
02 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 14.156,- Kurs BI $1 = Rp 14.475-

bersambung ke hal 3

Rabu
03/24/2021 Edisi 1443

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Rencana pemerintah mengimpor beras 
sebanyak 1 juta ton lagi viral dan 
mendapat protes keras dari pelaku 
pertanian. Pemerintah akan mengimpor 
beras 1 juta ton pada awal tahun 2021 
ini, 500.000 ton untuk Cadangan Beras 
Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton 
sesuai kebutuhan Badan Urusan 
Logistik (Bulog). Kondisi stok cadangan 
beras pemerintah (CBP) kelolaan 
Perum Bulog menjadi alasan utama 
mengemukanya rencana impor beras 1 
juta ton. Tetapi rencana tersebut 
langsung mendapat perlawanan keras 
dari para petani yang saat ini sedang 
panen raya. Rencana itu bukan hanya 

bakal membuat harga beras di tingkat 
petani jatuh, namun juga lebih buruk lagi, 
yakni kemungkinan tidak terserap di 
tengah masuknya musim panen saat ini. 
Protes yang dilakukan seorang pedagang 
beras di Pasar Johar, Kabupaten 
Karawang Jawa Barat melakukan aksi 
menolak kebijakan impor satu juta ton 
beras. Dari hasil pantauan yang dilakukan 
merdeka.com pada Kamis (18/3), pria 
yang memakai topi coklat, serta pakaian 
putih berlengan hitam tersebut 
mengatakan jika mengimpor akan 
merugikan para petani serta pedagang 
beras. Menurutnya, jika pemerintah tetap 

Apa Perlu Impor Beras ?
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nekat hal tersebut bisa mematikan para 
petani padi lokal. Ditambah menurut 
keterangan di video tersebut, saat ini 
masih dalam masa panen raya 
sehingga ketersediaan beras melimpah 
dan masih belum laku. "Mau beli seribu 
ton? Banyak di Pasar Johar. Ini mah 
yang ada saja tidak pada laku, diimpor 
lagi. Beli aja ke sini bapak-bapak, tidak 
usah ke Thailand, tidak usah ke 
Vietnam. Beli aja ke sini, banyak. Mau 
berapa duit," katanya mengajak, 
sembari diikuti oleh beberapa orang 
yang diduga pedagang pasar tersebut. 
Impor beras ini mencuat gara gara 
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi 
buka suara terkait rencana pemerintah 
Indonesia dan pemerintah Thailand 
meneken perjanjian nota kesepahaman 
(MoU) impor beras 1 juta ton pada akhir 
Maret 2021. Ia menjelaskan, perjanjian 
tersebut merupakan dasar untuk kedua 
negara saling pengertian terkait 
pemenuhan stok beras, khususnya bagi 
Indonesia. Bila sewaktu-waktu produksi 
beras dalam negeri tak mampu 
memenuhi kebutuhan cadangan beras 
pemerintah di Bulog, maka akan 
dilakukan impor beras dari Thailand 
sesuai kesepakatan. "Kalau sampai ada 
apa-apa, kita bisa beli stok dari sana 
(Thailand). Pengertiannya begitu," ujar 
Lutfi dalam konferensi pers virtual, 

Jumat (19/3/2021). Dengan adanya 
perjanjian tersebut, Indonesia sudah 
memiliki kepastian untuk mendapatkan 
pasokan beras dari Thailand, termasuk 
dengan kesepakatan harga. Menurut Lutfi, 
sekalipun produksi beras lokal 
diperkirakan cukup tinggi di tahun ini, 
namun pemerintah melihat ada beberapa 
hal yang perlu diantisipasi. Terutama 
terkait rendahnya stok beras cadangan 
Bulog. Lutfi menjelaskan, stok beras 
cadangan Bulog saat ini hanya sekitar 
800.000 ton. Sebanyak 275.000 ton dari 
stok tersebut merupakan beras hasil impor 
2018 yang seluruhnya berpotensi 
mengalami penurunan mutu. Bila 
dikurangi dengan jumlah beras sisa impor, 
maka stok akhir Bulog hanya berkisar 
500.000 ton. Ia bilang, ini adalah salah 
satu kondisi stok beras terendah dalam 
sejarah Bulog. Di sisi lain, penyerapan 
beras oleh Bulog dinilai belum optimal 
saat panen raya. Hingga Maret 2021 
penyerapan baru mencapai 85.000 ton. 
Padahal Bulog dinilai seharusnya sudah 
menyerap 400.000-500.000 ton beras. 
Lutfi bilang, ada aturan teknis yang 
memang perlu dipatuhi Bulog dalam 
membeli beras petani yaitu kadar air 
maksimal 25 persen. Sementara tingginya 
curah hujan membuat kualitas beras 
petani rata-rata memiliki kadar air yang 
berlebih. "Nah yang kejadian sekarang 
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adalah hujan, jadi gabah basah, gabah 
petani itu tak bisa dibeli Bulog," 
imbuhnya. Sementara, Bulog sendiri 
memiliki penugasan untuk menjaga stok 
cadangan beras sebesar 1 juta-1,5 juta 
ton setiap tahunnya. Sebab, setidaknya 
1 juta ton beras itu akan dikeluarkan 
untuk operasi pasar guna stabilisasi 
harga. Oleh sebab itu, Lutfi 
menekankan, pemerintah perlu 
mengantisipasi untuk kepastian 
pemenuhan stok beras cadangan. Hal 
itu dilakukan melalui kebijakan impor 
dengan menyepakati perjanjian 
bersama pemerintah Thailand. "Jadi 
MoU ini hanya memberikan 
kesepakatan 'if something happen, i'll 
call you' (jika terjadi sesuatu dengan 
stok beras Indonesia, saya akan 
menghubungi kamu)," kata Lutfi. 
Menurutnya, perjanjian ini 
menguntungkan bagi Indonesia. 

Pemerintah jadi memiliki kepastian 
terhadap pasar dalam negeri jika terjadi 
gejolak harga, sebab ada stok beras yang 
bisa didapatkan untuk digunakan sebagai 
intervensi pasar. "Ini untuk memastikan 
kepada pasar bahwa kita punya cadangan 
stok yang bisa dibeli. Jadi ini cuma 
strategi untuk bagaimana kita enggak 
dipojokan pedagang atau spekulan," kata 
Lutfi. Sebelumnya, mengutip pemberitaan 
Bangkok Post pada Kamis (18/3/2021), 
Menteri Perdagangan Thailand Jurin 
Laksanawisit mengungkapkan, perjanjian 
yang akan diteken kedua negara 
merupakan kesepakatan antar-
pemerintah (G2G). Isi perjanjiannya 
adalah terkait pasokan beras asal 
Thailand ke Indonesia, mencakup tidak 
lebih dari 1 juta ton beras putih dengan 
kadar retak 15-25 persen (beras medium). 
Perjanjian ini berlaku untuk pasokan 
impor 1 juta ton beras dalam setahun 
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dengan durasi empat tahun. Namun 
demikian, impor beras dari Thailand 
yang dilakukan Indonesia juga 
dilakukan dengan syarat tertentu, yakni 
tergantung produksi beras kedua 
negara tersebut dan harga beras dunia. 
Menurut Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartanto, 
impor beras tersebut terpaksa dilakukan 
untuk menjaga stok beras nasional. 
Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu 
pemerintah melihat bahwa ketersediaan 
komoditas pangan itu sangat penting, 
oleh sebab itu penyediaan beras 
dengan stok 1-1,5 juta ton ini harus 
terpenuhi. Rencana impor beras ini 
telah disepakati dalam rapat koordinasi 
terbatas, Kementerian Perdagangan 
bahkan telah mengantongi jadwal impor 
beras tersebut. Menurut dia, impor 

beras akan digunakan untuk menambah 
cadangan beras pemerintah. Impor beras 
untuk mengatasi kekurangan beras itu 
memang penting. Tapi itu semua hanya 
perkiraan yang ditakutkan kalangan 
menteri. Lain lagi dengan Budi waseso 
alias Buwas mantan bareskrim yang 
sekarang menjadi Direktur Utama Perum 
Bulog. Budi Waseso dalam Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) dengan DPR, 16 Maret  
impor 1 juta ton beras itu merupakan 
penugasan tanpa dibahas melalui rapat 
koordinasi terbatas atau rakornas lintas 
kementerian sebagaimana lazimnya. 
"Walaupun kami ada penugasan impor 1 
juta ton, belum tentu kami laksanakan. 
Kami akan prioritas dalam negeri yang 
memang sedang masa panen raya," ujar 
pria yang akrab disapa Buwas itu. 
Menurut Buwas dia belum tentu 
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menjalankan impor beras yang 
direncanakan 1 juta ton. Sebab, untuk 
tahun ini, tidak terjadi kemunduran 
masa panen raya seperti tahun lalu. 
Masa panen tahun ini terjadi pada 
Maret-April, sehingga estimasinya, 
Bulog dapat menyerap sebanyak 
390.800 ton beras Cadangan Beras 
Pemerintah (CBP). Sejauh ini saja, stok 
beras Bulog sudah mencapai 883.585 
ton yang terdiri dari beras CBP 
sebanyak 859.877 ton dan beras 
komersial sebanyak 23.708 ton. Artinya, 
setelah panen raya, stok CBP Bulog 
pada akhir April di atas 1 juta ton beras 
dan jumlah itu sudah memenuhi CBP 
per tahun, sehingga tidak diperlukan 
lagi impor beras. "Prinsipnya kami 
mengutamakan produksi dalam negeri 
untuk CBP walaupun kami 
mendapatkan tugas impor (beras) 1 juta 
itu belum tentu kami laksanakan karena 

kami tetap prioritaskan produksi dalam 
negeri yang puncaknya Maret-April," ujar 
Buwas dalam rapat dengar pendapat 
dengan Komisi IV DPR RI, Senin 
(15/3/2021). Buwas merinci, Bulog masih 
memiliki stok beras impor dari 2018 lalu. 
Adapun dari total pengadaan sebanyak 
1.785.450 ton beras, masih tersisa 
275.811 ton beras belum tersalurkan. Dari 
jumlah tersebut, 106.642 ton diantaranya 
merupakan beras turun mutu. Guru Besar 
Fakultas Pertanian IPB sekaligus Ketua 
Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi 
Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas 
Santosa mengatakan, saat ini petani 
dalam negeri sedang memasuki masa-
masa panen raya. Pemerintah diminta 
untuk lebih banyak menyerap beras 
produksi petani lokal. Kebijakan 
pemerintah membuka keran impor beras 
sebanyak 1 juta ton pada tahun ini dinilai 
tidak tepat. Badan Pusat Statistik (BPS) 

bahkan memperkirakan produksi beras 
lokal sepanjang Januari-April 2021 
mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 
persen atau 3,08 juta ton dari periode 
sama di tahun lalu yang sebesar 11,46 
juta ton. "Itu peningkatan produksi yang 
sangat besar. Jadi dari sisi itu kan enggak 
logis sama sekali keputusan impor ini," 
ujar Dwi kepada Kompas.com, Rabu 
(17/2/2021). Dwi mengatakan, seiring 
dengan masuknya masa panen raya, 
harga gabah di tingkat petani trennya 
menurun. Berdasarkan pengamatannya 
di lapangan, isu keputusan impor beras 
semakin menekan harga gabah petani 
pada saat ini. Selain karena memasuki 
masa panen, menurut Dwi, kebijakan 
impor beras yang diputuskan pada awal 
tahun tidaklah tepat. Ia menilai, 
memutuskan impor atau tidak mestinya 

dilakukan pada bulan Juli atau Agustus. 
Lantaran, pada periode itu sudah bisa 
diperkirakan produksi lokal memang 
sudah mencukupi untuk kebutuhan 
nasional hingga akhir tahun atau 
memang diperlukan impor. "Kalau 
diimpor sekarang, katakanlah masuk 2-
3 bulan lagi, itu kan stok pangan kita 
masih sangat mencukupi," kata dia. 
Oleh sebab itu, Dwi menilai, kebijakan 
pemerintah untuk impor beras tidak 
tepat baik dari segi perencanaannya 
maupun keputusannya. Ia 
menekankan, lebih baik pemerintah 
menyerap gabah petani lokal untuk 
memenuhi cadangan beras pemerintah 
(CBP) ketimbang impor. Sebab, hingga 
Mei mendatang Indonesia masih 
memasuki masa panen. "Daripada 
berpikir impor, serap gabah petani dari 
petani negara lain, lebih baik serap 
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gabah dari produksi petani kita sendiri," 
pungkasnya. Salah satu tokoh yang 
paling vokal adalah Ganjar Pranowo. 
Gubernur Jawa Tengah ini berkali-kali 
mengkritisi rencana pemerintah soal 
wacana impor beras, baik dalam forum 
rapat, diskusi hingga wawancara awak 
media. Ganjar meminta pemerintah 
mempertimbangkan rencana impor 
beras secara matang dan lebih 
memperhatikan penyerapan padi hasil 
panen petani nasional. Apalagi, saat ini 
sedang panen raya. Ganjar jelas marah 
dengan wacana impor beras yang tak 
berkeadilan sosial bagi masyarakat ini. 
Pasalnya, ia adalah Gubernur dengan 
wilayah mayoritas lahan subur 
pertanian. Jawa Tengah merupakan 
lumbung beras nasional, karena pada 

2019 saja, tercatat ada 1,7 hektar lahan 
pertanian padi dan menghasilkan 9,6 juta 
ton gabah kering giling atau setara 5,5 juta 
ton beras. Saat isu ini bergulir, Ganjar 
dengan tegas menolak rencana impor 
beras itu dan meminta pemerintah pusat 
memperhitungkan secara matang. Ganjar 
paham betul bahwa impor beras akan 
menghancurkan harga gabah di kalangan 
petani. Mereka yang saat ini sedang 
panen raya, terpaksa merugi karena nilai 
jual hasil panen tak sebanding dengan 
modal awal penanamannya. Ganjar yang 
konsen dengan masalah pertanian ini 
mengatakan, petani butuh perhatian dan 
kepastian hasil produksinya terserap 
dengan harga yang sesuai. Bulog adalah 
salah satu harapan petani bisa menjual 
padinya dengan harga pantas. Sudah 

sejak zaman dulu, impor beras selalu 
menjadi masalah bagi pertanian di 
Indonesia. Ia meminta pemerintah pusat 
tidak terburu-buru mengambil keputusan 
tersebut. Semua pihak diminta menahan 
diri demi melindungi hajat hidup orang 
banyak, yakni petani. Apalagi, saat ini 
sudah masuk musim panen. Petani yang 
sedang menikmati hasil panennya, 
harus mendapat perlindungan agar tak 
rugi. Sebab, ongkos produksinya 
kemarin tidak cukup murah, sehingga 
jangan sampai keputusan pemerintah 
menyinggung perasaan petani. Tak 
hanya statement belaka, Ganjar siap 
pasang badan untuk memastikan 
pemerintah tak buru-buru memutuskan 
kebijakan impor beras itu. Sebagai 
politisi gaek yang cukup dekat dengan 

kalangan menteri juga Presiden, 
Ganjar pasti akan intens 
berkomunikasi. "Petani jangan panik 
ya, insyaallah kita juga akan 
komunikasi dengan pemerintah pusat 
dan saya haqqul yakin mereka tidak 
akan tergesa-gesa untuk melakukan 
ini. Nanti-nanti saja lah di belakang-
belakang ketika panen sudah beres 
semuanya, kita hitung kalau memang 
kita kurang untuk cadangan atau 
persiapan bencana kita lakukan. Tapi 
kalau hari ini, terlalu dini," katanya 
dikutip kompas.com. Tolak impor 
beras juga diprotes dari Koordinator 
Nasional Koalisi Rakyat untuk 
Kedaulatan Pangan (KRKP) Said 
Abdullah. Pasalnya, saat ini petani 
sudah akan menghadapi momen 
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panen musim tanam I (MT I) yang 
biasanya lebih banyak menghasilkan 
jika membandingkan dengan MT II. "2-3 
minggu lagi April awal sudah panen, 
misal di Indramayu. Bahkan sebagian 
wilayah sudah panen yang menanam 
duluan, Bojonegoro, Ngawi, sebagian di 
wilayah agak selatan sudah mulai 
panen," kata Said. Ketika momen ini, 
stok akan lebih banyak dari waktu 
normal. Namun memang tidak semua 
dalam kondisi baik, ada sebagian hasil 
panen yang memiliki kandungan air 
lebih banyak. Alhasil, harga bisa 
terkerek turun. "Kandungan air di 
gabah tinggi. Kalau nggak ada cara 
pengeringan yang baik, kualitas beras 
turun. Kasus kemarin di Ngawi dan 
Bojonegoro harganya Rp. 3.800/Kg tapi 
tengkulak jarang yang mau beli karena 

tinggi kadar airnya. Kan ada prediksi 
April awal masih ada hujan tinggi. Kalau 
terjadi, ketika panen raya harga bisa 
diprediksi seperti tahun-tahun lalu itu 
turun. Sekarang Rp. 3.800/Kg padahal 
HPP GKP (harga pembelian pemerintah 
gabah kering panen) Rp. 4.200/Kg," 
jelasnya. Kejadian itu seharusnya bisa 
ada antisipasi sejak awal. Negara 
seharusnya bisa memberikan fasilitas 
yang bisa melindungi hasil panen petani 
tersebut, baik melalui anggaran maupun 
kebijakan. Salah satunya rencana 
kebijakan impor yang membuat harga 
beras di tingkat petani makin ambrol. 
"Harus dihitung betul-betul, kalau 
alasannya menjaga stok, apa bijak 
mengumumkan impor jelang panen 
raya? Apa bijak juga ambil impor 
sebagai jalan keluar dengan dalih jaga 

stok?" kata Said. Fakta juga 
disampaikan Badan Pusat Statistik 
(BPS) dan juga laporan dari Asosiasi 
Petani, Kelompok Kontak Tani Nelayan 
Andalan (KTNA). KTNA menilai bahkan 
ada potensi peningkatan produksi beras 
tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) 
menyebutkan adanya potensi 
peningkatan produksi padi pada 2021 
yaitu potensi produksi padi subround 
Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 
juta ton Gabah Kering Giling (GKG), 
mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta 
ton atau 26,88 persen dibandingkan 
subround yang sama tahun 2020 
sebesar 19,99 juta ton GKG. Sikap 
pemerintah yang ngotot impor beras ini 
menimbulkan berbagai prasangka buruk 
di tengah-tengah masyarakat. Ada 
dugaan jangan-jangan memang benar 

pemerintah impor beras bukan untuk 
kepentingan rakyat sebenarnya. Tapi 
untuk kepentingan segelintir orang 
yang "bermain" di balik impor beras 
itu. Para pebisnis laknat yang ingin 
mengambil keuntungan dari impor 
beras itu. Bayangkan saja, saat ini di 
beberapa wilayah Indonesia sudah 
memasuki masa panen yaitu di Aceh, 
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, 
Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 
Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Tengah, serta Kalimantan 
Selatan. Awal Maret hingga Mei 
merupakan masa panen raya petani 
Indonesia. Lalu dalam kondisi ini 
pemerintah ingin membeli beras 
(impor) dari luar negeri, lantas siapa 
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Tanah Air

Menjaga kondisi ruangan agar tetap 
memiliki kelembapan yang ideal 
merupakan sesuatu yang penting. 
Apalagi jika biasa berlama-lama di 
ruangan yang ber-AC. Meskipun terasa 
sejuk dan nyaman, AC juga memberikan 
dampak buruk bagi kondisi sekitar. AC 
dapat membuat ruangan tersebut 
menjadi kering.

Selain menjaga kelembapan udara, 
humidifier juga memiliki beberapa 
manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. 

Untuk mengatasi keringnya udara dalam 
ruangan, Anda bisa mencoba 
menggunakan humidifier. Humidifier 
merupakan alat pelembap udara yang 
bekerja dengan menyemprotkan uap air 
ke udara. uap air ini akan meningkatkan 
kelembapan udara hingga batas ideal.

Mengenal Manfaat Humidifier

yang akan menyerap panen raya 
petani Indonesia? Heran, bukankah 
sejatinya pemerintah melindungi hak-
hak petani Indonesia, pemerintah harus 
menjaga agar harga gabah petani tetap 
stabil, bukan justru menjatuhkan harga 
beras petani dengan mengimpor beras 
dari petani luar negeri. Kecemasan 
akan kebijakan pemerintah impor beras 
ini bukan hanya dari petani saja, tapi 
Yadi Sofyan Noor, Sekretaris Jenderal 
KTNA Nasional juga meminta 
pemerintah untuk meninjau ulang 
kebijakan impor beras yang akan 
dilakukan pemerintah pada saat beras 
dalam negeri diprediksi meningkat. 
Menurut Yadi, kebijakan impor beras 
tersebut akan berdampak penurunan 
harga jual hasil panen padi petani serta 
membuat mental petani tertekan 

karena merasa kurang dihargai jerih 
payahnya selama ini. Yadi berharap, 
pemerintah melalui Perum Bulog dapat 
menyerap dan menampung hasil produksi 
padi di daerah-daerah. Selain itu Rektor 
Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Arif 
Satria juga menolak kebijakan pemerintah 
tersebut, karena impor beras hanya akan 
meresahkan petani. Prof. Arif Satria 
menyarankan pemerintah untuk 
melakukan langkah strategis dalam 
menyambut panen raya yang sebentar 
lagi memasuki puncak. Dalam hal ini 
perlu adanya sinergi antara Kementerian 
Pertanian (Kementan), Bulog dan 
berbagai instansi yang harus dilakukan. 
Jika impor terjadi, maka dampaknya akan 
sangat serius terhadap harga dan itu 
akan merugikan petani. Pemerintah harus 
menghargai petani yang sudah bersusah 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 
menyoroti alasan yang dianggap 
mendesak dari pemerintah pusat untuk 
importasi beras.

Bupati Blora, Arief Rohman yang 
menyatakan, lebih baik pemerintah pusat 
mengutamakan penyerapan gabah lokal.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 
yang menawarkan agar pemerintah 
memaksimalkan hasil gabah Jabar yang 
melimpah.
Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie 
menegaskan, apabila pemerintah pusat 

payah, berjerih payah dan bekerja keras 
untuk memberikan suplai pangan untuk 
Indonesia. Penolakan impor beras 
banyak disuarakan oleh para gubernur 
dan bupati di daerah daerah. Beberapa 
kepala daerah menyampaikan 
keberatannya, antara lain:

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa meyakinkan, bahwa 
daerahnya tidak memerlukan beras 
impor, mengingat ketersediaan yang 
surplus pada saat ini dan kecukupan 
pasokan hingga akhir Mei 2021.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP 
PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan 
PDIP menolak rencana impor satu juta 
ton beras oleh Kementerian 
Perdagangan. Hasto menyebut banyak 
pemburu rente di belakang impor. 
"Menteri Perdagangan tidak boleh 
melakukan suatu tindakan yang 
pragmatis hanya untuk impor. Saya 

ngotot mengimpor beras, maka 
komoditas tersebut dilarang masuk ke 
wilayahnya, karena akan merusak 
harga pasar yang dapat memukul 
petani setempat.
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tahu di belakang impor itu banyak 
pemburu rente," tutur Hasto saat hadir 
dalam acara tanam pohon di Waduk 
Rawa Lindung, Jakarta Selatan, 
Minggu (21/3) dikutip dari Antara. Ia 
mengatakan semangat yang dilakukan 
saat ini adalah membangun kedaulatan 
pangan di dalam negeri karena 
Indonesia memiliki sumber pangan 
melimpah. Hasto melanjutkan, sejak 1 
tahun terakhir partai berlambang 
banteng dengan moncong putih itu 
melakukan gerakan menanam tanaman 
pengganti beras, di antaranya umbi-
umbian, ketela, sukun, dan pisang. 
"Karena itulah sikap PDIP, kami 
menolak impor beras," ujar Hasto. 
Dengan banyaknya penolakan dari 
berbagai kalangan dan petani. Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi 
mengaku siap berhenti dari jabatannya 
kalau keputusan mengenai impor beras 

sebesar 1 juta ton salah. Ia mengatakan 
keputusan tersebut diambil melalui 
perhitungan yang matang terkait dengan 
ketersediaan beras di Perum Bulog. "Saya 
mesti memikirkan yang tidak terpikirkan, 
saya mesti mengambil keputusan pada 
keputusan yang tidak populer, saya 
hadapi. Kalau memang saya salah, saya 
siap berhenti, tidak ada masalah, tapi 
tugas saya memikirkan yang tidak 
dipikirkan oleh bapak dan ibu," ungkapnya 
dalam rapat bersama Komisi VI DPR, 
Senin (22/3). Ia menjelaskan ketika 
pertama kali menjabat sebagai Menteri 
Perdagangan pada 23 Desember 2020 
lalu, sudah ada notulen rapat di tingkat 
kabinet yang menyatakan bahwa Perum 
Bulog harus memiliki cadangan beras 
atau iron stock sebesar 500 ribu ton. 
Pendapat para gubernur dan bupati itu 
harus kita dengar, menurut peneliti 

Institute for Development of Economics 
and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. 
Impor pangan tidak dilarang asalkan 
memang dibutuhkan. Untuk mengetahui 
apakah itu dibutuhkan atau tidak, mau 
tidak mau semua kembali lagi ke data: 
berapa luas lahan, berapa produksi, dan 
berapa yang dibutuhkan. “Impor harus 
didukung data valid, bukan pertimbangan 
perburuan rente dan bukan hanya 
masalah harga,” kata Enny, melansir 
Antara. “Memang harga dalam negeri 
punya disparitas yang tinggi dari harga 
internasional, ini karena biaya produksi 
di dalam negeri cukup mahal.” Menurut 
Enny masalah beras di Indonesia bukan 
cuma harga yang mahal sehingga 
solusinya adalah beras dengan harga 
lebih murah dari luar negeri, melainkan 
juga rente yang masih kental. Yang 
dimaksud rente adalah penguasaan 
yang terkonsentrasi di pihak-pihak 

tertentu. Impor beras memang perlu, 
tapi ini waktunya yang salah. Asosiasi 
Bank Benih dan Teknologi (AB2TI) 
menyatakan sikap itu, yaitu: Batalkan 
keputusan impor beras terlebih 
dahulu. Kalau nanti mau ada rakortas 
lagi, silahkan nanti di Bulan Juli-
Agustus. Karena estimasi kita di 
bulan itu jauh lebih baik terkait 
produksi beras karena luas tanam 
sudah kita ketahui juga sehingga 
estimasi di tahun 2021 sudah 
diketahui. Jadi kesimpulan nya impor 
beras hingga 1 juta ton saat ini adalah 
suatu hal yang sangat disayangkan 
dan seharusnya tidak perlu terjadi jika 
pemerintah melalui kementerian 
pertanian benar-benar serius 
mengupayakan swasembada pangan 
khususnya beras. Sebagaimana 
diketahui negara kita memiliki tanah 
yang sangat luas untuk diolah 
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sebagai lahan pertanian padi. Dan 
negara kita juga memiliki angka 
pengangguran yang sangat tinggi, yang 
seharusnya dapat dilatih dan 
dipekerjakan untuk mengusahakan 
lahan tersebut? Tetapi mengapa 
pemerintah belum serius melakukannya 
setelah sekian lama? Apakah cuaca 
ekstrim selalu akan dijadikan alasan? 
Jika Thailand dan Vietnam bisa 
mengatasinya mengapa negara kita 
tidak bisa? Apakah tanah di Thailand 
dan Vietnam lebih subur dari di negeri 
kita? Ataukah mungkin sumberdaya 
manusia di Thailand dan Vietnam sudah 
jauh lebih hebat? Berapa besar uang 
yang kita belanjakan setiap tahunnya 
untuk mengimpor beras dari luar 
negeri? Misalnya jika harga 1 kg beras 
Rp9.000,- maka untuk membeli 1 juta 
ton atau 1.000.000.000 kg (1 miliar 
kilogram) beras diperlukan dana 

Rp9.000.000.000.000,- (Rp9 triliun), 
apakah itu dianggap jumlah yang terlalu 
sedikit daripada menanam di negeri 
sendiri? 

Gula diimpor sementara kita memiliki 
kebun tebu yang cukup luas, bahkan 
garam pun diimpor dengan 1001 macam 
alasan kualitas, dan sebagainya. Apakah 
mafia impor itu benar-benar ada dan tidak 
bisa dihentikan? Semoga saja ajakan 
Presiden Jokowi "mencintai produk sendiri 
dan membenci produk asing" dapat pelan-
pelan terlaksana dengan mengusahakan 
sendiri di dalam negeri, serta mafia impor 
diberantas habis.

Jika diperhatikan memang sangat heran 
melihat kebiasaan negeri ini yang sangat 
suka impor. Apapun yang seharusnya bisa 
diusahakan di dalam negeri tetapi diimpor. 
Sapi diimpor sementara lahan untuk 
beternak luas dan tenaga kerja juga 
melimpah. 

Info SIP
Folat adalah nama lain dari vitamin B9. 
Nutrisi ini terdapat secara alami di dalam 
berbagai makanan. Versi sintetis dari 
vitamin, yang dikenal sebagai asam folat, 
sering ditambahkan ke dalam sereal dan 
vitamin yang diperkaya.

Makanan yang banyak mengandung 
asam folat pertama adalah kacang-
kacangan. Kacang-kacangan adalah 
buah atau biji dari setiap tumbuhan di 
keluarga Fabaceae, seperti kacang 
polong. Meskipun jumlah tepat dari folat 
dalam kacang-kacangan bervariasi, 
mereka merupakan sumber folat yang 

Asupan asam folat harian yang 
direkomendasikan untuk remaja dan 
orang dewasa adalah 400 mcg. 
Sedangkan wanita hamil membutuhkan 
setidaknya 600 mcg per hari, dan wanita 
menyusui membutuhkan 500 mcg.
Untuk mendapatkan asupan asam folat 
yang sesuai, berikut kami sajikan 
beberapa makanan yang banyak 
mengandung asam folat, yang dilansir 
dari laman healthline.com.
Kacang-kacangan

Folat merupakan nutrisi yang larut dalam 
air. Artinya, alih-alih menyimpannya, 
tubuh akan mengeluarkan kelebihannya 
melalui urin. Karena tubuh tidak 
menyimpan nutrisi ini, perlu memastikan 
bahwa Anda mendapatkan cukup asupan 
dari asam folat setiap hari.

Seperti vitamin B lainnya, folat berperan 
penting dalam metabolisme protein dan 
membantu pembentukan DNA. Kita juga 
memerlukan nutrisi ini untuk 
memproduksi sel darah merah yang 
sehat. Itulah kenapa setiap orang perlu 
menjaga asupan asam folat, khususnya 
bagi wanita hamil.

Makanan Yang Mengandung Asam Folat
sangat baik.

Telur

Asparagus juga kaya akan antioksidan 
dan telah terbukti memiliki sifat anti-
inflamasi dan antibakteri. Terlebih lagi, 
makanan ini adalah sumber serat yang 
menyehatkan jantung, yang memenuhi 
hingga 6% dari kebutuhan serat harian 
hanya dalam satu porsinya.

Satu telur berukuran besar 
mengandung 22 mcg folat, atau sekitar 
6% dari AKG. Memasukkan, bahkan 
jika hanya beberapa porsi, telur ke 
dalam makanan setiap minggu, bisa 
menjadi cara mudah untuk 
meningkatkan asupan asam folat dan 
membantu memenuhi kebutuhan. Telur 
juga mengandung protein, selenium, 

Asparagus
Makanan yang banyak mengandung 
asam folat yang kedua yaitu 
asparagus. Asparagus mengandung 
banyak vitamin dan mineral 
terkonsentrasi, termasuk folat. 
Faktanya, setengah cangkir (90 gram) 
porsi asparagus yang dimasak 
mengandung sekitar 134 mcg folat, 
atau 34% dari AKG.

Makanan yang banyak mengandung 
asam folat ketiga yakni telur. 
Menambahkan telur ke dalam 
makanan adalah cara yang bagus 
untuk meningkatkan asupan beberapa 
nutrisi penting, termasuk asam folat.

Misalnya, satu cangkir (177 gram) 
kacang merah matang mengandung 
131 mcg folat, atau sekitar 33% dari 
Nilai Harian. Sementara itu, satu 
cangkir (198 gram) lentil matang 
mengandung 358 mcg folat, yang 
merupakan 90% dari AKG.
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Buah Bit

Satu cangkir (30 gram) bayam mentah 
menyediakan 58,2 mcg, atau 15% dari 
AKG. Sayuran hijau juga tinggi serat 
serta vitamin K dan A. Mereka dikaitkan 
dengan sejumlah manfaat kesehatan.

Makanan yang banyak mengandung 
asam folat yang kelima yaitu buah bit. 
Buah ini mengandung banyak mangan, 
kalium, dan vitamin C yang dibutuhkan 
sepanjang hari. Bit juga merupakan 
sumber folat yang bagus, di mana satu 
cangkir (136 gram) bit mentah 

riboflavin, dan vitamin B12.

Makanan yang banyak mengandung 
asam folat yang keempat adalah 
sayuran hijau. Sayuran berdaun hijau 
seperti bayam, kangkung, dan arugula 
rendah kalori namun kaya akan vitamin 
dan mineral utama, termasuk asam 
folat.

Studi menunjukkan bahwa makan lebih 
banyak sayuran silangan, seperti 
sayuran berdaun hijau, dapat dikaitkan 
dengan berkurangnya peradangan, 
penurunan risiko kanker, dan 
peningkatan penurunan berat badan.

Brokoli

mengandung 148 mcg folat, atau sekitar 
37% dari AKG.
Selain kandungan mikronutriennya, bit 
mengandung nitrat yang tinggi, sejenis 
senyawa tanaman yang telah dikaitkan 
dengan banyak manfaat kesehatan. Satu 
penelitian kecil menunjukkan bahwa 
meminum jus bit dapat menurunkan 
tekanan darah sistolik secara temporer 
sebesar 4-5 mmHg pada orang dewasa 
yang sehat.

Makanan yang banyak mengandung asam 
folat selanjutnya yaitu buah sitrus. Selain 
enak dan kaya rasa, buah sitrus seperti 
jeruk, grapefruit, lemon, dan jeruk nipis 
kaya akan folat. Buah jeruk juga dikemas 
dengan vitamin C, mikronutrien penting 
yang dapat membantu meningkatkan 
kekebalan dan membantu mencegah 
penyakit.
Faktanya, studi observasional telah 
menemukan bahwa asupan tinggi buah 
jeruk dapat dikaitkan dengan risiko kanker 
payudara, perut, dan pankreas yang lebih 
rendah.

Terkenal karena khasiatnya yang dapat 

Buah Sitrus

meningkatkan kesehatan, 
menambahkan brokoli ke dalam 
makanan dapat menyediakan berbagai 
vitamin dan mineral penting. Dan untuk 
asam folat, satu cangkir (91 gram) dari 
brokoli mentah mengandung sekitar 57 
mcg folat, atau sekitar 14% dari AKG.
Brokoli yang dimasak mengandung lebih 
banyak folat, dengan setiap setengah 
porsi cangkir (78 gram) menyediakan 84 
mcg, atau 21% dari AKG. Brokoli juga 
tinggi akan mangan dan vitamin C, K, 
dan A. Ini juga mengandung berbagai 
macam senyawa tanaman bermanfaat, 
termasuk sulforaphane, yang telah 
dipelajari secara ekstensif karena sifat 
anti-kankernya yang kuat.
Pepaya
Selain enak dan kaya rasa, pepaya juga 
dikemas dengan nutrisi folat. Satu 
cangkir (140 gram) pepaya mentah 
mengandung 53 mcg folat, yang setara 
dengan sekitar 13% dari AKG. Selain itu, 
pepaya juga kaya akan vitamin C, 
kalium, dan antioksidan seperti 
karotenoid.Namun, wanita hamil harus 
mempertimbangkan untuk menghindari 
makan pepaya mentah. Para peneliti 
berspekulasi bahwa makan pepaya 
mentah dalam jumlah banyak dapat 
menyebabkan kontraksi dini pada wanita 

Pisang ukuran sedang dapat memasok 
23,6 mcg folat, atau 6% dari AKG. 
Pisang juga kaya nutrisi lain, termasuk 
kalium, vitamin B6, dan mangan.
Alpokat

hamil, meskipun buktinya masih lemah.
Pisang
Makanan yang banyak mengandung 
asam folat berikutnya adalah pisang. 
Kaya akan berbagai macam vitamin 
dan mineral, pisang adalah buah yang 
penuh dengan nutrisi. Buah ini sangat 
tinggi folat dan dapat dengan mudah 
membantu memenuhi kebutuhan harian 
Anda bila dipasangkan dengan 
beberapa makanan kaya folat lainnya.

Setengah dari buah alpokat mentah 
mengandung 82 mcg folat, atau sekitar 
21% dari jumlah yang Anda butuhkan 
sepanjang hari. Selain itu, alpokat juga 
kaya akan potasium dan vitamin K, C, 
serta B6. Buah ini juga tinggi lemak tak 
jenuh tunggal yang menyehatkan 
jantung, yang berguna untuk 
melindungi tubuh dari penyakit jantung.

Alpokat sangat populer karena 
teksturnya yang lembut dengan rasa 
yang menyerupai mentega. Selain 
rasanya yang unik, alpokat merupakan 
sumber nutrisi penting yang sangat 
baik, termasuk folat.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN
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Menurut data pihak berwenang, Alissa 
membeli sebuah pistol Ruger AR556 
pada 16 Maret.

Pelaku diidentifikasi sebagai Ahmad Al 
Aliwi Alissa, baru berusia 21 tahun.
Ia melepas tembakan di supermarket 
King Soopers di kota Boulder, dan salah 
satu korbannya adalah seorang polisi.
Dalam aksinya, Alissa menggunakan 
pistol jenis AR-15 yang sudah 
dimodifikasi dan mengenakan rompi anti 
peluru. Penggeledahan di kediamannya 
dekat kota Denver menemukan senjata 
lain.Ketika gedung itu dikepung polisi, 
Alissa menyerahkan diri setelah melucuti 
pakaiannya dan digelandang polisi 
dengan hanya bercelana kolor dan kaki 
kanan terluka.Pihak berwajib meyakini 
Alissa adalah pelaku tunggal dan akan 
dibawa ke pengadilan Kamis besok.
Ia tidak menjawab saat ditanya apakah 
ada pelaku lain, dan mengatakan ingin 
bicara dengan ibunya.

Pihak berwajib Amerika Serikat telah 
menangkap pelaku penembakan di 
sebuah supermarket di Colorado yang 
menewaskan 10 orang Senin (22/3/2021) 
lalu dan mendalami profilnya.

Penembakan Di Colorado, 10 Orang Tewas

Seorang teman Alissa mengatakan 
saat di sekolah ia dijauhi teman-
temannya.

Latar Belakang
Keluarga Alissa adalah imigran asal 
Suriah yang masuk Amerika pada 
2002, menurut keterangan kakaknya, 
Ali Aliwi Alissa.

Kepada stasiun televisi CNN, Ali 
mengatakan adiknya juga 
kemungkinan mengalami gangguan 
mental.

Ia tinggal di Arvada, kota kecil di antara 
Boulder dan Denver, dan telah tinggal 
di Amerika dalam sebagian besar 
hidupnya, kata Michael Dougherty, 
jaksa wilayah county Boulder.

“Orang-orang memilih tidak mencari 
masalah dengannya karena perangai 
dia. Jarang ada yang mau bicara serius 

Mereka tinggal di kota Arvada sejak 
2014.Menurut keterangan kakaknya, 
yang terpaut 13 tahun dengan 
tersangka, Ahmad Alissa kerap menjadi 
korban perundungan saat masih di 
SMA karena nama dan agamanya, dan 
hal itu membuatnya “anti-sosial”.

Paranoid

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
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Di akun Facebook Alissa terungkap 
bahwa ia curiga kalau sekolahnya dulu 
meretas ponselnya setelah ia lulus.
"Saya ingin tahu apakah ada undang-
undang privasi telepon karena saya 
yakin sekolah saya dulu meretas telepon 
saya," tulis Alissa pada 18 Maret 2019.
Pada 5 Juli 2019, ia menulis ada orang 
lain yang juga meretas teleponnya dan 
menambahkan: “Biarkan saya menjalani 
hidup normal."Alissa mengikuti 
pendidikan di SMA Arvada West periode 
Maret 2015 sampai Mei 2018.

dengannya karena sikap dia. Jadi dia 
memang penyendiri,” kata Damien Cruz, 
yang mengklaim kenal Alissa sejak kelas 
lima.Alissa makin “paranoid” sejak 2014 
dan meyakini kalau ia selalu dibuntuti 
dan dikejar-kejar orang lain, kata 
kakaknya.Misalnya, ia menutupi kamera 
komputer dengan lakban agar tidak ada 
orang yang bisa memata-matai, kata 
kakaknya yang tinggal serumah dengan 
Alissa."Ia selalu curiga ada orang di 
belakangnya, orang yang selalu 
membuntuti," kata Ali.

Warga yang kehilangan anggota 
keluarganya dalam penembakan di 
supermarket King Sooper, Colorado, AS, 

Ali mengatakan tidak tahu kenapa 
Alissa pergi ke King Soopers.
Rumah keluarganya digeledah polisi 
pada Selasa dini hari.“Mereka 
menggeledah setiap sudut rumah dan 
memeriksa setiap helai pakaian," kata 
Ali.Sejauh ini, polisi belum 
mengungkap dugaan motif serangan di 
supermarket tersebut.Pada 2018, 
Alissa terkena hukuman percobaan 
satu tahun karena menyerang teman 
sekolahnya pada November 2017.

"Ini semua betul-betul mengejutkan. 
Saya tidak pernah mengira sama 
sekali ia akan tega melakukan hal 
seperti itu. Saya masih belum bica 
percaya,” kata Ali mengomentari 
penembakan Senin lalu.

mendatangi lokasi kejadian pada 23 
Maret 2021. (AFP)
Bukan Fanatik
Menurut kakaknya, Alissa bukan tipe 
orang yang suka berpolitik, bukan pula 
orang yang relijius. Sejauh yang 
diketahuinya, Alissa juga bukan orang 
yang suka kekerasan.

“Saya sedih atas nyawa yang dia 
rampas dan turut berduka bersama 
para keluarga itu," imbuhnya.
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Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDI) 
Megawati Soekarnoputri mengkritik 
pihak yang menuding Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) ingin menjabat tiga 
periode. Megawati menyebut pihak-
pihak tersebut justru yang ingin 
menjabat tiga periode.
"Hari ini Pak Jokowi dikocok, 
berkeinginan katanya untuk tiga 
periode. Lah yang ngomong itu yang 
kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa 
tau dianya bisa jadi ingin tiga periode," 
kata Megawati saat berpidato di acara 
peluncuran buku Merawat Pertiwi 
secara virtual, Rabu (24/3).
Megawati menegaskan aturan masa 
jabatan presiden yang tertuang dalam 
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 
hanya mengamanatkan dua periode. Ia 
juga menegaskan presiden tak bisa 
mengubah begitu saja aturan yang 
tertuang dalam UUD 1945 itu.
"Kenapa? Loh aturan mainnya sudah 
ada," ujar presiden ke-5 RI itu.
Dalam kesempatan ini, Megawati turut 
menyinggung kader PDIP yang hendak 
mencalonkan diri menjadi kepala 

"Mau cari kekayaan, mau cari kekuasaan, 
mau cari ketenaran? Berhenti lah. Paling 
dua periode. Enggak ada lagi. Dua 
periode. Jangan asal duduk aja. Tugas 
kalian utama sebagai kader partai adalah 
memperjuangkan nasib rakyat," kata 
Megawati.
Wacana penambahan masa jabatan 
presiden menjadi tiga periode digaungkan 
kembali oleh Mantan Ketua MPR Amien 
Rais. Lewat akun instagram pribadinya 
pada Sabtu (13/3), Amien mengaku curiga 
ada upaya sejumlah pihak untuk 
menerbitkan pasal dalam aturan hukum 
agar Jokowi bisa menjabat hingga tiga 
periode kepresidenan.
Presiden Jokowi sendiri telah bersikap 
atas munculnya isu jabatan presiden tiga 
periode. Ia menyatakan tak ada niat untuk 
menjabat presiden selama tiga periode. 
Dia menegaskan tetap mematuhi Undang-
undang Dasar 1945 yang mengatur masa 
jabatan presiden selama dua periode.

daerah belakangan ini. Ia lantas 
mempertanyakan alasan utama para 
kader-kadernya tersebut memiliki niatan 
tersebut.

Megawati : Yang Ngomong Yang Mau

Dalam persidangan perkara gugatan, 
Jhoni Allen Marbun menuntut ganti rugi 
ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) dkk 
sebanyak Rp 55,8 miliar. Tuntutan ini 
sebagai ganti rugi yang dialami Jhoni atas 
pemecatan dirinya dari Demokrat.
Mananggapi itu, Kuasa Hukum Partai 
Demokrat, Mehbob menilai, kalau 
tuntutan Jhoni Allen Marbun dalam 
gugatannya tersebut hanya ingin 
mempertahankan kepentingan 
pribadinya. Sebagaimana ganti rugi yang 
terbagi menjadi Rp 5,8 miliar materiel dan 
Rp 50 miliar imateriel.
"Jadi saya kira Jhoni Allen ini hanya 
mempertahankan untuk kepentingan dia, 
pribadi, yaitu mempertahankan posisi dia 
di DPR RI, termasuk dengan yang seperti 
dia tadi ngomong tentang imateriel," 
katanya usai ditemui setelah sidang di PN 
Jakarta Pusat, Rabu (24/3).
Lalu, dia menilai, kalau uang yang diminta 
kubu Jhoni Allen selaku penggugat terkait 
ganti rugi sebagai Anggota DPR yang di-
PAW (pergatian antar waktu) senilai Rp 
5,8 miliar dan imateriel sebesar Rp 50 
miliar tidaklah masuk akal.
"Salah petitumnya dia minta ganti rugi 
kan, tentang jabatan kalau dia di PAW. 
Dia berpikir lima tahun masih ada waktu 

Ini Jumlah Gugaratan Jhoni Allen Ke AHY

Rincian Ganti Rugi Yang Diminta 
Jhoni Allen

"Kan fakta sudah terjadi dia adalah 
fasilitator KLB ilegal (Demokrat kubu 
Moeldoko). Jadi supaya wartawan 
juga tahu dia bukan pendiri partai 
dalam gugatan dia mengaku sebagai 
deklarator," tegasnya.

Pasalnya, Mehbob mengatakan, kalau 
tuntutan itu tak memiliki dasar. Sebab 
pemecatan yang dilakukan para 
petinggi Partai Demokrat kepada Jhoni 
Allen menyalut keselamatan partai. 
Selain itu, dia juga membantah 
pernyataan kuasa hukum Jhoni Allen 
dalam persidangan yang menyebut 
Jhoni Allen salah satu pendiri Partai 
Demokrat.

Sebelumnya, Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat 
melanjutkan persidangan terkait 
gugatan yang dilayangkan Jhoni Allen 
Marbun atas pemecatan dirinya oleh 
Ketua Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) dkk yang 
mengakibatkan kerugian baginya.
Ketika persidangan, Kuasa Hukum 

tiga tahun dia menghitung tadi Rp5,8 
miliar sekian kalau imaterielnya dia 
minta Rp 50 miliar itu ya, tidak masuk 
dilogika-lah," ujarnya.
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HUB: 215-271-3057

We’ re Hiring
Open Positions

Packer / Forklift Driver

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

Appy Now

Jeti Sokay : 215 - 403 - 5966

Tanah Air

Renungan Rohani
Tanah Air

Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDI) 
Megawati Soekarnoputri mengkritik 
pihak yang menuding Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) ingin menjabat tiga 
periode. Megawati menyebut pihak-
pihak tersebut justru yang ingin 
menjabat tiga periode.
"Hari ini Pak Jokowi dikocok, 
berkeinginan katanya untuk tiga 
periode. Lah yang ngomong itu yang 
kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa 
tau dianya bisa jadi ingin tiga periode," 
kata Megawati saat berpidato di acara 
peluncuran buku Merawat Pertiwi 
secara virtual, Rabu (24/3).
Megawati menegaskan aturan masa 
jabatan presiden yang tertuang dalam 
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 
hanya mengamanatkan dua periode. Ia 
juga menegaskan presiden tak bisa 
mengubah begitu saja aturan yang 
tertuang dalam UUD 1945 itu.
"Kenapa? Loh aturan mainnya sudah 
ada," ujar presiden ke-5 RI itu.
Dalam kesempatan ini, Megawati turut 
menyinggung kader PDIP yang hendak 
mencalonkan diri menjadi kepala 

"Mau cari kekayaan, mau cari kekuasaan, 
mau cari ketenaran? Berhenti lah. Paling 
dua periode. Enggak ada lagi. Dua 
periode. Jangan asal duduk aja. Tugas 
kalian utama sebagai kader partai adalah 
memperjuangkan nasib rakyat," kata 
Megawati.
Wacana penambahan masa jabatan 
presiden menjadi tiga periode digaungkan 
kembali oleh Mantan Ketua MPR Amien 
Rais. Lewat akun instagram pribadinya 
pada Sabtu (13/3), Amien mengaku curiga 
ada upaya sejumlah pihak untuk 
menerbitkan pasal dalam aturan hukum 
agar Jokowi bisa menjabat hingga tiga 
periode kepresidenan.
Presiden Jokowi sendiri telah bersikap 
atas munculnya isu jabatan presiden tiga 
periode. Ia menyatakan tak ada niat untuk 
menjabat presiden selama tiga periode. 
Dia menegaskan tetap mematuhi Undang-
undang Dasar 1945 yang mengatur masa 
jabatan presiden selama dua periode.

daerah belakangan ini. Ia lantas 
mempertanyakan alasan utama para 
kader-kadernya tersebut memiliki niatan 
tersebut.

Megawati : Yang Ngomong Yang Mau

Dalam persidangan perkara gugatan, 
Jhoni Allen Marbun menuntut ganti rugi 
ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) dkk 
sebanyak Rp 55,8 miliar. Tuntutan ini 
sebagai ganti rugi yang dialami Jhoni atas 
pemecatan dirinya dari Demokrat.
Mananggapi itu, Kuasa Hukum Partai 
Demokrat, Mehbob menilai, kalau 
tuntutan Jhoni Allen Marbun dalam 
gugatannya tersebut hanya ingin 
mempertahankan kepentingan 
pribadinya. Sebagaimana ganti rugi yang 
terbagi menjadi Rp 5,8 miliar materiel dan 
Rp 50 miliar imateriel.
"Jadi saya kira Jhoni Allen ini hanya 
mempertahankan untuk kepentingan dia, 
pribadi, yaitu mempertahankan posisi dia 
di DPR RI, termasuk dengan yang seperti 
dia tadi ngomong tentang imateriel," 
katanya usai ditemui setelah sidang di PN 
Jakarta Pusat, Rabu (24/3).
Lalu, dia menilai, kalau uang yang diminta 
kubu Jhoni Allen selaku penggugat terkait 
ganti rugi sebagai Anggota DPR yang di-
PAW (pergatian antar waktu) senilai Rp 
5,8 miliar dan imateriel sebesar Rp 50 
miliar tidaklah masuk akal.
"Salah petitumnya dia minta ganti rugi 
kan, tentang jabatan kalau dia di PAW. 
Dia berpikir lima tahun masih ada waktu 

Ini Jumlah Gugaratan Jhoni Allen Ke AHY

Rincian Ganti Rugi Yang Diminta 
Jhoni Allen

"Kan fakta sudah terjadi dia adalah 
fasilitator KLB ilegal (Demokrat kubu 
Moeldoko). Jadi supaya wartawan 
juga tahu dia bukan pendiri partai 
dalam gugatan dia mengaku sebagai 
deklarator," tegasnya.

Pasalnya, Mehbob mengatakan, kalau 
tuntutan itu tak memiliki dasar. Sebab 
pemecatan yang dilakukan para 
petinggi Partai Demokrat kepada Jhoni 
Allen menyalut keselamatan partai. 
Selain itu, dia juga membantah 
pernyataan kuasa hukum Jhoni Allen 
dalam persidangan yang menyebut 
Jhoni Allen salah satu pendiri Partai 
Demokrat.

Sebelumnya, Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat 
melanjutkan persidangan terkait 
gugatan yang dilayangkan Jhoni Allen 
Marbun atas pemecatan dirinya oleh 
Ketua Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) dkk yang 
mengakibatkan kerugian baginya.
Ketika persidangan, Kuasa Hukum 

tiga tahun dia menghitung tadi Rp5,8 
miliar sekian kalau imaterielnya dia 
minta Rp 50 miliar itu ya, tidak masuk 
dilogika-lah," ujarnya.
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Kerugian itu, dilayamgkan kepada tigak 
pihak selaku tergugat yakni, yakni AHY 
(tergugat I), Sekretaris Jenderal Partai 
Demokrat Teuku Riefky Harsya 
(tergugat II) dan Ketua Dewan 
Kehormatan Partai Demokrat Hinca IP 
Pandjaitan (tergugat III).

Jhoni Allen, Slamet Hassan dalam isi 
pemohonan gugatanya menyebut kalau 
kliennya mengalami kerugian sebesar 
Rp55,8 miliar yang terbagi dalam 
kerugian materil maupun imateril.
"Akibat perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh para tergugat 
mengakibatkan kerugian yang dialami 
oleh penggugat baik materiel maupun 
imateriel," kata Slamet saat bacakan 
permohonan gugatan, Rabu (24/3).

Kemudian, dalam isi petitum gugatanya 
tersebut turut merincikan kerugian 
materil sebesar Rp5,8 miliar. Terdiri dari 
gaji anggota DPR RI Rp60 juta/bulan x 
44 bulan tersisa = Rp2,64 miliar, 
kunjungan dapil DPR RI Rp120 juta/6 
bulan x 8 = Rp960 juta; uang reses 
Rp400 juta/tahun x 4 = Rp1,6 miliar; 
rumah aspirasi Rp150 juta/tahun x 4 = 
Rp600 juta.
Sedangkan kerugian imateriel berupa 
hilang dan/atau rusaknya harkat 
martabat dan nama baik, serta 

“Nilai kerugian imateriel akan 
disumbangkan kepada panti sosial yang 
membutuhkan," ucap Slamet.

Atas hal itu, Slamet meminta supaya 
majelis hakum hakim menyatakan tidak 
sah dan/atau batal demi hukum seluruh 
perbuatan atau putusan tergugat III [Hinca 
IP Pandjaitan] terkait pemberhentian 
kliennya. Termasuk permintaan ganti rugi 
sebesar Rp55,8 miliarbtersebut.
“Menyatakan tidak sah dan/atau batal 
demi hukum Surat Keputusan Dewan 
Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 
01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 
2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan 
Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai 
Anggota Partai Demokrat kepada Saudara 
drh. Jhonni Allen Marbun,MM," tandas 
Slamet.

Slamet meminta majelis hakim yang 
mengadili perkara ini menyatakan bahwa 
tindakan para tergugat merupakan 
perbuatan melawan hukum. Menurut dia, 
proses pengambilan keputusan terkait 
pemecatan Jhonni melanggar ketentuan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga (AD/ART) Partai Demokrat 2020 
hingga Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata).

kepercayaan publik akibat keputusan 
pemecatan sebesar Rp50 miliar.

Lebih lanjut ia mengatakan Tesla hanya 
menggunakan perangkat lunak internal 
dan sumber software terbuka, dan Bitcoin 
yang dibayarkan kepada perusahaan 
akan disimpan dalam cryptocurrency, 
tidak dikonfersi ke mata uang dollar.

Bos Tesla, Elon Musk mengatakan kini 
calon pembeli dapat membeli mobil Tesla 
dengan menggunakan Bitcoin. Hal ini 
disampaikan langsung melalui cuitan di 
akun Twitter pribadi bos SpaceX itu, Rabu 
(24/3)."Anda sekarang dapat membeli 
Tesla dengan Bitcoin," kicau Elon Musk.

Mengutip Forbes, Tesla yang berbasis di 
California mengungkapkan investasinya 
senilai US$1,5 miliar atau senilai Rp2,1 
triliun di Bitcoin pada bulan Februari lalu. 
Hal ini menandakan niatnya untuk mulai 
menerima cryptocurrency sebagai bentuk 
transaksi.

"Bayar dengan Bitcoin tersedia di luar AS 
akhir tahun ini," cuitnya.

Pembayaran dengan Bitcoin, kata dia 
juga akan tersedia untuk pelanggan di 
luar Amerika Serikat (AS) akhir tahun ini.

Bitcoin Kini Bisa Buat Beli Mobil Tesla

Produsen kendaraan listrik itu 
membuka peluang terbarunya setelah 
memperbarui kebijakan investasinya 
pada Januari lalu untuk memungkinkan 
membeli aset digital.
Dikutip Bloomberg, miliarder ini kerap 
men-tweet topik terkait cryptocurrency 
dan baru-baru ini menyebut Bitcoin 
sebagai hal yang baik.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

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

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
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Call 267 - 973 - 5796
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Kerugian itu, dilayamgkan kepada tigak 
pihak selaku tergugat yakni, yakni AHY 
(tergugat I), Sekretaris Jenderal Partai 
Demokrat Teuku Riefky Harsya 
(tergugat II) dan Ketua Dewan 
Kehormatan Partai Demokrat Hinca IP 
Pandjaitan (tergugat III).

Jhoni Allen, Slamet Hassan dalam isi 
pemohonan gugatanya menyebut kalau 
kliennya mengalami kerugian sebesar 
Rp55,8 miliar yang terbagi dalam 
kerugian materil maupun imateril.
"Akibat perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh para tergugat 
mengakibatkan kerugian yang dialami 
oleh penggugat baik materiel maupun 
imateriel," kata Slamet saat bacakan 
permohonan gugatan, Rabu (24/3).

Kemudian, dalam isi petitum gugatanya 
tersebut turut merincikan kerugian 
materil sebesar Rp5,8 miliar. Terdiri dari 
gaji anggota DPR RI Rp60 juta/bulan x 
44 bulan tersisa = Rp2,64 miliar, 
kunjungan dapil DPR RI Rp120 juta/6 
bulan x 8 = Rp960 juta; uang reses 
Rp400 juta/tahun x 4 = Rp1,6 miliar; 
rumah aspirasi Rp150 juta/tahun x 4 = 
Rp600 juta.
Sedangkan kerugian imateriel berupa 
hilang dan/atau rusaknya harkat 
martabat dan nama baik, serta 

“Nilai kerugian imateriel akan 
disumbangkan kepada panti sosial yang 
membutuhkan," ucap Slamet.

Atas hal itu, Slamet meminta supaya 
majelis hakum hakim menyatakan tidak 
sah dan/atau batal demi hukum seluruh 
perbuatan atau putusan tergugat III [Hinca 
IP Pandjaitan] terkait pemberhentian 
kliennya. Termasuk permintaan ganti rugi 
sebesar Rp55,8 miliarbtersebut.
“Menyatakan tidak sah dan/atau batal 
demi hukum Surat Keputusan Dewan 
Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 
01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 
2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan 
Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai 
Anggota Partai Demokrat kepada Saudara 
drh. Jhonni Allen Marbun,MM," tandas 
Slamet.

Slamet meminta majelis hakim yang 
mengadili perkara ini menyatakan bahwa 
tindakan para tergugat merupakan 
perbuatan melawan hukum. Menurut dia, 
proses pengambilan keputusan terkait 
pemecatan Jhonni melanggar ketentuan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
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hingga Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata).

kepercayaan publik akibat keputusan 
pemecatan sebesar Rp50 miliar.

Lebih lanjut ia mengatakan Tesla hanya 
menggunakan perangkat lunak internal 
dan sumber software terbuka, dan Bitcoin 
yang dibayarkan kepada perusahaan 
akan disimpan dalam cryptocurrency, 
tidak dikonfersi ke mata uang dollar.

Bos Tesla, Elon Musk mengatakan kini 
calon pembeli dapat membeli mobil Tesla 
dengan menggunakan Bitcoin. Hal ini 
disampaikan langsung melalui cuitan di 
akun Twitter pribadi bos SpaceX itu, Rabu 
(24/3)."Anda sekarang dapat membeli 
Tesla dengan Bitcoin," kicau Elon Musk.

Mengutip Forbes, Tesla yang berbasis di 
California mengungkapkan investasinya 
senilai US$1,5 miliar atau senilai Rp2,1 
triliun di Bitcoin pada bulan Februari lalu. 
Hal ini menandakan niatnya untuk mulai 
menerima cryptocurrency sebagai bentuk 
transaksi.

"Bayar dengan Bitcoin tersedia di luar AS 
akhir tahun ini," cuitnya.

Pembayaran dengan Bitcoin, kata dia 
juga akan tersedia untuk pelanggan di 
luar Amerika Serikat (AS) akhir tahun ini.

Bitcoin Kini Bisa Buat Beli Mobil Tesla

Produsen kendaraan listrik itu 
membuka peluang terbarunya setelah 
memperbarui kebijakan investasinya 
pada Januari lalu untuk memungkinkan 
membeli aset digital.
Dikutip Bloomberg, miliarder ini kerap 
men-tweet topik terkait cryptocurrency 
dan baru-baru ini menyebut Bitcoin 
sebagai hal yang baik.
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bersambung minggu depan

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

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

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

pendowo

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

Disewakan rumah di 27st dekat Snyder
Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

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

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

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

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

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

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

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

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

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

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

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

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

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Menurutnya, di dalam kabinet Jokowi-
Ma’ruf Amin juga terdapat banyak 
menteri yang statusnya menjadi ketua 
umum partai namun tidak mundur. 
Berbeda halnya jika Moeldoko dengan 
keinginan sendiri mundur dari KSP 
untuk fokus terhadap pembinaan partai 
yang dipimpinnya.

“Tidak perlu karena itu tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang, 
toh Kepala KSP itu jabatan 
pemerintahan tetapi Ketua Umum partai 
itu bukan jabatan, maka itu bukan 
bentuk dari dualisme jabatan, jadi tidak 
perlu mundur,” kata Saiful, Rabu 
(24/3/2021).

“Itu hak beliau atau pun Pak Jokowi 
mau memberhentikan atau 
mempertahankan Pak Moeldoko itu 
juga hak kewenangan konstitusi 
Presiden, jadi boleh saja tetapi harus 
digaris bawahi itu bukan karena adanya 
dualisme jabatan, tetapi semata 
kehendak personal saja Pak Moeldoko 

Pemerhati hukum dan politik saiful 
Huda Ems menyatakan jika kubu 
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai 
Demokrat Deli Serdang disahkan oleh 
Kementerian Hukum dan HAM 
(Kemkumham) maka Ketua Moeldoko 
yang menjadi Ketua Umum tidak perlu 
mundur dari jabatannya sebagai Kepala 
Kantor Staf Presiden (KSP) karena hal 
itu bukan bentuk dualisme jabatan.

Pengamat : Moeldoko Tak Perlu Mundur Dari KSP

sendiri, kalau toh mau mengundurkan diri 
jabatan sebagai kepala KSP dan fokus 
untuk melakukan konsolidasi partai,” 
terangnya.Lanjut Saiful, posisi Moeldoko 
yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai 
Demokrat saat KLB semata-mata karena 
dipinang atau diminta oleh para kader dan 
senior, hal itu karena menilai figur 
Moeldoko sosok yang tepat untuk 
memimpin partai kedepan.“Ketika 
beberapa pengurus, pendiri partai 
Demokrat, kader-kader Demokrat resah 
terhadap persoalan internal partainya, 
maka mereka mendatangi Pak Moeldoko 
curhat untuk persoalan internal partai 
politiknya dari sana para pendiri Demokrat 
itu juga timbul ide untuk mengajukan Pak 
Moeldoko sebagai calon ketua umum 
Demokrat menggantikan AHY,” ulasnya.
Lebih lanjut kata Saiful, Moeldoko tidak 
serta merta langsung menerima pinangan 
dari para kader tersebut, melainkan 
mempertanyakan lebih dahulu, apakah 
tidak melanggar AD/ART Partai dan 
melanggar Undang-Undang Partai Politik, 
maka ketika tidak ada yang dilanggar 
Moeldoko menerima amanah tersebut.
“Dikatakan oleh mereka (kader) semua 
pendiri Partai Demokrat dan pengurus 
Demokrat tidak ada masalah, tidak ada 
pelanggaran maka kemudian di iyakan 
atau diterima lamaran oleh Pak Moeldoko. 
Dan juga tidak ada paksaan, tidak ada 
money politik didalam KLB itu, tidak ada 
pelanggaran hukum sama sekali maka itu 
terima, pinangan itu oleh Pak Moeldoko 
sehingga sampai beliau terpilih menjadi 
Ketua Umum Partai Demokrat,” tuntasnya.

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015
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Internasional

Tanah Air

iklan pendowo

Internasional

InternasionalInternasional

s6/14

bersambung minggu depan

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

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

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

pendowo

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

Disewakan rumah di 27st dekat Snyder
Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

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

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

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

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

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

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

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

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

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

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

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

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

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Menurutnya, di dalam kabinet Jokowi-
Ma’ruf Amin juga terdapat banyak 
menteri yang statusnya menjadi ketua 
umum partai namun tidak mundur. 
Berbeda halnya jika Moeldoko dengan 
keinginan sendiri mundur dari KSP 
untuk fokus terhadap pembinaan partai 
yang dipimpinnya.

“Tidak perlu karena itu tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang, 
toh Kepala KSP itu jabatan 
pemerintahan tetapi Ketua Umum partai 
itu bukan jabatan, maka itu bukan 
bentuk dari dualisme jabatan, jadi tidak 
perlu mundur,” kata Saiful, Rabu 
(24/3/2021).

“Itu hak beliau atau pun Pak Jokowi 
mau memberhentikan atau 
mempertahankan Pak Moeldoko itu 
juga hak kewenangan konstitusi 
Presiden, jadi boleh saja tetapi harus 
digaris bawahi itu bukan karena adanya 
dualisme jabatan, tetapi semata 
kehendak personal saja Pak Moeldoko 

Pemerhati hukum dan politik saiful 
Huda Ems menyatakan jika kubu 
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai 
Demokrat Deli Serdang disahkan oleh 
Kementerian Hukum dan HAM 
(Kemkumham) maka Ketua Moeldoko 
yang menjadi Ketua Umum tidak perlu 
mundur dari jabatannya sebagai Kepala 
Kantor Staf Presiden (KSP) karena hal 
itu bukan bentuk dualisme jabatan.

Pengamat : Moeldoko Tak Perlu Mundur Dari KSP

sendiri, kalau toh mau mengundurkan diri 
jabatan sebagai kepala KSP dan fokus 
untuk melakukan konsolidasi partai,” 
terangnya.Lanjut Saiful, posisi Moeldoko 
yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai 
Demokrat saat KLB semata-mata karena 
dipinang atau diminta oleh para kader dan 
senior, hal itu karena menilai figur 
Moeldoko sosok yang tepat untuk 
memimpin partai kedepan.“Ketika 
beberapa pengurus, pendiri partai 
Demokrat, kader-kader Demokrat resah 
terhadap persoalan internal partainya, 
maka mereka mendatangi Pak Moeldoko 
curhat untuk persoalan internal partai 
politiknya dari sana para pendiri Demokrat 
itu juga timbul ide untuk mengajukan Pak 
Moeldoko sebagai calon ketua umum 
Demokrat menggantikan AHY,” ulasnya.
Lebih lanjut kata Saiful, Moeldoko tidak 
serta merta langsung menerima pinangan 
dari para kader tersebut, melainkan 
mempertanyakan lebih dahulu, apakah 
tidak melanggar AD/ART Partai dan 
melanggar Undang-Undang Partai Politik, 
maka ketika tidak ada yang dilanggar 
Moeldoko menerima amanah tersebut.
“Dikatakan oleh mereka (kader) semua 
pendiri Partai Demokrat dan pengurus 
Demokrat tidak ada masalah, tidak ada 
pelanggaran maka kemudian di iyakan 
atau diterima lamaran oleh Pak Moeldoko. 
Dan juga tidak ada paksaan, tidak ada 
money politik didalam KLB itu, tidak ada 
pelanggaran hukum sama sekali maka itu 
terima, pinangan itu oleh Pak Moeldoko 
sehingga sampai beliau terpilih menjadi 
Ketua Umum Partai Demokrat,” tuntasnya.

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015


