonsumsi selada berama 

5. Selada

Selain memiliki banyak cairan, 
semangka juga mengandung sekitar12 
gram karbohidrat yang bisa membantu 
tubuh dalam menyerap cairan. 
Selanjutnya, kandungan sekitar 173 
miligram potasium yang membuat tubuh 
Anda tetap terhidrasi.

Shutterstock/marylooo

3. Stroberi
Masih dalam jenis buah, makanan 
pengganti air putih bantu atasi dehidrasi 
selanjutnya ialah stroberi. Melansir 
dariLiputan6.com, stroberi mengandung 
sekitar 92 persen air yang cocok 
dijadikan sebagai alternatif bagi Anda 
untuk tetap terhidrasi.Selain itu terdapat 
kandungan serat dan vitamin C yang 
termasuk tinggi. Sehingga selain nikmat 
dan sehat, buah ini bisa mengatasi 
kurangnya cairan tubuh Anda.
4. Seledri

Sayangnya konsumsi seledri secara 
mentah hanya disukai oleh segelintir 
orang. Jika Anda ingin memperoleh 
manfaat lainnya bagi kesehatan, bisa di 
jus bersama buah atau wortel, pasti 
sangat nikmat dan menyegarkan.

Makanan Pencegah Dehidrasi
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Mulut kering.
Pusing hingga pingsan.

Makanan Pengganti Air Putih
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Info SIP
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Makanan Pencegah Dehidrasi
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makan besar atau sebagai lalapan, dan 
cocok dicampur bersama salad.
6. Agar-Agar
Agar-agar atau yang biasa disebut jelly 
juga mengandung air yang membantu 
tubuh memenuhi cairan. Termasuk 
jenis zat berbentuk gel yang diolah dari 
rumput laut atau alga dan bisa 
dimakan.

7. Jeruk

8. Mentimun
Masih dari lansiran yang sama, 
mentimun yang termasuk buah dan 
sayur ini juga dipercaya memiliki 
banyak kandungan air. Kadarnya 
sekitar 96 persen air yang baik untuk 
tubuh, terutama ketika berbuka puasa.
Air dari mentimun akan memberi Anda 
kesegaran, membantu menghilangkan 
rasa haus, dan dehidrasi lekas pulih. 
Kandungan serat yang tinggi tentunya 
baik bagi kesehatan sistem 

Makanan pengganti air putih bantu 
atasi dehidrasi selanjutnya ialah buah 
jeruk. Melansir dari halodoc.com, 
bahwa jeruk mengandung sekitar 87 
persen air. Kandungan serat dan 
vitamin C dari jeruk juga baik dalam 
menjaga sistem kekebalan tubuh selain 
cairan.

Jenis rumput laut yang biasanya diolah 
sebagai bahan agar-agar adalah 
Eucheuma spinosum 
(Rhodophycophyta).

Bahan dasar utamanya dari jus buah, 
sari buah atau air yang diberi perasa 
tertentu. Meski sebenarnya sebagian 
besar masyarakat lebih umum dengan 
es serut.
Itulah beberapa makanan pengganti air 
putih yang bisa membantu Anda 
mengatasi dehidrasi. Tetap pastikan 
kebutuhan air putih harian Anda, minimal 
8 gelas per hari. Makanan ini hanya 
menjadi salah satu alternatif bagi Anda 
yang mudah bosan dengan rasa air putih 
yang begitu saja. Semoga bermanfaat.

10. Sorbet

Selain cairan tubuh yang tercukupi, 
mengonsumsi buah melon kuning akan 
memenuhi kebutuhan vitamin A dan C 
yang sangat baik bagi mata serta 
peremajaan kulit.

Apakah Anda mengenal makanan 
sorbet? Dilansir dari hellosehat.com, 
sorbet ialah kudapan dingin yang mirip 
es krim dan yoghurt. Makanan yang 
berasal dari Timur Tengah, Eropa Timur 
sejak abad ke-16.

pencernaan Anda.
9. Melon Kuning
Makanan pengganti air putih yang bisa 
membantu mengatasi dehidrasi 
berikutnya ialah melon kuning. 
Kandungan air dari melon sekitar 90 
persen, sangat baik dalam mengganti 
cairan dalam tubuh.

"Jadi janganlah menekan-nekan saya. 
saya diam, jangan menekan-nekan dan 
saya ingin mengingatkan semuanya ya. 
Saya ingin mengingatkan, karena saya 
bisa sangat mungkin melakukan apa itu 
langkah-langkah yang saya yakini," 
ungkap Moeldoko."Saya tidak tahu 
situasi itu, saya pesan seperti itu saja 

Moeldoko pun meminta agar tidak ada 
pihak yang menekannya. Sebab saat ini 
dia tidak mau ikut campur dalam 
masalah tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 
menanggapi santai namanya kembali 
disebut oleh Partai Demokrat. 
Sebelumnya diketahui Ketua Majelis 
Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) menyeret nama 
Moeldoko. SBY menganggap Moeldoko 
telah mengganggu nama baik Jokowi, 
karena orang nomor satu di RI itu tidak 
tahu apa-apa soal isu kudeta.
"Memang belum selesai di Demokrat? 
Saya pikir sudah selesai. Kan saya 
enggak ngikutin ya," kata Moeldoko di 
Jakarta, Kamis (25/2).

Moeldoko : Jangan Tekan Saya Terus

karena saya punya hak seperti apa yang 
saya yakini. Itu saja," tambahnya.

“Partai Demokrat tetap percaya, bahwa 
para pejabat tersebut memiliki integritas, 
betul-betul tidak tahu menahu dan tidak 
masuk diakal jika ingin mengganggu 
Partai Demokrat," kata SBY melalui video, 
Rabu (24/2).Tak hanya itu, SBY 
mengatakan apa yang dilakukan Kepala 

Sebelumnya diketahui, Ketua Majelis 
Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) berbicara mengenai isu 
kudeta kepemimpinan Ketum Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY). SBY 
meyakini nama pejabat negara dicatut 
oleh gerakan kudeta Partai Demokrat.
SBY mengatakan gerakan tersebut telah 
menyinggung nama baik Presiden Joko 
Widodo. Sebab, nama-nama yang dicatut 
diyakini SBY memiliki integritas. Dia pun 
menyakini nama Menko Polhukam Mahfud 
MD dan Menkum HAM Yasonna 
Hamonangan Laoly hanya dicatut oleh 
gerakan kudeta Partai Demokrat. Begitu 
juga dengan Kepala BIN Budi Gunawan 
dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
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Staf Kepresidenan Moeldoko tidak 
diketahui oleh Presiden Joko Widodo. 
Menurutnya, Jokowi memiliki integritas 
berbeda dengan pembantu dekatnya 
itu. Gerakan tersebut juga sangat 
mengganggu dan merugikan nama baik 
Jokowi."Secara pribadi, saya sangat 
yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko, 
adalah di luar pengetahuan Presiden 
Jokowi. Saya juga yakin bahwa 
Presiden Jokowi memiliki integritas 
yang jauh berbeda dengan perilaku 
pembantu dekatnya itu. Partai 
Demokrat justru berpendapat, apa yang 
dilakukan Moeldoko tersebut sangat 
mengganggu dan merugikan nama baik 
beliau," kata SBY.

Lebih lanjut, SBY membenarkan 
pernyataan Partai Demokrat memiliki 
beda pandangan dengan pemerintah 
setelah Mensesneg Pratikno mengatakan 
gerakan kudeta itu hanya persoalan 
internal.
"Dari segi logika dan akal sehat, dari 
laporan dan kesaksian sejumlah kader 
yang merasa dijebak termasuk pelibatan 
aktif dan langsung dari Kepala Staf 
Presiden Moeldoko, nyata sekali, gerakan 
pendongkelan kepemimpinan Partai 
Demokrat itu bukan hanya masalah 
internal, tetapi ada pelibatan unsur 
eksternal. Dan unsur eksternal itu paling 
tidak adalah seorang pejabat penting di 
pemerintahan," pungkasnya. 

Hubungan perdagangan Indonesia 
dengan Uni Eropa (UE) semakin 
memanas, usai kebijakan Indonesia 
mengenai larangan ekspor bijih nikel 
digugat UE ke World Trade Organization 
(WTO). Diketahui UE secara resmi untuk 
kedua kalinya meminta pembentukan 
panel sengketa DS 592-Measures 
Relating to Raw Materials pada 
pertemuan reguler Badan Penyelesaian 
Sengketa (Dispute Settlement Body-
WTO) pada 22 Februari 2021. Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi 
mengatakan, pemerintah siap 
memperjuangkan dan melakukan upaya 
pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa 
(UE) atas sengketa DS 592-Measures 
Relating to Raw Materials. "Pemerintah 
bersama seluruh pemangku 
kepentingan berkeyakinan, kebijakan 
dan langkah yang ditempuh Indonesia 
saat ini telah konsisten dengan prinsip 
dan aturan WTO," ujarnya dalam 
keterangan tertulis, Jumat (26/2/2021). 

Indonesia Siap Hadapi Gugatan Uni Eropa

Meskipun menyesali tindakan dan 
langkah UE tersebut, ia menekankan, 
proses sengketa di WTO merupakan 
suatu hal yang biasa dan wajar terjadi 
manakala ada persoalan di antara 
anggota. Oleh sebab itu, dipastikan 
pemerintah akan menghadapi gugatan 
tersebut untuk memperjuangkan sumber 
daya alam demi kemajuan Indonesia. 
“Tindakan dan langkah yang dilakukan 
UE tentunya dapat menghalangi proses 
pembangunan dan kemajuan Indonesia 
di masa yang akan datang, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
Namun, tindakan ini merupakan hal yang 
biasa dan wajar terjadi,” jelas Lutfi. 
Menurutnya, Presiden Joko Widodo pun 
telah memberikan arahan untuk 
menghadapi pemasalahan tersebut 
secara maksimal sehingga tidak 
mengganggu agenda pembangunan 
nasional. Menindaklanjuti arahan itu, 
kata Lutfi, pemerintah akan terus 
mempertahankan kebijakan di sektor 



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

InternasionalInternasional

Internasional

Internasional

Internasional

bersambung hari Minggu

Staf Kepresidenan Moeldoko tidak 
diketahui oleh Presiden Joko Widodo. 
Menurutnya, Jokowi memiliki integritas 
berbeda dengan pembantu dekatnya 
itu. Gerakan tersebut juga sangat 
mengganggu dan merugikan nama baik 
Jokowi."Secara pribadi, saya sangat 
yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko, 
adalah di luar pengetahuan Presiden 
Jokowi. Saya juga yakin bahwa 
Presiden Jokowi memiliki integritas 
yang jauh berbeda dengan perilaku 
pembantu dekatnya itu. Partai 
Demokrat justru berpendapat, apa yang 
dilakukan Moeldoko tersebut sangat 
mengganggu dan merugikan nama baik 
beliau," kata SBY.

Lebih lanjut, SBY membenarkan 
pernyataan Partai Demokrat memiliki 
beda pandangan dengan pemerintah 
setelah Mensesneg Pratikno mengatakan 
gerakan kudeta itu hanya persoalan 
internal.
"Dari segi logika dan akal sehat, dari 
laporan dan kesaksian sejumlah kader 
yang merasa dijebak termasuk pelibatan 
aktif dan langsung dari Kepala Staf 
Presiden Moeldoko, nyata sekali, gerakan 
pendongkelan kepemimpinan Partai 
Demokrat itu bukan hanya masalah 
internal, tetapi ada pelibatan unsur 
eksternal. Dan unsur eksternal itu paling 
tidak adalah seorang pejabat penting di 
pemerintahan," pungkasnya. 

Hubungan perdagangan Indonesia 
dengan Uni Eropa (UE) semakin 
memanas, usai kebijakan Indonesia 
mengenai larangan ekspor bijih nikel 
digugat UE ke World Trade Organization 
(WTO). Diketahui UE secara resmi untuk 
kedua kalinya meminta pembentukan 
panel sengketa DS 592-Measures 
Relating to Raw Materials pada 
pertemuan reguler Badan Penyelesaian 
Sengketa (Dispute Settlement Body-
WTO) pada 22 Februari 2021. Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi 
mengatakan, pemerintah siap 
memperjuangkan dan melakukan upaya 
pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa 
(UE) atas sengketa DS 592-Measures 
Relating to Raw Materials. "Pemerintah 
bersama seluruh pemangku 
kepentingan berkeyakinan, kebijakan 
dan langkah yang ditempuh Indonesia 
saat ini telah konsisten dengan prinsip 
dan aturan WTO," ujarnya dalam 
keterangan tertulis, Jumat (26/2/2021). 

Indonesia Siap Hadapi Gugatan Uni Eropa

Meskipun menyesali tindakan dan 
langkah UE tersebut, ia menekankan, 
proses sengketa di WTO merupakan 
suatu hal yang biasa dan wajar terjadi 
manakala ada persoalan di antara 
anggota. Oleh sebab itu, dipastikan 
pemerintah akan menghadapi gugatan 
tersebut untuk memperjuangkan sumber 
daya alam demi kemajuan Indonesia. 
“Tindakan dan langkah yang dilakukan 
UE tentunya dapat menghalangi proses 
pembangunan dan kemajuan Indonesia 
di masa yang akan datang, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
Namun, tindakan ini merupakan hal yang 
biasa dan wajar terjadi,” jelas Lutfi. 
Menurutnya, Presiden Joko Widodo pun 
telah memberikan arahan untuk 
menghadapi pemasalahan tersebut 
secara maksimal sehingga tidak 
mengganggu agenda pembangunan 
nasional. Menindaklanjuti arahan itu, 
kata Lutfi, pemerintah akan terus 
mempertahankan kebijakan di sektor 



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional 

Internasional

ganti sambungan

Biografi Tokoh Dunia

Sesudah gempa

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

mineral dan batubara (minerba). Hal ini 
guna mendukung transformasi 
Indonesia menjadi ekonomi maju 
dengan tetap mengutamakan tata kelola 
yang baik, 
berdaya saing, 
berwawasan 
lingkungan dan 
berkelanjutan. 
Selain itu, 
Indonesia juga 
berkomitmen 
untuk terus 
menerapkan 
good mining 
practices serta 
memperjuangka
n kepentingan 
nasional pada 
sengketa nikel. 
"Hal ini sebagai 
wujud 
pelaksanaan 
amanat 
konstitusi dalam 
memanfaatkan sumber daya alam dan 
kekayaan bumi nusantara dengan cara 
yang baik dan berkesinambungan,” 
tegasnya.Tuduhan dan upaya litigasi UE 
dinilai Lutfi sangat mengedepankan 

kepentingan ekonomi dan industri di 
kawasan tersebut, tanpa memperhatikan 
hak berdaulat bangsa dan rakyat 
Indonesia sebagai negara berkembang 

yang ingin 
mengatur dan 
mengelola 
sumber dayanya 
secara terukur 
dan 
berkesinambunga
n. Dengan dalih 
menjaga 
ketersediaan 
bahan baku bagi 
kebutuhan 
industrinya serta 
opini bahwa 
kebijakan 
Indonesia 
sebagai bentuk 
distorsi terhadap 
perdagangan 
internasional, UE 
menurutnya, 

mencoba menghalangi upaya Indonesia 
untuk mengelola sumber daya alamnya 
sendiri. Lutfi menambahkan, dengan 
menggunakan alasan bertentangan 
terhadap ketentuan WTO dan 

Gugatan Uni Eropa 

mengganggu mekanisme perdagangan 
internasional, langkah UE itu telah 
menegaskan suatu pandangan bahwa 
UE sebagai kelompok ekonomi maju 
ingin mengamankan kepentingan 
kawasannya. Meskipun hal tersebut 
akan memberikan dampak kepada 
negara berkembang dalam mengelola 
sumber daya alamnya, pembangunan 
ekonomi, tata kelola lingkungan, dan 
peran serta masyarakatnya. "Upaya 
tersebut mengingatkan kembali kepada 
masa di mana eksploitasi sumber daya 
alam tidak untuk tujuan kemaslahatan 
pemilik sumber daya alam itu sendiri," 
kata dia.

UE memang telah menyoroti langkah 
dan kebijakan Indonesia di sektor 
minerba, yang pada akhirnya 
mengajukan secara resmi permintaan 
konsultasi kepada Indonesia di bawah 
mekanisme penyelesaian sengketa 
pada WTO di akhir November 2019 
lalu. Selanjutnya, proses konsultasi 
sebagai upaya untuk menyelesaikan 
persoalan antara Indonesia dan UE 
tersebut telah dilaksanakan pada 
Januari 2021 di Sekretariat WTO di 
Jenewa. Dalam proses konsultasi ini, 
pemerintah Indonesia telah 

menjelaskan atas pokok-pokok persoalan 
yang diangkat UE. Diantaranya 
penjelasan soal pelarangan ekspor, 
persyaratan pemrosesan di dalam negeri, 
kewajiban pemenuhan pasar domestik 
(domestic market obligation), mekanisme 
dan persyaratan persetujuan ekspor dan 
pembebasan bea masuk bagi industri. 
Indonesia pun telah menolak permintaan 
pada pertemuan DSB WTO di Januari 
2021 karena yakin bahwa kebijakannya 
telah sesuai dengan ketentuan WTO dan 
amanat konstitusi. Kendati demikian, 
dalam pertemuan reguler Badan 
Penyelesaian Sengketa (Dispute 
Settlement Body-WTO) pada 22 Februari 
2021, UE secara resmi untuk kedua 
kalinya meminta pembentukan panel 
sengketa DS 592-Measures Relating to 
Raw Materials. Gugatan UE pada 
akhirnya berkurang dengan hanya 
mencakup dua isu, yakni pelarangan 
ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan 
dalam negeri. Sedangkan UE tetap 
mengajukan pembentukan panel dengan 
alasan karena pihaknya melihat kebijakan 
Indonesia sebagai tindakan yang tidak 
sejalan dengan ketentuan WTO, 
merugikan kepentingan UE, serta 
memberikan unfair dan disadvantages 
bagi industri domestiknya.
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mineral dan batubara (minerba). Hal ini 
guna mendukung transformasi 
Indonesia menjadi ekonomi maju 
dengan tetap mengutamakan tata kelola 
yang baik, 
berdaya saing, 
berwawasan 
lingkungan dan 
berkelanjutan. 
Selain itu, 
Indonesia juga 
berkomitmen 
untuk terus 
menerapkan 
good mining 
practices serta 
memperjuangka
n kepentingan 
nasional pada 
sengketa nikel. 
"Hal ini sebagai 
wujud 
pelaksanaan 
amanat 
konstitusi dalam 
memanfaatkan sumber daya alam dan 
kekayaan bumi nusantara dengan cara 
yang baik dan berkesinambungan,” 
tegasnya.Tuduhan dan upaya litigasi UE 
dinilai Lutfi sangat mengedepankan 

kepentingan ekonomi dan industri di 
kawasan tersebut, tanpa memperhatikan 
hak berdaulat bangsa dan rakyat 
Indonesia sebagai negara berkembang 

yang ingin 
mengatur dan 
mengelola 
sumber dayanya 
secara terukur 
dan 
berkesinambunga
n. Dengan dalih 
menjaga 
ketersediaan 
bahan baku bagi 
kebutuhan 
industrinya serta 
opini bahwa 
kebijakan 
Indonesia 
sebagai bentuk 
distorsi terhadap 
perdagangan 
internasional, UE 
menurutnya, 

mencoba menghalangi upaya Indonesia 
untuk mengelola sumber daya alamnya 
sendiri. Lutfi menambahkan, dengan 
menggunakan alasan bertentangan 
terhadap ketentuan WTO dan 

Gugatan Uni Eropa 

mengganggu mekanisme perdagangan 
internasional, langkah UE itu telah 
menegaskan suatu pandangan bahwa 
UE sebagai kelompok ekonomi maju 
ingin mengamankan kepentingan 
kawasannya. Meskipun hal tersebut 
akan memberikan dampak kepada 
negara berkembang dalam mengelola 
sumber daya alamnya, pembangunan 
ekonomi, tata kelola lingkungan, dan 
peran serta masyarakatnya. "Upaya 
tersebut mengingatkan kembali kepada 
masa di mana eksploitasi sumber daya 
alam tidak untuk tujuan kemaslahatan 
pemilik sumber daya alam itu sendiri," 
kata dia.

UE memang telah menyoroti langkah 
dan kebijakan Indonesia di sektor 
minerba, yang pada akhirnya 
mengajukan secara resmi permintaan 
konsultasi kepada Indonesia di bawah 
mekanisme penyelesaian sengketa 
pada WTO di akhir November 2019 
lalu. Selanjutnya, proses konsultasi 
sebagai upaya untuk menyelesaikan 
persoalan antara Indonesia dan UE 
tersebut telah dilaksanakan pada 
Januari 2021 di Sekretariat WTO di 
Jenewa. Dalam proses konsultasi ini, 
pemerintah Indonesia telah 

menjelaskan atas pokok-pokok persoalan 
yang diangkat UE. Diantaranya 
penjelasan soal pelarangan ekspor, 
persyaratan pemrosesan di dalam negeri, 
kewajiban pemenuhan pasar domestik 
(domestic market obligation), mekanisme 
dan persyaratan persetujuan ekspor dan 
pembebasan bea masuk bagi industri. 
Indonesia pun telah menolak permintaan 
pada pertemuan DSB WTO di Januari 
2021 karena yakin bahwa kebijakannya 
telah sesuai dengan ketentuan WTO dan 
amanat konstitusi. Kendati demikian, 
dalam pertemuan reguler Badan 
Penyelesaian Sengketa (Dispute 
Settlement Body-WTO) pada 22 Februari 
2021, UE secara resmi untuk kedua 
kalinya meminta pembentukan panel 
sengketa DS 592-Measures Relating to 
Raw Materials. Gugatan UE pada 
akhirnya berkurang dengan hanya 
mencakup dua isu, yakni pelarangan 
ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan 
dalam negeri. Sedangkan UE tetap 
mengajukan pembentukan panel dengan 
alasan karena pihaknya melihat kebijakan 
Indonesia sebagai tindakan yang tidak 
sejalan dengan ketentuan WTO, 
merugikan kepentingan UE, serta 
memberikan unfair dan disadvantages 
bagi industri domestiknya.
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Sebanyak 17 orang tewas dalam 
serangan udara di Suriah yang 
diperintahkan oleh Presiden Joe Biden. 
Ini merupakan aksi militer pertama yang 
dibuat presiden berusia 78 tahun itu 
sejak dia dilantik pada 20 Januari. 
Kementerian Pertahanan AS 
menerangkan, operasi militer itu 
menyasar kelompok pro- Iran di 
perbatasan Suriah dan Irak. "Atas 
perintah Presiden Biden, pasukan AS 
menggelar serangan udara ke 
infrastruktur yang dipakai milisi pro-
Iran," ujar juru bicara Pentagon, John 
Kirby. Dia menyatakan, pengerahan 
kekuatan udara itu adalah balasan atas 
serangan roket yang menerjang Irak 
pada 15 Februari. Hantaman roket yang 
menyasar wilayah Kurdistan itu 
menewaskan seorang kontraktor asing, 
dan melukai sejumlah orang, termasuk 
tentara AS. Kirby tidak menerangkan 
jumlah korban dalam operasi itu. Data 
tersebut dipaparkan oleh Observasi 
untuk HAM Suriah. Dilansir AFP Jumat 
(26/2/2021), organisasi yang berbasis di 
Inggris itu menyebut 17 orang tewas 
dalam insiden di Bukamal. Jet tempur 
"Negeri Uncle Sam" menyasar tiga truk 

Aksi Militer Biden Pertama Ke Suriah

yang penuh dengan amunisi. Adapun 
yang tewas disebut berasal dari jaringan 
Hashed al-Shaabi.Kirby menerangkan 
lokasi serangan dipakai oleh Kataeb 
Hezbollah dan Kataeb Sayyid al-
Shuhada, yang berbasis ke Hashed. 
Serangan itu terjadi setelah pada 15 
Februari, roket menghantam kompleksi 
militer yang berlokasi di Erbil, dengan 
korban tewas juga berasal dari rakyat 
biasa. Meski Kataeb Hezbollah tidak 
mengaku bertanggung jawab, Menteri 
Pertahanan Lloyd Austin ada milisi kuat 
yang mendalangi serangan di Irak. "Kami 
sangat yakin dengan target yang kami 
kejar. Kami percaya dengan apa yang 
kami hantam," ujar Austin setelah 
mengunjungi kapal induk USS Nimitz. 
Iran disebut berusaha mencari momen 
untuk membalaskan kematian jenderal 
mereka, Qasem Soleimani, yang dibunuh 
AS tahun lalu. 
Soleimani, figur senior di Garda Revolusi 
Iran, adalah penghubung Teheran dengan 
milisi di seluruh Timur Tengah. Dia tewas 
setelah drone AS menghantamnya 
menggunakan rudal di Baghdad, saat 
sampai untuk bertemu dengan pejabat 
Irak.
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Sebanyak 17 orang tewas dalam 
serangan udara di Suriah yang 
diperintahkan oleh Presiden Joe Biden. 
Ini merupakan aksi militer pertama yang 
dibuat presiden berusia 78 tahun itu 
sejak dia dilantik pada 20 Januari. 
Kementerian Pertahanan AS 
menerangkan, operasi militer itu 
menyasar kelompok pro- Iran di 
perbatasan Suriah dan Irak. "Atas 
perintah Presiden Biden, pasukan AS 
menggelar serangan udara ke 
infrastruktur yang dipakai milisi pro-
Iran," ujar juru bicara Pentagon, John 
Kirby. Dia menyatakan, pengerahan 
kekuatan udara itu adalah balasan atas 
serangan roket yang menerjang Irak 
pada 15 Februari. Hantaman roket yang 
menyasar wilayah Kurdistan itu 
menewaskan seorang kontraktor asing, 
dan melukai sejumlah orang, termasuk 
tentara AS. Kirby tidak menerangkan 
jumlah korban dalam operasi itu. Data 
tersebut dipaparkan oleh Observasi 
untuk HAM Suriah. Dilansir AFP Jumat 
(26/2/2021), organisasi yang berbasis di 
Inggris itu menyebut 17 orang tewas 
dalam insiden di Bukamal. Jet tempur 
"Negeri Uncle Sam" menyasar tiga truk 

Aksi Militer Biden Pertama Ke Suriah

yang penuh dengan amunisi. Adapun 
yang tewas disebut berasal dari jaringan 
Hashed al-Shaabi.Kirby menerangkan 
lokasi serangan dipakai oleh Kataeb 
Hezbollah dan Kataeb Sayyid al-
Shuhada, yang berbasis ke Hashed. 
Serangan itu terjadi setelah pada 15 
Februari, roket menghantam kompleksi 
militer yang berlokasi di Erbil, dengan 
korban tewas juga berasal dari rakyat 
biasa. Meski Kataeb Hezbollah tidak 
mengaku bertanggung jawab, Menteri 
Pertahanan Lloyd Austin ada milisi kuat 
yang mendalangi serangan di Irak. "Kami 
sangat yakin dengan target yang kami 
kejar. Kami percaya dengan apa yang 
kami hantam," ujar Austin setelah 
mengunjungi kapal induk USS Nimitz. 
Iran disebut berusaha mencari momen 
untuk membalaskan kematian jenderal 
mereka, Qasem Soleimani, yang dibunuh 
AS tahun lalu. 
Soleimani, figur senior di Garda Revolusi 
Iran, adalah penghubung Teheran dengan 
milisi di seluruh Timur Tengah. Dia tewas 
setelah drone AS menghantamnya 
menggunakan rudal di Baghdad, saat 
sampai untuk bertemu dengan pejabat 
Irak.
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Partai Demokrat memberikan sanksi 
pemberhentian tetap dengan tidak 
hormat sebagai anggota Partai 
Demokrat terhadap sejumlah kader.
Pemberhentian itu terkait Gerakan 
Pengambilalihan Kepemimpinan Partai 
Demokrat (GPK-PD) atau kudeta 
terhadap Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY).Dalam rilis yang diterima 
CNNIndonesia.com, total ada tujuh 
kader yang diberhentikan dengan tidak 
hormat. Enam orang yakni Darmizal, 
Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen 

Demokrat Pecat 7 Kadernya 

"Keputusan pemberhentian tetap dengan 
tidak hormat anggota Partai Demokrat ini, 
juga sesuai dengan keputusan dan 
rekomendasi Dewan Kehormatan Partai 
Demokrat, yang telah melakukan rapat 
dan sidangnya selama beberapa kali 
dalam sebulan terakhir ini," kata Kepala 

Sedangkan satu orang lagi yakni, Marzuki 
Alie dipecat karena terbukti melakukan 
pelanggaran etika Partai Demokrat.

Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad 
Yahya, diberhentikan karena terbukti 
melakukan perbuatan tingkah laku buruk.
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Partai Demokrat memberikan sanksi 
pemberhentian tetap dengan tidak 
hormat sebagai anggota Partai 
Demokrat terhadap sejumlah kader.
Pemberhentian itu terkait Gerakan 
Pengambilalihan Kepemimpinan Partai 
Demokrat (GPK-PD) atau kudeta 
terhadap Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY).Dalam rilis yang diterima 
CNNIndonesia.com, total ada tujuh 
kader yang diberhentikan dengan tidak 
hormat. Enam orang yakni Darmizal, 
Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen 

Demokrat Pecat 7 Kadernya 

"Keputusan pemberhentian tetap dengan 
tidak hormat anggota Partai Demokrat ini, 
juga sesuai dengan keputusan dan 
rekomendasi Dewan Kehormatan Partai 
Demokrat, yang telah melakukan rapat 
dan sidangnya selama beberapa kali 
dalam sebulan terakhir ini," kata Kepala 

Sedangkan satu orang lagi yakni, Marzuki 
Alie dipecat karena terbukti melakukan 
pelanggaran etika Partai Demokrat.

Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad 
Yahya, diberhentikan karena terbukti 
melakukan perbuatan tingkah laku buruk.
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Kemudian juga menyebarluaskan 
kabar bohong dan fitnah serta hoax 
dengan menyampaikan kepada kader 
dan pengurus Partai Demokrat di 
tingkat Pusat dan bahwa Partai 
Demokrat dinilai gagal.
Sementara, terkait Marzuki , Herzaky 
mengatakan Marzuki terbukti 
melakukan pelanggaran etika Partai 
Demokrat, sebagaimana rekomendasi 
Dewan Kehormatan DPP Partai 
Demokrat.

Badan Komunikasi Strategis DPP 
Partai Demokrat, Herzaky Mahendra 
Putra dalam keterangannya, Jumat 
(26/2).Ia mengatakan terkait kudeta 
AHY, Dewan Kehormatan Partai 
Demokrat telah menetapkan enam 
orang itu (selain Marzuki Alie-red) 
terbukti melakukan perbuatan tingkah 
laku buruk yang merugikan Partai 
Demokrat.

"Marzuki Alie terbukti bersalah 
melakukan tingkah laku buruk dengan 
tindakan dan ucapannya yakni 

Tingkah laku buruk itu, kata dia, 
dengan cara mendiskreditkan, 
mengancam, menghasut, mengadu 
domba, melakukan bujuk rayu dengan 
imbalan uang dan jabatan.

menyatakan secara terbuka di media 
massa dengan maksud agar diketahui 
publik secara luas tentang kebencian dan 
permusuhan kepada Partai Demokrat, 
terkait organisasi, kepemimpinan dan 
kepengurusan yang sah," kata Herzaky.
Lebih lanjut, ia menyatakan sejak 
keputusan pemberhentian itu ditetapkan, 
tujuh orang itu secara otomatis gugur hak 
dan kewajibannya sebagai anggota Partai 
Demokrat. Selain itu, kata dia, seluruh 
perkataan dan perbuatan tujuh orang itu 
tidak lagi dapat dikaitkan dengan Partai 
Demokrat.Adapun terkait status Jhoni 
Allen Marbun sebagai Anggota DPR RI, 
Herzaky mengatakan akan dilakukan 
PAW (Penggantian Antar Waktu) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
"Dengan diberhentikan tetap dan 
dicabutnya keanggotaan Darmizal, Yus 
Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, 
Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya, 
serta Marzuki Alie, maka hak dan 
kewajibannya sebagai Anggota Partai 
Demokrat tidak berlaku lagi, termasuk 
larangan bagi mereka untuk 
menggunakan seragam, atribut, simbol, 
lambang dan identitas Partai Demokrat," 
ucap Herzaky.

Putra sulung Presiden Jokowi ini 
menjelaskan, dirinya bersama wakilnya, 
Teguh Prakosa, bukan orang kantoran 
yang harus masuk sesuai jam kerja.
Gibran akan langsung blusukan begitu 
pelantikan selesai dilakukan. "Kami 
bukan orang kantoran. Kami orang 
lapangan. Saya dan Pak Teguh prioritas 
seperti apa nanti saya sampaikan. Mana 
yang harus dikunjungi dahulu, dan mana 
yang perlu diselesaikan dahulu," 
katanya.
Teguh Prakosa mengatakan, bersama 
Gibran ia akan berkoordinasi untuk 
membagian tugas dalam melayani 
masyarakat. Namun, pihaknya pertama 
akan fokus mengawal kesehatan 
masyarakat karena vaksin sudah mulai 
berjalan untuk mengendalikan Covid-19 
di Solo."Kami akan mengawal kegiatan 
vaksinasi kepada masyarakat. Vaksin 

Seusai dilantik sebagai Wali Kota 
Surakarta, Gibran Rakabuming Raka 
bakal langsung bekerja mengawal 
kesehatan masyarakat dalam 
penanganan pandemi Covid-19 di Kota 
Solo."Bekerja tidak harus dimulai Senin, 
tetapi seusai dilantik, Jumat (26/2), lihat 
saja saya dengan pak Teguh (Wakil Wali 
Kota) 
akan 
memulai 
ke 
lapangan 
langsung 
bekerja," 
kata 
Gibran 
sebelum 
acara 
pelantika
n, 
tepatnya 
di sela-
sela 
acara 
gladi 
bersih di 
Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, 
Kamis (25/2/2021).

Gibran : Kami Bukan Orang Kantoran
yang diterima jumlahnya masih kurang 
dibanding sasaran kelompok-kelompok 
masyarakat yang akan menerima sesuai 
dengan urutannya," katanya.Selain itu, 
dirinya akan mendampingi wali kota nanti 
juga akan fokus peningkatan percepatan 
ekonomi terutama terhadap UMKM, yang 
dampaknya sangat dirasakan akibat 

pandemi 
Covid-19 
ini.
Gibran dan 
Teguh 
seusai 
pelantikan 
dijadwalka
n akan 
langsung 
meninjau 
kegiatan 
vaksinasi 
Covid-19 
untuk para 
pedagang 
di Pasar 
Gede Solo, 
dan Pasar 

Klewer Solo.
Pasangan Gibran Rakabuming Raka-
Teguh Prakosa dilantik sebagai Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota Surakarta secara 
virtual oleh Gubernur Jateng, bersama 16 
kepala daerah lainnya di Jawa Tengah, 
Jumat (26/2/2021).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 
Surakarta sebelumnya telah menetapkan 
pasangan Gibran-Teguh sebagai 
pemenang Pilwakot Surakarta 2020. 
Gibran-Teguh akan menggantikan pejabat 
lama, FX Hadi Rudyatmo dan Achmad 
Purnomo, yang sudah purna tugas, pada 
tanggal 17 Februari 2021.
Pilkada Surakarta yang digelar pada 
tanggal 9 Desember 2020 telah 
dimenangkan oleh pasangan Gibran-
Teguh, yang memperoleh kemenangan 
hingga 86,5 persen. Sedangkan rivalnya, 
pasangan independen, Bagyo Wahyono-
FX Supardjo hanya mendapat suara 13,5 
persen dari suara sah dalam pemilihan.
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Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Kemudian juga menyebarluaskan 
kabar bohong dan fitnah serta hoax 
dengan menyampaikan kepada kader 
dan pengurus Partai Demokrat di 
tingkat Pusat dan bahwa Partai 
Demokrat dinilai gagal.
Sementara, terkait Marzuki , Herzaky 
mengatakan Marzuki terbukti 
melakukan pelanggaran etika Partai 
Demokrat, sebagaimana rekomendasi 
Dewan Kehormatan DPP Partai 
Demokrat.

Badan Komunikasi Strategis DPP 
Partai Demokrat, Herzaky Mahendra 
Putra dalam keterangannya, Jumat 
(26/2).Ia mengatakan terkait kudeta 
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Demokrat.
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Tingkah laku buruk itu, kata dia, 
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domba, melakukan bujuk rayu dengan 
imbalan uang dan jabatan.

menyatakan secara terbuka di media 
massa dengan maksud agar diketahui 
publik secara luas tentang kebencian dan 
permusuhan kepada Partai Demokrat, 
terkait organisasi, kepemimpinan dan 
kepengurusan yang sah," kata Herzaky.
Lebih lanjut, ia menyatakan sejak 
keputusan pemberhentian itu ditetapkan, 
tujuh orang itu secara otomatis gugur hak 
dan kewajibannya sebagai anggota Partai 
Demokrat. Selain itu, kata dia, seluruh 
perkataan dan perbuatan tujuh orang itu 
tidak lagi dapat dikaitkan dengan Partai 
Demokrat.Adapun terkait status Jhoni 
Allen Marbun sebagai Anggota DPR RI, 
Herzaky mengatakan akan dilakukan 
PAW (Penggantian Antar Waktu) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
"Dengan diberhentikan tetap dan 
dicabutnya keanggotaan Darmizal, Yus 
Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, 
Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya, 
serta Marzuki Alie, maka hak dan 
kewajibannya sebagai Anggota Partai 
Demokrat tidak berlaku lagi, termasuk 
larangan bagi mereka untuk 
menggunakan seragam, atribut, simbol, 
lambang dan identitas Partai Demokrat," 
ucap Herzaky.

Putra sulung Presiden Jokowi ini 
menjelaskan, dirinya bersama wakilnya, 
Teguh Prakosa, bukan orang kantoran 
yang harus masuk sesuai jam kerja.
Gibran akan langsung blusukan begitu 
pelantikan selesai dilakukan. "Kami 
bukan orang kantoran. Kami orang 
lapangan. Saya dan Pak Teguh prioritas 
seperti apa nanti saya sampaikan. Mana 
yang harus dikunjungi dahulu, dan mana 
yang perlu diselesaikan dahulu," 
katanya.
Teguh Prakosa mengatakan, bersama 
Gibran ia akan berkoordinasi untuk 
membagian tugas dalam melayani 
masyarakat. Namun, pihaknya pertama 
akan fokus mengawal kesehatan 
masyarakat karena vaksin sudah mulai 
berjalan untuk mengendalikan Covid-19 
di Solo."Kami akan mengawal kegiatan 
vaksinasi kepada masyarakat. Vaksin 

Seusai dilantik sebagai Wali Kota 
Surakarta, Gibran Rakabuming Raka 
bakal langsung bekerja mengawal 
kesehatan masyarakat dalam 
penanganan pandemi Covid-19 di Kota 
Solo."Bekerja tidak harus dimulai Senin, 
tetapi seusai dilantik, Jumat (26/2), lihat 
saja saya dengan pak Teguh (Wakil Wali 
Kota) 
akan 
memulai 
ke 
lapangan 
langsung 
bekerja," 
kata 
Gibran 
sebelum 
acara 
pelantika
n, 
tepatnya 
di sela-
sela 
acara 
gladi 
bersih di 
Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, 
Kamis (25/2/2021).

Gibran : Kami Bukan Orang Kantoran
yang diterima jumlahnya masih kurang 
dibanding sasaran kelompok-kelompok 
masyarakat yang akan menerima sesuai 
dengan urutannya," katanya.Selain itu, 
dirinya akan mendampingi wali kota nanti 
juga akan fokus peningkatan percepatan 
ekonomi terutama terhadap UMKM, yang 
dampaknya sangat dirasakan akibat 

pandemi 
Covid-19 
ini.
Gibran dan 
Teguh 
seusai 
pelantikan 
dijadwalka
n akan 
langsung 
meninjau 
kegiatan 
vaksinasi 
Covid-19 
untuk para 
pedagang 
di Pasar 
Gede Solo, 
dan Pasar 

Klewer Solo.
Pasangan Gibran Rakabuming Raka-
Teguh Prakosa dilantik sebagai Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota Surakarta secara 
virtual oleh Gubernur Jateng, bersama 16 
kepala daerah lainnya di Jawa Tengah, 
Jumat (26/2/2021).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 
Surakarta sebelumnya telah menetapkan 
pasangan Gibran-Teguh sebagai 
pemenang Pilwakot Surakarta 2020. 
Gibran-Teguh akan menggantikan pejabat 
lama, FX Hadi Rudyatmo dan Achmad 
Purnomo, yang sudah purna tugas, pada 
tanggal 17 Februari 2021.
Pilkada Surakarta yang digelar pada 
tanggal 9 Desember 2020 telah 
dimenangkan oleh pasangan Gibran-
Teguh, yang memperoleh kemenangan 
hingga 86,5 persen. Sedangkan rivalnya, 
pasangan independen, Bagyo Wahyono-
FX Supardjo hanya mendapat suara 13,5 
persen dari suara sah dalam pemilihan.
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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

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat 
Joe Biden akan mengirimkan lebih dari 
25 juta masker ke pusat kesehatan 
masyarakat maupun dapur umum pada 
musim semi ini sebagai bagian upaya 
dari pertempuran melawan pandemi 
virus corona, kata Gedung Putih pada 
Rabu.Otoritas kesehatan AS 
merekomendasikan pemakaian masker 
sebagai langkah penting untuk 
membantu memperlambat penyebaran 
penyakit mematikan itu.

Presiden AS Joe Biden mengeluarkan 
mandat penggunaan masker pada 
Januari ketika pandemi berkecamuk.

Dilansir dari laman Antara mengutip 
Reuters, Kamis (25/2), Gedung Putih 
mengatakan orang Amerika 
berpenghasilan rendah masih belum 
memiliki akses ke masker.
Pemerintah akan mengirimkan masker 
ke lebih dari 1.300 pusat kesehatan 
masyarakat dan 60.000 dapur umum 
antara Maret dan Mei, kata Gedung 
Putih.Masker tersebut diperkirakan 
akan mencapai antara 12 juta dan 15 
juta orang Amerika.

Kemudian, Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit (CDC) 
mengeluarkan perintah pembersihan 

AS Akan Distribusikan 25 Juta Masker

Gedung Putih mengatakan dua pertiga 
orang yang dilayani oleh pusat 
kesehatan komunitas bagi yang hidup 
dalam kemiskinan. 60 persen adalah 
etnis minoritas, dan hampir 1,4 juta orang 
kehilangan tempat tinggal.
"Masker ini gratis, berkualitas tinggi, 
dapat dicuci, dan sesuai dengan 
panduan masker dari CDC. Semua 
masker ini akan dibuat di Amerika, dan 
tidak akan mempengaruhi ketersediaan 
masker bagi petugas kesehatan," kata 
pernyataan itu.

yang mengharuskan penggunaan 
masker di hampir semua bentuk 
transportasi umum.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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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 kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 256 - 0801 (sore)

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

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin.
Gaji $100/hari. Tinggal dalam.
Call : 267 - 255 - 8191

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

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

Keamanan Gedung Capitol kembali 
terancam setelah terdapat laporan 
pendukung Donald Trump mendikasikan 
ingin "meledakkan" gedung itu dan 
membunuh anggota Kongres. Kepala 
Polisi Gedung 
Capitol Yogananda 
Pittman pada 
Kamis (25/2/2021) 
mengatakan 
kepada anggota 
parlemen bahwa 
ancaman ekstremis 
pro-Trump 
kemungkinan 
menargetkan 
serangan selama 
pidato Presiden 
Joe Biden, seperti 
yang dilansir dari Reuters pada Kamis 
(25/2/2021). "Anggota kelompok milisi 
yang hadir pada 6 Januari menyatakan 
keinginan mereka untuk meledakkan 
Capitol dan membunuh sebanyak 
mungkin anggota yang berhubungan 
langsung dengan pidato kenegaraan 
tahunan," kata Pittman kepada anggota 
Komite DPR AS.  "Kami berpikir 
alangkah bijaksana, jika Polisi Capitol 
mempertahankan postur keamanan 
yang ditingkatkan dan kuat sampai kami 
mengatasi risiko tersebut di masa 
mendatang," lanjutnya. Tanggal pidato 
tahunan Kenegaraan di Kongres, 
sementara ini belum diumumkan oleh 
Biden yang biasanya terjadi pada awal 
tahun. Langkah-langkah keamanan 
yang belum pernah terjadi sebelumnya 
diberlakukan di Washington setelah 
serangan yang bermaksud 
membatalkan sertifikasi kemenangan 
Joe Biden, pada 6 Januari di Gedung 

Capitol. Pagar berduri, pos pemeriksaan 
oleh Garda Nasional menghiasi jalanan 
sekitar kantor Kongres saat pelantikan 
Joe Biden-Kamala Harris yang 
disertifikasi sebagai pemenang pemilu AS 

2020. Sekitar 5.000 
tentara diperkirakan 
masih ditempatkan di 
sekitar Gedung 
Capitol hingga 
pertengahan Maret. 
Pendukung Trump 
menyerbu Gedung 
Capitol dalam upaya 
untuk menghentikan 
Kongres dari 
sertifikasi 
kemenangan pemilu 
oleh Biden dari 

Demokrat, mengalahkan petahana dari 
Republik. Sebelumnya, narasi keliru 
berulang kali digaungkan oleh Trump dan 
aliansinya bahwa pemilihan November 
telah dirusak oleh penipuan secara 
luas.Aksi 6 Januari memang membuat 
sertifikasi pada hari itu batal sesuai 
jadwal, tapi hanya diundur beberapa jam, 
karena anggota parlemen terdesak untuk 
lari menyelamatkan diri dari massa yang 
agresif. Dalam tragedi itu menelan korban 
jiwa 5 orang di tengah aksi kekerasan, di 
antaranya ada petugas Kepolisian 
Capitol. Lebih dari 200 orang telah 
didakwa sejauh ini atas peran mereka 
dalam kerusuhan Gedung Capitol, 
termasuk beberapa yang terkait dengan 
kelompok pinggiran sayap kanan, seperti 
Oath Keepers dan Proud Boys.

Gedung Capitol Terima Ancaman Akan “Diledakkan”
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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 kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 256 - 0801 (sore)

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

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin.
Gaji $100/hari. Tinggal dalam.
Call : 267 - 255 - 8191

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

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

Keamanan Gedung Capitol kembali 
terancam setelah terdapat laporan 
pendukung Donald Trump mendikasikan 
ingin "meledakkan" gedung itu dan 
membunuh anggota Kongres. Kepala 
Polisi Gedung 
Capitol Yogananda 
Pittman pada 
Kamis (25/2/2021) 
mengatakan 
kepada anggota 
parlemen bahwa 
ancaman ekstremis 
pro-Trump 
kemungkinan 
menargetkan 
serangan selama 
pidato Presiden 
Joe Biden, seperti 
yang dilansir dari Reuters pada Kamis 
(25/2/2021). "Anggota kelompok milisi 
yang hadir pada 6 Januari menyatakan 
keinginan mereka untuk meledakkan 
Capitol dan membunuh sebanyak 
mungkin anggota yang berhubungan 
langsung dengan pidato kenegaraan 
tahunan," kata Pittman kepada anggota 
Komite DPR AS.  "Kami berpikir 
alangkah bijaksana, jika Polisi Capitol 
mempertahankan postur keamanan 
yang ditingkatkan dan kuat sampai kami 
mengatasi risiko tersebut di masa 
mendatang," lanjutnya. Tanggal pidato 
tahunan Kenegaraan di Kongres, 
sementara ini belum diumumkan oleh 
Biden yang biasanya terjadi pada awal 
tahun. Langkah-langkah keamanan 
yang belum pernah terjadi sebelumnya 
diberlakukan di Washington setelah 
serangan yang bermaksud 
membatalkan sertifikasi kemenangan 
Joe Biden, pada 6 Januari di Gedung 

Capitol. Pagar berduri, pos pemeriksaan 
oleh Garda Nasional menghiasi jalanan 
sekitar kantor Kongres saat pelantikan 
Joe Biden-Kamala Harris yang 
disertifikasi sebagai pemenang pemilu AS 

2020. Sekitar 5.000 
tentara diperkirakan 
masih ditempatkan di 
sekitar Gedung 
Capitol hingga 
pertengahan Maret. 
Pendukung Trump 
menyerbu Gedung 
Capitol dalam upaya 
untuk menghentikan 
Kongres dari 
sertifikasi 
kemenangan pemilu 
oleh Biden dari 

Demokrat, mengalahkan petahana dari 
Republik. Sebelumnya, narasi keliru 
berulang kali digaungkan oleh Trump dan 
aliansinya bahwa pemilihan November 
telah dirusak oleh penipuan secara 
luas.Aksi 6 Januari memang membuat 
sertifikasi pada hari itu batal sesuai 
jadwal, tapi hanya diundur beberapa jam, 
karena anggota parlemen terdesak untuk 
lari menyelamatkan diri dari massa yang 
agresif. Dalam tragedi itu menelan korban 
jiwa 5 orang di tengah aksi kekerasan, di 
antaranya ada petugas Kepolisian 
Capitol. Lebih dari 200 orang telah 
didakwa sejauh ini atas peran mereka 
dalam kerusuhan Gedung Capitol, 
termasuk beberapa yang terkait dengan 
kelompok pinggiran sayap kanan, seperti 
Oath Keepers dan Proud Boys.

Gedung Capitol Terima Ancaman Akan “Diledakkan”


