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Sebuah ledakan cukup besar terjadi di 
Jalan Kartini, Kota Makassar, Sulawesi 
Selatan. Tepatnya berada di area 
Gereja Katedral pada Minggu (28/03) 
pagi waktu setempat saat ini garis polisi 
telah dipasang di area depan gereja di 
mana bom tersebut meledak. Para 
petugas pun masih berjaga untuk 
mensterilkan kawasan tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo 
Yuwono menjelaskan kronologi 
peristiwa bom bunuh diri di depan 
Gereja Katedral Makassar, Minggu 

(28/3/2021). Menurut Argo kejadian terjadi 
pukul 10.20 Wita, selepas umat Gereja 
Katedral Makassar menjalankan ibadah 
Misa. Pasca ledakan terjadi, pihak 
kepolisian menemukan sepeda motor 
beserta bagian tubuh manusia di sekitar 
lokasi kejadian. Sementara itu, Argo 
mengatakan sebanyak 14 orang 
mengalami luka-luka akibat ledakan 
tersebut. "Jadi ada 14 korban yang 
sekarang masih dalam perawatan, yang 
sedang ditangani oleh dokter dan mudah-

Ledakan di Gereja
Katedral Makassar
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mudahan segera kembali yang sakit-
sakit ringan," sebut Argo. Mayoritas 
korban, lanjut Argo, mengalami luka di 
bagian leher hingga kaki. "Ada korban 
dari pihak security gereja dan dari 
pihak jamaah, rata-rata korban (luka-
luka) di bagian leher, dada, muka, 
tangan dan kaki," ungkapnya. Argo 
menjelaskan saat ini pihak kepolisian 
sedang melakukan penyilidikan. 
"Tentunya nanti dengan berbagai 
metode entah itu metode sprial gang 
digunakan untuk melihat mengenai 
barang bukti maupun alat bukti yang 
ada di TKP," kata Argo.  "Dari Inafis dan 
Puslabfor saat ini sedang berjalan, 
sedang menyisir satu persatu temuan-
temuan apa saja yang ditemukan, baik 
temuan tubuh ataupun temuan 
serpihan dan lain sebagainya, lagi kita 
olah," tuturnya. Lebih lanjut, Argo juga 
mengatakan bahwa saat ini, Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
memerintahkan Kepala Detasemen 

Diduga Bom Bunuh Diri
Argo menuturkan, pelaku bom bunuh diri 
diduga sebanyak dua orang yang 
berboncengan menggunakan sepeda 
motor matic dengan plat nomor DT 5984 
MD. "Jadi awalnya memang, pelaku yang 
diduga menggunakan roda dua ini dia akan 
masuk pelataran maupun pintu gerbang 
dari gereja Katedral," jelas Argo dalam 
konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta. 
"Kebetulan jam tersebut adalah sudah 
selesai dari kegiatan Misa, kemudian 
karena melihat banyak yang keluar gereja, 
atau separuh dari jamaah yang hadir di 
gereja karena protokol kesehatan itu, dari 
dua orang tadi melakukan aksinya," 
sambungnya. Upaya memasuki pelataran 
atau halaman gereja itu, dijelaskan Argo, 
kemudian dihadang oleh petugas 
keamanan Gereja Katedral Makassar. 
"Pelaku sempat dicegah oleh security 

Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk 
segera melakukan penyelidikan langsung 
di tempat kejadian perkara. 
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Ada-Ada Saja

gereja tersebut tapi kemudian terjadilah 
ledakan itu," paparnya.
Terdapat 14 Korban

Namun berdasarkan update terbaru 
korban saat ini bertambah menjadi 14 

Merdisyam mengungkapkan, dari hasil 
temuan di lokasi awalnya terdapat 9 
orang yang turut menjadi korban dari 
serpihan ledakan tersebut. Sembilan 
orang tersebut di antaranya, 5 petugas 
gereja dan 4 orang jemaah Gereja 
Katedral.“Saat ini kita ada 5 petugas 
gereja dengan 4 jemaah sedang 
terkena serpihan," ujar Merdisyam

orang luka-luka di bagian di perut, kepala, 
di bagian leher, dada, muka, tangan dan 
kaki. Saat ini, ke-14 korban sudah dibawa 
ke rumah sakit untuk mendapat 
penanganan dari petugas medis.Tiga di 
antaranya dibawa ke RS Stella Marris 
Makassar. Tujuh orang lain dilarikan ke 
RS Akademis Makassar dan empat 
lainnya ke RS Pelamonia.
Terdapat Serpihan Tubuh Pelaku
Menurut Merdisyam, petugas di lokasi 
juga menemukan serpihan tubuh yang 
diduga bagian dari tubuh pelaku. Ia juga 
mengatakan jika di lokasi terdapat satu 
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orang yang meninggal dunia dan 
kemungkinan pelaku pembawa 
bom.“Korban meninggal diduga hanya 
pelaku, dimungkinkan itu juga milik 
pelaku” terangnyaSelain menyebabkan 
korban terluka dan seseorang 
meninggal, ledakan tersebut membuat 
sejumlah kendaraan yang terparkir di 
kawasan gereja rusak. Pihak kepolisian 
masih terus mendalami kejadian yang 
terjadi di tengah suasana peribadatan 
Minggu tersebut.

Sementara itu menurut seorang saksi, 
Armin Hari warga Makassar menyebutkan 
jika kejadian tersebut terjadi di pintu 
sebelah kanan arah masuk ke dalam 
Gereja Katedral."Kejadian itu pas pintu 
sebelah kanan belum masuk lokasi 
Gereja Katedral," kata Armin dalam 
wawancaranya.Saksi lainnya yakni Pastor 
Wilhelmus Tulak mengatakan jika pelaku 
sebelumnya menggunakan sepeda motor, 

Bom Meledak Saat Pergantian Misa 
Kedua
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dan hendak masuk menuju lokasi. Para 
petugas gereja yang berjaga 
sebelumnya sudah mengamati gerak-
gerik mencurigakan dari pelaku 
tersebut.Tak lama kemudian bom 
langsung meledak, persis saat 
pergantian misa kedua, ibadah Minggu 
di Gereja Katedral Kota Makassar.

Terkait adanya ledakan yang diduga 
bom bunuh diri di depan Gereja 
Katedral Makassar tersebut, Wakil 
Ketua MUI Anwar Abbas merespon 
dengan mengutuk ledakan tersebut. Ia 

Ditanggapi MUI

pun meminta masyarakat akan tidak 
mengaitkan peristiwa ledakan itu dengan 
suku, ras maupun agama tertentu."MUI 
meminta supaya masalah ini jangan 
dikait-kaitkan dengan agama dan atau 
suku tertentu di negeri ini, karena hal 
demikian akan semakin membuat rumit 
dan keruhnya suasana," ujar Anwar 
Abbas.Kejadian itu dianggap Anwar 
sebagai perbuatan yang bertentangan 
dengan nilai dan ajaran agama apapun. 
Ia juga meminta para penegak hukum 
agar segera menemukan aktor di balik 
kejadian yang membuat ketakutan warga 
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Internasional

tersebut.

Goemar Gultom selaku Ketua Umum 
Persekutuan Gereja-Gereja di 
Indonesia (PGI), ikut menanggapi 
kejadian ledakan di Katedral Makassar. 
Ia meminta agar umat Kristiani tetap 
tenang dan menyerahkan segala bentuk 
penyelesaiannya dengan petugas 
penegak hukum.Ia juga mengimbau 
agar umat Kristiani dan umat lainnya 
tidak takut dan resah, dengan tetap 
meningkatkan kewaspadaan."Saya 
mengimbau seluruh umat untuk tetap 
tenang dan mempercayakan 
sepenuhnya penanganan masalah ini 
kepada aparat terkait, Saya juga 
mengimbau agar tak ada di antara kita 
yang memposting gambar atau video 
tentang perstiwa ini yang justru dapat 
menimbulkan keresahan masyarakat," 
jelas GoemarHal tersebut menurut 
Goemar menambah daftar panjang 
kasus ledakan bom di Indonesia, 
nahasnya hal tersebut terjadi di Gereja 

Kata PGI Soal Ledakan

Atas kejadian itu, Wali Kota Makassar 
Danny Pamanto meminta agar warga 
tetap tenang dan tidak menyebarkan foto-
foto ledakan di Gereja Katedral 
Makassar.Permintaan itu ia tujukan juga 
kepada seluruh bupati di wilayah 
Sulawesi Selatan. Ia meminta agar bupati 
bisa turun tangan dengan meminta 
masing-masing warganya untuk tenang 
dan tak menyebarkan gambar ledakan di 
depan Gereja Katedral."Saya sampaikan 
kepada seluruh masyarakat agar tenang, 
sebaiknya tetap di rumah, Mohon juga 
bupati untuk menyebarkan semua ini agar 
kita secepatnya mengantisipasi dan 
mengatasi segala kemungkinan yang 
terjadi dari peristiwa ini" tegasnya saat 
diwawancarai oleh salah satu stasiun 

Katedral Makassar yang tengah 
melaksanakan ibadah Minggu Palmarum, 
yang merujuk pada peristiwa masuknya 
Yesus ke Jerusalem dengan mengendarai 
keledai betina.
Wali Kota Makassar Beri Imbauan Soal 
Penyebaran Foto
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Dicari
Sopir Part time untuk
Antar jemput pabrik
Hub : 267 - 235 - 3359

televisi, Minggu pagi.

Sekilas tentang Gereja Katedral 

Adapun ledakan bom sendiri terjadi di 
depan Gereja Katedral Kota Makassar 
pada Minggu pagi, sekitar pukul 10.00 
Wita. Kejadian tersebut membuat 20 
orang menjadi korban, dengan satu 
orang meninggal dunia yang diduga 
sebagai pelaku.Kapolda Sulawesi 
Selatan, Inspektur Jenderal Merdisyam 
memimpin langsung proses olah 
Tempat Kejadian perkara (TKP), 
bersama Polres Makassar dan Labfor.

Lokasinya beralamatkan di Jalan 
Kajaolalido No.14, RT.001/RW.03, Baru, 
Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan.

Gereja Katedral di Makassar adalah salah 
satu tempat peribadatan umat Kristiani.

Makassar 

Tak jauh dari lapangan Karebosi yang 
merupakan ikon kota Makassar.Gereja 
Katedral di Makassar Di belakang 
kompleks gereja berdiri Kantor Balaikota 
Makassar. Lalu, tak begitu jauh berdiri 
Markas Polrestabes Makassar. Gereja 
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Internasional
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Gereja ini didirikan pada 1898 pada 
permulaan tahap kedua kehadiran 
Gereja Katolik di Makassar.
Misa mingguan dilaksanakan setiap hari 

Profil
Dilansir dari wikipedia, Gereja Katedral 
Makassar dahulu bernama Gereja 
Katedral Ujung Pandang.
Yang nama resminya adalah Gereja 
Hati Yesus Yang Mahakudus.

Lokasinya begitu startegis karena 
berada di pusat kota.

Katedral Makassar yang bernama 
Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus, 
merupakan gereja tertua di Kota 
Makassar.

Sehingga memudahkan bagi umat 
kristiani untuk singgah beribadah di 
gereja ini.

Gereja ini adalah gedung gereja tertua 
di kota Makassar dan di seluruh wilayah 
Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Sabtu dan Minggu.
Pada hari Sabtu dilaksanakan pada pukul 
18.30, dan pada hari Minggu 
dilaksanakan sebanyak lima kali yaitu 
pada pukul 06.30, 08.30, 10.30 (English 
Mass), 16.30, dan 18.30.
Sejarah

Namun baru pada 1548 Pastor Vincente 
Viegas datang dari Malaka dan ditugasi 
di Makassar.
Di sana dia melayani para saudara 
Portugis yang Katolik serta beberapa raja 
dan bangsawan Sulawesi Selatan yang 
juga telah dibaptis menjadi Katolik.
Raja Gowa yang pertama memeluk 
Islam, yaitu Sultan Alauddin (1591–1638 

Pada 1525 kota Makassar pertama kali 
disinggahi oleh tiga orang pastor dan 
misionaris dari Portugal, yaitu Pastor 
Antonio do Reis, Cosmas de 
Annunciacio, Bernardinode Marvao, dan 
seorang bruder.
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Orang-orang Katolik yang masih ada 

serta beberapa raja penggantinya 
memberikan kebebasan kepada umat 
Katolik untuk mendirikan Gereja pada 
1633.
Namun gejolak politik antara VOC dan 
orang-orang Portugis menyebabkan 
para rohaniwan Portugis tersingkir dari 
Makassar.
Jatuhnya Malaka ke tangan VOC dan 
perjanjian Batavia 19 Agustus 1660) 
menyebabkan Sultan Hasanuddin 
diharuskan mengusir semua orang 
Portugis dari Makassar (1661).
Sultan mengatur dengan baik 
keberangkatan orang-orang Portugis.
Bruder Antonio de Torres yang 
mengasuh sebuah sekolah kecil untuk 
anak laki-laki meninggalkan Makassar 
pada 1668.
Sejak itu selama 225 tahun, tidak ada 
pastor yang menetap di Makassar.

Pada 1895 dibelilah sebidang tanah dan 
rumah di Komedistraat (kini Jl. 
Kajaolalido), lokasi gedung gereja 
sekarang.
Gereja dibangun pada tahun 1898 selesai 
1900; direnovasi dan diperluas pada 
tahun 1939, selesai pada 1941 dengan 
bentuk seperti saat ini.
Katedral berdiri di area 8006 meter 
persegi. Bangunan di dalam Gereja 
Katedral Makassar terdiri dari bangunan 
utama (ruang ibadah utama) dan menara 
pada bagian depan (timur). Lingkungan 
gereja dibatasi oleh pagar keliling dan 
beragam vegetasi seperti pohon palem, 

hanya sekali-sekali dilayani dari Surabaya 
atau Larantuka.
Pada 1892, Pastor Aselbergs, SJ, 
dipindahkan dari Larantuka menjadi 
Pastor Stasi Makassar (7 September 
1892) dan tinggal di suatu rumah mewah 
di Heerenweg (kini Jalan Hasanuddin).
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Jumlah anggota/umat: 1.178 Jiwa 
(2014)

Nama: Gereja Katedral Makassar
Lokasi: Jl. Kajaolalido No. 14 Makassar 
Makassar, Sulawesi Selatan

cemara dan jenis tanaman 
perkarangan. Posisi gereja yang berada 
tepat di sudut jalan Kajaolalido dan 
Jalan Thamrin, memudahkan akses 
masuk dari kedua jalan tersebut.
 Pada 13 April 1937 wilayah Sulawesi 
Selatan dan Tenggara dijadikan 
Prefektur Apostolik Makassar oleh Sri 
Paus di Roma, dan dipercayakan 
kepada misionaris CICM, dengan Mgr. 
Martens sebagai prefek.
Pada tanggal 13 Mei 1948 menjadi 
Vikariat Apostolik Makassar, dan 
tanggal 3 Januari 1961 menjadi 
Keuskupan Agung Makassar.
Informasi Singkat:

Didirikan: 1898–1900 (pembangunan 
gedung gereja)

Website: 
https://www.imankatolik.or.id/kvii.php

Jumlah lingkungan: 9 Rukun

Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) 
Andi Sudirman Sulaiman mengaku 
prihatin atas insiden bom bunuh diri di 
Gereja Katedral Makassar, Minggu 
(28/3/2021). “Innalilahi wa innailaihi 
roji'un, kami turut berduka atas insiden 
diduga bom bunuh diri di Gereja Katedral 
Makassar," ujar Andi Sudirman lewat 
keterangan tertulis, Minggu. Andi 
Sudirman yang sedang melakukan 
kunjungan kerja di Kabupaten Wajo terus 
berkomunikasi dengan Polda Sulsel. 
“Kami terus koordinasi bersama Bapak 

Administrasi Keuskupan: Keuskupan 
Agung Makassar
Imam yang bertugas: Johannes Liku Ada’
Parokial

1939–1941 (direnovasi dan diperluas)

Pesan Plt Gubernur Sulsel

Kapolda Sulsel dan mendukung 
kepolisian untuk mengusut kasus ini. 
Tentu kami sangat mengecam segala 
bentuk 
kekerasan 
(bom bunuh 
diri), apalagi 
menyebabka
n orang lain 
terluka,” 
jelasnya. Plt 
Gubernur 
Sulsel 
meminta 
polisi 
memperketat 
penjagaan 
rumah ibadah 
untuk 
mencegah 
kejadian 
serupa 
terulang. Sekaligus, meminta partisipasi 
masyarakat untuk menghindari spekulasi 
dan hoaks terkait insiden tersebut. Andi 

Sudirman juga berpesan agar 
masyarakat meningkatkan 
kewaspadaan untuk meminimalkan 

potensi 
gangguan 
keamanan 
di tengah 
masyarakat. 
“Kepada 
tokoh 
masyarakat, 
tokoh 
agama, 
jurnalis 
media dan 
pihak 
keamanan, 
mari 
bersinergi 
untuk 
memberikan 
informasi 

yang jernih kepada masyarakat sambil 
menunggu hasil investigasi lebih jauh," 
jelasnya.
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Dampak buruk tak memakai sunscreen 
yang pertama dapat menyebabkan 
penuaan dini. Dokter kulit menganjurkan 
pasien untuk memakai tabir surya setiap 
saat. “90 persen penuaan kulit dini 
disebabkan oleh paparan berlebih,” kata 
Dr. Elizabeth Hale, dari Skin Cancer 

Mengenakan tabir surya adalah salah 
satu hal tersehat yang dapat Anda 
lakukan untuk kulit Anda. Tabir surya atau 
sunscreen yang baik dengan 
perlindungan UVA dan UVB yang kuat 
dapat mencegah Anda dari luka bakar, 
meminimalkan perkembangan keriput dan 
tanda-tanda penuaan lainnya, dan dapat 
mengurangi risiko kanker kulit, menurut 
Food and Drug Administration (FDA) AS.

Sinar UV yang dipancarkan matahari 
menembus kulit, menyebabkan sel-sel di 
bagian bawah epidermis naik ke 
permukaan. Akumulasi sel melanosit yang 
tepat inilah yang juga menyebabkan 
bintik-bintik dan tahi lalat baru 
berkembang, yang kemudian dapat 
berkembang menjadi sel kanker atau 
merusak kulit secara permanen.

Penuaan Dini

Berada di bawah matahari bukan hanya 
perkara melindungi kulit dari paparan 
sinarnya yang membuat kulit menjadi 
lebih gelap. Namun lebih jauh dari itu, 
dampak yang disebabkan sinarnya lebih 
kompleks dari yang kita cemaskan.

Bagian terakhir itu penting karena lebih 
dari 5 juta kasus baru kanker kulit 
nonmelanoma (karsinoma sel basal dan 
karsinoma sel skuamosa) didiagnosis 
setiap tahun, menurut Yayasan Kanker 
Kulit.Berikut selengkapnya dampak buruk 
tak memakai sunscreen yang bisa terjadi 
pada Anda yang dirangkum oleh 
merdeka.com dari The Active Times :

Bahaya Tak Memakai Sunscreen 
Foundation. 
Setiap orang mendapat paparan sinar 
matahari yang tidak disengaja yang 
dalam beberapa kasus dapat 
menyebabkan kulit terbakar dan 
kerusakan kulit yang signifikan. 
Mengenakan tabir surya secara teratur 
dapat membantu mencegah hal 
tersebut. Sinar UV yang berbahaya 
menembus awan dan masuk ke kulit 
Anda jika tidak dilindungi.

Dampak buruk tak memakai sunscreen 
ternyata juga dapat menyebabkan 
kerusakan pada kulit. Eksplorasi 
matahari menyebabkan perubahan 
kolagen pada lapisan dalam kulit 
karena radiasi UV.
Sel kulit yang berubah secara genetik

Jika cukup banyak kerusakan DNA 
yang menumpuk dari waktu ke waktu, 
hal itu dapat menyebabkan sel-sel 
mulai tumbuh di luar kendali, yang 
dapat menyebabkan kanker kulit. 
Sunscreen tidak dapat memperbaiki 
kerusakan DNA apa pun, menurut 
Cancer Research UK. Namun memakai 
sunscreen sejak dini dapat mencegah 
kerusakan berkembang lebih jauh.

Jika muncul banyak kerutan dari waktu 
ke waktu padahal Anda masih cukup 
muda, mungkin itu salah satu dampak 
buruk tak memakai sunscreen saat di 
luar ruangan.

Lebih banyak kerutan

Kerusakan kulit

Kerusakan DNA yang disebabkan sinar 
matahari dianggap sebagai penyebab 
utama perubahan genetik yang 
bertanggung jawab atas lesi kulit dan 
karsinogenesis, menurut sebuah 
penelitian pada jurnal Free Radical 
Biology and Medicine. 



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Internasional 

Tanah Air

 Pekerja untuk kerja di 
 jagung gaji $9.50 x 10 jam. 
+ 6 hari kerja ada OT

Hub :  267 - 809 - 6268

Dicari

845 - 321 - 2718

Yenny Holil 215 - 939 - 3636

Info SIP

Dampak buruk tak memakai sunscreen 
yang pertama dapat menyebabkan 
penuaan dini. Dokter kulit menganjurkan 
pasien untuk memakai tabir surya setiap 
saat. “90 persen penuaan kulit dini 
disebabkan oleh paparan berlebih,” kata 
Dr. Elizabeth Hale, dari Skin Cancer 

Mengenakan tabir surya adalah salah 
satu hal tersehat yang dapat Anda 
lakukan untuk kulit Anda. Tabir surya atau 
sunscreen yang baik dengan 
perlindungan UVA dan UVB yang kuat 
dapat mencegah Anda dari luka bakar, 
meminimalkan perkembangan keriput dan 
tanda-tanda penuaan lainnya, dan dapat 
mengurangi risiko kanker kulit, menurut 
Food and Drug Administration (FDA) AS.

Sinar UV yang dipancarkan matahari 
menembus kulit, menyebabkan sel-sel di 
bagian bawah epidermis naik ke 
permukaan. Akumulasi sel melanosit yang 
tepat inilah yang juga menyebabkan 
bintik-bintik dan tahi lalat baru 
berkembang, yang kemudian dapat 
berkembang menjadi sel kanker atau 
merusak kulit secara permanen.

Penuaan Dini

Berada di bawah matahari bukan hanya 
perkara melindungi kulit dari paparan 
sinarnya yang membuat kulit menjadi 
lebih gelap. Namun lebih jauh dari itu, 
dampak yang disebabkan sinarnya lebih 
kompleks dari yang kita cemaskan.

Bagian terakhir itu penting karena lebih 
dari 5 juta kasus baru kanker kulit 
nonmelanoma (karsinoma sel basal dan 
karsinoma sel skuamosa) didiagnosis 
setiap tahun, menurut Yayasan Kanker 
Kulit.Berikut selengkapnya dampak buruk 
tak memakai sunscreen yang bisa terjadi 
pada Anda yang dirangkum oleh 
merdeka.com dari The Active Times :

Bahaya Tak Memakai Sunscreen 
Foundation. 
Setiap orang mendapat paparan sinar 
matahari yang tidak disengaja yang 
dalam beberapa kasus dapat 
menyebabkan kulit terbakar dan 
kerusakan kulit yang signifikan. 
Mengenakan tabir surya secara teratur 
dapat membantu mencegah hal 
tersebut. Sinar UV yang berbahaya 
menembus awan dan masuk ke kulit 
Anda jika tidak dilindungi.

Dampak buruk tak memakai sunscreen 
ternyata juga dapat menyebabkan 
kerusakan pada kulit. Eksplorasi 
matahari menyebabkan perubahan 
kolagen pada lapisan dalam kulit 
karena radiasi UV.
Sel kulit yang berubah secara genetik

Jika cukup banyak kerusakan DNA 
yang menumpuk dari waktu ke waktu, 
hal itu dapat menyebabkan sel-sel 
mulai tumbuh di luar kendali, yang 
dapat menyebabkan kanker kulit. 
Sunscreen tidak dapat memperbaiki 
kerusakan DNA apa pun, menurut 
Cancer Research UK. Namun memakai 
sunscreen sejak dini dapat mencegah 
kerusakan berkembang lebih jauh.

Jika muncul banyak kerutan dari waktu 
ke waktu padahal Anda masih cukup 
muda, mungkin itu salah satu dampak 
buruk tak memakai sunscreen saat di 
luar ruangan.

Lebih banyak kerutan

Kerusakan kulit

Kerusakan DNA yang disebabkan sinar 
matahari dianggap sebagai penyebab 
utama perubahan genetik yang 
bertanggung jawab atas lesi kulit dan 
karsinogenesis, menurut sebuah 
penelitian pada jurnal Free Radical 
Biology and Medicine. 



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air
Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Kulit yang terpapar sinar matahari 
secara bertahap dapat kehilangan 
kelembapan dan minyak esensial, 
membuatnya tampak kering, bersisik 
dan keriput sebelum waktunya, bahkan 
pada orang yang lebih muda, menurut 
Harvard Medical School. Paparan sinar 
matahari akan merusak serat yang 
menopang kulit yang kencang.

Ada beberapa nama untuk penuaan 
akibat sinar matahari: Poikiloderma dari 
Civatte adalah salah satunya. Ini 
adalah kondisi yang mewarnai kulit di 
leher dan pipi Anda menjadi cokelat 
kemerahan, kata WebMD. Bintik itu 
bisa muncul dengan gejala rasa 
terbakar, gatal, dan kepekaan ekstra 
juga.

Dampak buruk tak memakai sunscreen 
selanjutnya dapat menimbulkan 
munculnya bintik-bintik cokelat pada 
wajah.

Terlalu banyak sinar matahari 
memperburuk masalah dengan 
menghancurkan kolagen di bawah kulit. 
Pembuluh darah di dekat permukaan 
kulit juga rusak.

Spider veins

Bintik matahari

Ketika kulit menjadi panas, tubuh 
mencoba mendinginkan dengan 

Jaringan parut

Hal ini disebabkan oleh peningkatan 
sitokin dan aktivitas sel T yang meningkat, 
yang mengontrol respons imun terhadap 
partikel asing dan diri.

Dampak buruk tak memakai sunscreen 
berikutnya dapat melemahkan sistem 
kekebalan tubuh kita.
Radiasi UVB tampaknya mengurangi 
keefektifan sistem kekebalan, menurut 
WHO. Paparan UV dapat mengubah 
aktivitas dan distribusi beberapa sel yang 
bertanggung jawab untuk penyembuhan. 

Sinar matahari cukup kuat untuk merusak 
pembuluh darah kecil di bawah kulit Anda, 
menurut WebMD. 
Saat Anda terlalu lama berada di bawah 
terik matahari dalam waktu yang lama, 
cairan bocor keluar dan menyebabkan 
bercak merah dan benjolan di wajah 
Anda. Ini paling sering terjadi pada wanita 
kulit putih antara usia 30 dan 60 tahun.

Jauhkan bekas luka dan luka segar dari 
sinar matahari. Campuran peradangan di 

melebarkan dan membawa vena 
superfisial ke permukaan, menurut NJ 
Vein and Vascular Center. Paparan sinar 
matahari juga dapat menyebabkan spider 
vein, terutama di bagian hidung atau pipi.
Sistem kekebalan tubuh lebih lemah

Pembuluh darah rusak

Kulit terbakar yang menyakitkan
Bahkan kulit terbakar ringan 
menyebabkan kemerahan yang 
menyakitkan pada kulit. Untuk kulit yang 
terbakar sinar matahari, lidah buaya 
akan membantu menenangkan. Kulit 
terbakar yang lebih parah dapat 
menghasilkan benjolan kecil berisi cairan 
atau lepuh yang lebih besar. Kulit 
melepuh berarti Anda mengalami 
sengatan matahari tingkat dua, menurut 
American Academy of Dermatology. 
Jangan pernah meletuskannya.

Peradangan, yang sering digambarkan 
sebagai kemerahan, bengkak, dan nyeri 
di bagian tubuh tertentu, adalah proses 
alami di mana tubuh menyembuhkan 
setelah cedera seperti paparan sinar UV 
yang berbahaya.

Kulit kering

jaringan penyembuhan dan sinar UV. 
Bersama-sama mereka dapat 
menyebabkan hiperpigmentasi pasca-
inflamasi (PIH), yang dapat mengubah 
bekas luka dan kulit di sekitarnya 
menjadi coklat tua.

Matahari menyebabkan kulit kehilangan 
kelembapan dan minyak esensial. Ini 
dapat membuat kulit Anda dehidrasi, 
meninggalkan bercak kasar. Minum 
banyak air sepanjang hari, terutama saat 
cuaca panas dan lembap adalah salah 
satu cara mengatasinya selain 
menggunakan pelembap dan sunscreen.
Peradangan

Kanker kulit

Keratosis aktinik

Lebih banyak kanker kulit didiagnosis 
di AS setiap tahun daripada gabungan 
semua kanker lainnya, menurut 
American Cancer Society. Kanker kulit 
berkembang dalam sel-sel kulit ketika 
kerusakan DNA menghasilkan sebuah 
mutasi genetik yang mengarah ke sel 
cepat mengalikan, membentuk tumor 
ganas. 
Melanin, yang menyebabkan 
penggelapan kulit, merupakan 
pelindung dari kanker kulit. Orang 
dengan kulit putih, rambut pirang atau 
merah, mata biru atau hijau, dan bintik-
bintik biasanya memiliki lebih sedikit 
melanin alami, sehingga berisiko lebih 
tinggi.

Masalahnya terjadi ketika 
pembengkakan tidak terkendali. Aspirin 
akan membantu menyembuhkan 
peradangan.

Keratosis aktinik adalah benjolan kecil 
yang terasa seperti amplas. Ia memiliki 
warna merah muda, merah, kuning 
atau kecoklatan. Biasanya tidak hilang 
kecuali dibekukan, dirawat secara 
kimiawi atau dikeluarkan oleh dokter, 
menurut Harvard Medical School. 
Kondisi ini bisa berkembang pada kulit 
yang telah mengalami paparan sinar 
UV matahari dalam jangka waktu lama. 
Sekitar 15 persen kasus akhirnya 
berubah menjadi sel kanker
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"Kami mengikuti petunjuk dari WHO 
(Badan Kesehatan Dunia) yang 
mengatakan saat ini tidak ada obat 
untuk menyembuhkan virus," kata juru 
bicara itu kepada Reuters, seperti 
dilansir Antara, Sabtu (28/3). "Karena 
pelanggaran berulang terhadap aturan 
kami, kami juga membekukan halaman 
selama 30 hari, selama itu halaman 
tersebut akan menjadi hanya-baca."

Facebook juga menghapus video 
Maduro yang mempromosikan 
pengobatan karena melanggar 
kebijakan terhadap klaim palsu "bahwa 
sesuatu dapat menjamin pencegahan 
tertular COVID-19 atau dapat menjamin 
pemulihan dari COVID-19."

Facebook membekukan halaman 
Presiden Venezuela Nicolas Maduro 
karena melanggar kebijakan 
menyebarkan informasi yang salah 
tentang COVID-19 dengan 
mempromosikan obat yang dia klaim, 
tanpa bukti, dapat menyembuhkan 
penyakit itu, kata juru bicara Facebook 
kemarin.Maduro pada Januari menyebut 
Carvativir, larutan oral yang berasal dari 
thyme, sebagai obat "ajaib" yang 
menetralkan virus corona tanpa efek 
samping, klaim yang menurut dokter 
tidak didukung oleh sains.

Maduro dalam video tersebut 
mengatakan Carvativir, yang dia sebut " 

Facebook Bekukan Akun Maduro

Dia di masa lalu mengatakan dia dan 
sekutunya telah diperlakukan tidak 
adil oleh perusahaan media sosial, 
termasuk apa yang dia sebut 
penangguhan akun secara sewenang-
wenang.Maduro sering menggunakan 
media sosial termasuk Facebook dan 
Twitter, dan terkadang menyiarkan 
pidato melalui Facebook Live.

obat tetes ajaib" dari dokter Venezuela 
abad ke-19 Jose Gregorio Hernandez 
yang telah diberkati oleh Gereja 
Katolik Roma, dapat digunakan 
secara preventif dan pengobatan 
untuk melawan virus 
corona.Administrator halaman 
diberitahu tentang pelanggaran 
kebijakan, kata juru bicara 
Facebook.Akun Maduro di platform 
media sosial berbagi foto Instagram 
milik Facebook tidak akan 
terpengaruh.Kementerian Informasi 
Venezuela tidak segera membalas 
permintaan komentar.Maduro pada 
Februari mengatakan video 
"menyensor" Facebook di mana dia 
menunjukkan Carvativir. 

Angka resmi Venezuela pada Jumat 
menunjukkan 154.905 kasus virus 
corona dan 1.543 kematian, meskipun 
kritikus oposisi mengatakan angka 
sebenarnya kemungkinan lebih tinggi 
karena pengujian terbatas.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

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

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

Kami Juga Menerima Catering Pabrik
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Upaya itu menurutnya perlu dilakukan, 
agar sasaran vaksinasi 21,5 juta lansia di 
Indonesia cepat rampung dan selesai di 
awal. Sebab, lansia merupakan kelompok 
yang rentan terpapar covid-19 dan 

 Menteri Kesehatan (Menkes) Budi 
Gunadi Sadikin membuka peluang untuk 
melakukan penyuntikan vaksin virus 
corona (Covid-19) terhadap anak muda, 
dengan syarat wajib membawa dua warga 
lanjut usia (lansia) untuk ikut divaksin.

"Jadi saya nanti akan segera 
mengeluarkan kebijakan. Satu orang 
muda relawan boleh disuntik [vaksin 
Covid-19] asal bawa dua orang lansia, 
karena orang tua susah untuk 
diajaknya," kata Budi dikutip 
CNNIndonesia.com dari unggahan 
video di akun instagram Rumah Sakit 
Universitas Indonesia (@rs.ui), Jumat 

menyumbang angka kematian covid-
19 tertinggi di Indonesia.

Percepat Vaksinasi Ala Menkes
 Partai Gerindra berkomitmen untuk 
memberikan dukungan penuh untuk 
keberhasilan Gibran Rakabuming Raka 
sebagai Wali Kota Solo. Pernyataan 
tersebut 
dikemukakan 
Sekjen Gerindra 
Ahmad Muzani, 
seusai bertemu 
Gibran di rumah 
dinas Loji 
Gandrung, 
Minggu 
(28/3)."Saya 
sampaikan 
kepada mas 
Gibran, bahwa 
sebagai 
kekuatan partai 
politik, tentu 
saja kami 
berkepentingan untuk keberhasilan 
beliau sebagai pemimpin di Kota Solo 
ini. Kami akan memberi support, baik 
ditingkat lokal maupun nasional jika 
diperlukan, demi kebaikan dan 
kemajuan beliau sebagai Wali Kota 
Solo," katanya.Saat disinggung terkait 
dukungan Gerindra jika Gibran akan 
maju dalam Pilkada DKI Jakarta, 
Muzani tak secara tegas mengiyakan. 
Yang lebih penting saat ini, menurutnya, 

Gerindra Siap Dukung Gibran 

Gibran harus membuktikan dulu 
keberhasilannya memimpin Kota 
Solo."Kami tadi membicarakan beberapa 
langkah agar beliau menjadi wali kota 

yang 
berhasil. 
Beliau baru 
dilantik 
pada bulan 
Februari, 
sehingga 
saya kira 
kepentingan 
kita beliau 
menjadi 
wali kota 
yang 
berhasil dan 
bagus dulu. 
Sehingga 
Solo 

menjadi kota yang maju," katanya.Lebih 
lanjut Muzani menyampaikan, partainya 
mendorong pemimpin-pemimpin muda 
seperti Gibran di era milenial ini. Sehingga 
generasi milenial bisa merancang daerah 
atau kota, bahkan negaranya dengan 
cepat lagi."Pemikiran generasi seumuran 
Mas Gibran ini kan mempunyai lompatan-
lompatan jauh lebih progresif, agresif 
menembus kepentingan-kepentingan 
zaman ke depan," pungkas dia.
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Dijual Honda Odyssey 2001
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Ada kamar kosong di 15th street 
dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6284
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meninggal dunia, skrg ada di 
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weekend. Bayar pajak
Hub : 267 - 438- 3084

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057
2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Michael 215-901-2264

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

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

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 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

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

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

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

(26/3).
Budi melanjutkan, kendala utama 
program vaksinasi nasional saat ini 
adalah ketersediaan vaksin. Sejauh ini, 
Indonesia telah kedatangan sekitar 57,6 
juta dosis vaksin baik dalam bentuk jadi 
maupun vaksin mentah (bulk).

Dengan kondisi itu, Budi menginginkan 
agar vaksinasi lansia dipercepat 
dibandingkan prioritas lain. Sebab, saat 
ini program vaksinasi memasuki 
tahapan kedua yang menyasar petugas 
pelayanan publik dan lansia."Orang tua 
berisiko tinggi, itu harus disuntik awal. 
Di Indonesia lansia itu kalah kalau 
rebutan, kalah sama wartawan, kalah 
sama politisi, karena mereka kurang 
bisa bertarung. Jadi tolong dibantu 
orang tua, nenek, kakek kita," jelasnya.

Rinciannya, 3 juta vaksin jadi dari 
perusahaan China, Sinovac. Kemudian 
53,5 juta vaksin bulk Sinovac, dan 

Lebih lanjut, mantan wakil menteri 
BUMN itu mengungkapkan targetnya 
melakukan penyuntikan sebanyak 500 
ribu suntikan pada periode Maret-April 
ini. Pemerintah sendiri telah 

mantan direktur utama Bank Mandiri itu 
pun kembali mewanti-wanti warga yang 
rampung divaksinasi untuk tidak merasa 
kebal terhadap virus dan melupakan 
protokol kesehatan 3M. Sebab, sistem 
imunitas atau kekebalan tubuh baru dapat 
bekerja optimal setelah 28 hari warga 

berkomitmen mengamankan sekitar 426,8 
juta dosis vaksin dari empat perusahaan 
farmasi luar negeri untuk vaksinasi 181,5 
juta penduduk Indonesia.Rinciannya, 
125,5 juta vaksin dari perusahaan China 
Sinovac. Kemudian 74 juta dosis vaksin 
dari Novavax; 82.8 juta dosis vaksin dari 
perusahaan farmasi Inggris, AstraZeneca; 
66,4 juta dosis vaksin dari Pfizer, serta 78 
juta dosis vaksin melalui skema 
kerjasama multilateral Aliansi Global untuk 
Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX 
Facility. Fasilitas tersebut merupakan 
kerjasama pengembangan vaksin antara 
Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan 
GAVI.
"Kita atur phase-nya, Maret-April 500 ribu 
sehari, nanti Juni-Juli kita akan naik 
pelan-pelan ke 800-900 ribu dalam 
sehari," kata Budi.

Dikutip dari laman Deutsche Welle, Sabtu 
(27/3), demonstran 
turun ke jalan untuk 
menentang 
kedatangan Perdana 
Menteri India 
Narendra Modi yang 
bertepatan dengan 
Hari Kemerdekaan 
Bangladesh ke-50. 
Massa menyebut 
Modi sebagai 
pemimpin kubu garis 
keras Hindu 
menyerukan 
kebencian dan kekerasan terhadap 
muslim India.
Seorang polisi mengatakan kepada 
Reuters, delapan orang dirawat di rumah 
sakit akibat luka tembak.

Sedikitnya sepuluh orang tewas dan 
puluhan luka setelah demonstran bentrok 
dengan polisi di Ibu Kota Dhaka, 
Bangladesh dan di kota pelabuhan 
Chittagong, sejak dua hari lalu.

Anggota kelompok Islamis Hefazat-e-
Islam dilaporkan melemparkan batu ke 

Sejumlah media sosial seperti Facebook 
dan aplikasi pesan singkat lainnya tak 
bisa diakses di sejumlah wilayah di 
Bangladesh. Para aktivis biasanya 
menyerukan demo lewat media sosial 
dan aplikasi pesan singkat.
Sejumlah saksi mata mengatakan dua 
kelompok demonstran bentrok di luar 
masjid utama Dhaka, Baitul Mukarram 
usai salat Jumat.

Media menyebut empat dari korban luka 
adalah anggota kelompok Islamis.

Demo Anti Modi Rusuh,10 Orang Tewas 

polisi dan menyerang sejumlah gedung 
pemerintah, termasuk kantor polisi di 
Chattogram, kata media lokal.

Kekerasan 
berlanjut pada 
Sabtu sore di 
Brahammanbari 
yang 
menyebabkan 

lima orang meninggal, kata media 
setempat. Ketika demo berujung rusuh, 
aparat keamanan melepaskan 
tembakan untuk membubarkan massa.
Aparat keamanan sejauh ini menolak 
dimintai keterangan oleh the New York 
Times.Modi tiba di Dhaka Jumat lalu 
dalam rencana kunjungan dua hari 
untuk ikut merayakan kemerdekaan 
Bangladesh dari Pakistan.

Jalur kereta juga terputus karena 
demonstran membakar bangunan 
kantor di stasiun kereta.

Salah satu 
stasiun televisi 
melaporkan 
sedikitnya 40 
orang luka dalam 
bentrokan, 
termasuk 
sejumlah jurnalis.

Pada 1971 India mendukung 
Bangladesh dalam perang sembilan 
bulan melawan Pakistan yang 
menewaskan hampir tiga juta orang.

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

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057
2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Michael 215-901-2264

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

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

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 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

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

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

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

(26/3).
Budi melanjutkan, kendala utama 
program vaksinasi nasional saat ini 
adalah ketersediaan vaksin. Sejauh ini, 
Indonesia telah kedatangan sekitar 57,6 
juta dosis vaksin baik dalam bentuk jadi 
maupun vaksin mentah (bulk).

Dengan kondisi itu, Budi menginginkan 
agar vaksinasi lansia dipercepat 
dibandingkan prioritas lain. Sebab, saat 
ini program vaksinasi memasuki 
tahapan kedua yang menyasar petugas 
pelayanan publik dan lansia."Orang tua 
berisiko tinggi, itu harus disuntik awal. 
Di Indonesia lansia itu kalah kalau 
rebutan, kalah sama wartawan, kalah 
sama politisi, karena mereka kurang 
bisa bertarung. Jadi tolong dibantu 
orang tua, nenek, kakek kita," jelasnya.

Rinciannya, 3 juta vaksin jadi dari 
perusahaan China, Sinovac. Kemudian 
53,5 juta vaksin bulk Sinovac, dan 

Lebih lanjut, mantan wakil menteri 
BUMN itu mengungkapkan targetnya 
melakukan penyuntikan sebanyak 500 
ribu suntikan pada periode Maret-April 
ini. Pemerintah sendiri telah 

mantan direktur utama Bank Mandiri itu 
pun kembali mewanti-wanti warga yang 
rampung divaksinasi untuk tidak merasa 
kebal terhadap virus dan melupakan 
protokol kesehatan 3M. Sebab, sistem 
imunitas atau kekebalan tubuh baru dapat 
bekerja optimal setelah 28 hari warga 

berkomitmen mengamankan sekitar 426,8 
juta dosis vaksin dari empat perusahaan 
farmasi luar negeri untuk vaksinasi 181,5 
juta penduduk Indonesia.Rinciannya, 
125,5 juta vaksin dari perusahaan China 
Sinovac. Kemudian 74 juta dosis vaksin 
dari Novavax; 82.8 juta dosis vaksin dari 
perusahaan farmasi Inggris, AstraZeneca; 
66,4 juta dosis vaksin dari Pfizer, serta 78 
juta dosis vaksin melalui skema 
kerjasama multilateral Aliansi Global untuk 
Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX 
Facility. Fasilitas tersebut merupakan 
kerjasama pengembangan vaksin antara 
Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan 
GAVI.
"Kita atur phase-nya, Maret-April 500 ribu 
sehari, nanti Juni-Juli kita akan naik 
pelan-pelan ke 800-900 ribu dalam 
sehari," kata Budi.

Dikutip dari laman Deutsche Welle, Sabtu 
(27/3), demonstran 
turun ke jalan untuk 
menentang 
kedatangan Perdana 
Menteri India 
Narendra Modi yang 
bertepatan dengan 
Hari Kemerdekaan 
Bangladesh ke-50. 
Massa menyebut 
Modi sebagai 
pemimpin kubu garis 
keras Hindu 
menyerukan 
kebencian dan kekerasan terhadap 
muslim India.
Seorang polisi mengatakan kepada 
Reuters, delapan orang dirawat di rumah 
sakit akibat luka tembak.

Sedikitnya sepuluh orang tewas dan 
puluhan luka setelah demonstran bentrok 
dengan polisi di Ibu Kota Dhaka, 
Bangladesh dan di kota pelabuhan 
Chittagong, sejak dua hari lalu.

Anggota kelompok Islamis Hefazat-e-
Islam dilaporkan melemparkan batu ke 

Sejumlah media sosial seperti Facebook 
dan aplikasi pesan singkat lainnya tak 
bisa diakses di sejumlah wilayah di 
Bangladesh. Para aktivis biasanya 
menyerukan demo lewat media sosial 
dan aplikasi pesan singkat.
Sejumlah saksi mata mengatakan dua 
kelompok demonstran bentrok di luar 
masjid utama Dhaka, Baitul Mukarram 
usai salat Jumat.

Media menyebut empat dari korban luka 
adalah anggota kelompok Islamis.

Demo Anti Modi Rusuh,10 Orang Tewas 

polisi dan menyerang sejumlah gedung 
pemerintah, termasuk kantor polisi di 
Chattogram, kata media lokal.

Kekerasan 
berlanjut pada 
Sabtu sore di 
Brahammanbari 
yang 
menyebabkan 

lima orang meninggal, kata media 
setempat. Ketika demo berujung rusuh, 
aparat keamanan melepaskan 
tembakan untuk membubarkan massa.
Aparat keamanan sejauh ini menolak 
dimintai keterangan oleh the New York 
Times.Modi tiba di Dhaka Jumat lalu 
dalam rencana kunjungan dua hari 
untuk ikut merayakan kemerdekaan 
Bangladesh dari Pakistan.

Jalur kereta juga terputus karena 
demonstran membakar bangunan 
kantor di stasiun kereta.

Salah satu 
stasiun televisi 
melaporkan 
sedikitnya 40 
orang luka dalam 
bentrokan, 
termasuk 
sejumlah jurnalis.

Pada 1971 India mendukung 
Bangladesh dalam perang sembilan 
bulan melawan Pakistan yang 
menewaskan hampir tiga juta orang.

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

Apa Kata Bintang Anda

Banyak hal terjadi lebih dari yg anda 
duga. Posisikan diri & pemikiran anda 
didepan orang lain. Tanpa fakta yg 
cukup, keputusan yg baik sulit dibuat. 
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Sebuah kesempatan untuk berdiskusi, 
berpergia & belajar terbuka lebar. 
Kunjungilah klien atau rekan yg dapat 
memberikan pengetahuan pada cara 
hidup yg berbeda.

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Pekerjaan adalah hal pertama yg harus 
anda kerjakan. Sebuah perubahan atau 
pilihan pekerjaan baru mungkin 
dibutuhkan. Dibutuhkan sebuah 
keberanian untuk maju dan memulai 
suatu usaha. Jangan takut gagal. 
Bagaimana anda tahu jika lakkah anda 
itu cocok dan baik buat anda jika anda 
tidak mencobanya.Lihat situasi 
keuangan anda & lakukan semua hal 
untuk membuatnya lebih baik. 

Tenaga berlebih yg mengalir di tubuh 
sebaiknya dipergunakan utk 
menghasilkan sesuatu. Jangan biarkan 
org membuat anda mundur walau satu 
jengkal saja.
Jangan dengarkan omongan orang jika 
anda yakin langkah anda baik dan 
benar lakukan dengan keyakinan. 
Terlalu mendengarkan omongan orang 
akan membuat anda bingung sendiri

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)
Kesempatan untuk meluangkan waktu 
bersama orang yg ada diposisi atas 
akan membuka kesempatan 
perkembangan untuk anda.Tetapi anda 
harus dapat menempatkan diri anda 
dengan benar, jangan sampai nanti 
malah jadi bumerang bagi diri anda 

Berbicara akan membuka mata anda 
pada ide & kemungkinan baru.Diam itu 
tidak selau emas. Jika memang saatnya 
berbicara, berbicaralah.Hubungan kerja 
sama akan berhasil baik, & kesempatan 
melakukan suatu hal yg besar akan 
datang. 

sendiri. Kontribusi pada organisasi yg 
anda percaya menguntungkan, akan 
terbukti benar adanya. 
Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Seseorang akan tidak setuju akan cara 
anda melakukan pekerjaan.Tak ada 
salahnya berhenti dan melihat sejenak 
cara anda bekerja. Jika memang benar 
tidak efektif tak ada salahnya berubah 
tidak semua orang selalu benar. Bekerja 
lebih banyak dibanding bicara akan 
memberikan hasil. Kerahkan usaha untuk 
mendapat dukungan dari seseorang yg 
berpengaruh. 

Berikan segala daya utnuk menyelesaikan 
pekerjaan yg tertunda. Jadilah orang yang 
memiliki tanggung jawab. 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Bicaralah pada orang dipercaya & 
temukan jawaban yg anda cari. Hubungan 
yg dijalani akan mendapatkan 
pencerahan lebih baik jika anda terbuka 
dgn perasaan anda.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Walaupun sebenarnya itu bukan 
kesalahan anda saja,tetapi sebagai 
anggota kelompok tak ada salahnya.Terus 
bekerja akan membawa anda jauh 
kedepan. Dedikasi & determinasi akan 
menentukan kalah atau menang. 

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Uang dapat dihasilkan & peruntungan 
dapat diperoleh. Berpindah tempat tinggal 
atau dekorasi rumah akan membawa 
hasil baik. Layani agensi & institusi dgn 
baik, anda akan menyelesaikan semua 
hal yg mengganggu. 

Berpergianlah, maka akan anda temukan 
informasi tepat guna. Di suatu titik dlm 
perjalanan anda akan terlibat dalam 
situasi besar yg tak ingin anda lewatkan. 

Berikan perhatian pada anak atau mereka 
yg berusia lebih muda. 
Terlibatlah pada semua hal yg dikerjakan 
org lain.Tak ada salahnya bersosialisasi 
tetapi tetap harus mengikuti protokol dan 
jaga jarak. Aktifitas fisik baik untuk moral 
anda. 

Virgo (23 Agust - 22 Sept)
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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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 )

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

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

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

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

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

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

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

Apa Kata Bintang Anda

Banyak hal terjadi lebih dari yg anda 
duga. Posisikan diri & pemikiran anda 
didepan orang lain. Tanpa fakta yg 
cukup, keputusan yg baik sulit dibuat. 
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Sebuah kesempatan untuk berdiskusi, 
berpergia & belajar terbuka lebar. 
Kunjungilah klien atau rekan yg dapat 
memberikan pengetahuan pada cara 
hidup yg berbeda.

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Pekerjaan adalah hal pertama yg harus 
anda kerjakan. Sebuah perubahan atau 
pilihan pekerjaan baru mungkin 
dibutuhkan. Dibutuhkan sebuah 
keberanian untuk maju dan memulai 
suatu usaha. Jangan takut gagal. 
Bagaimana anda tahu jika lakkah anda 
itu cocok dan baik buat anda jika anda 
tidak mencobanya.Lihat situasi 
keuangan anda & lakukan semua hal 
untuk membuatnya lebih baik. 

Tenaga berlebih yg mengalir di tubuh 
sebaiknya dipergunakan utk 
menghasilkan sesuatu. Jangan biarkan 
org membuat anda mundur walau satu 
jengkal saja.
Jangan dengarkan omongan orang jika 
anda yakin langkah anda baik dan 
benar lakukan dengan keyakinan. 
Terlalu mendengarkan omongan orang 
akan membuat anda bingung sendiri

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)
Kesempatan untuk meluangkan waktu 
bersama orang yg ada diposisi atas 
akan membuka kesempatan 
perkembangan untuk anda.Tetapi anda 
harus dapat menempatkan diri anda 
dengan benar, jangan sampai nanti 
malah jadi bumerang bagi diri anda 

Berbicara akan membuka mata anda 
pada ide & kemungkinan baru.Diam itu 
tidak selau emas. Jika memang saatnya 
berbicara, berbicaralah.Hubungan kerja 
sama akan berhasil baik, & kesempatan 
melakukan suatu hal yg besar akan 
datang. 

sendiri. Kontribusi pada organisasi yg 
anda percaya menguntungkan, akan 
terbukti benar adanya. 
Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Seseorang akan tidak setuju akan cara 
anda melakukan pekerjaan.Tak ada 
salahnya berhenti dan melihat sejenak 
cara anda bekerja. Jika memang benar 
tidak efektif tak ada salahnya berubah 
tidak semua orang selalu benar. Bekerja 
lebih banyak dibanding bicara akan 
memberikan hasil. Kerahkan usaha untuk 
mendapat dukungan dari seseorang yg 
berpengaruh. 

Berikan segala daya utnuk menyelesaikan 
pekerjaan yg tertunda. Jadilah orang yang 
memiliki tanggung jawab. 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Bicaralah pada orang dipercaya & 
temukan jawaban yg anda cari. Hubungan 
yg dijalani akan mendapatkan 
pencerahan lebih baik jika anda terbuka 
dgn perasaan anda.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Walaupun sebenarnya itu bukan 
kesalahan anda saja,tetapi sebagai 
anggota kelompok tak ada salahnya.Terus 
bekerja akan membawa anda jauh 
kedepan. Dedikasi & determinasi akan 
menentukan kalah atau menang. 

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Uang dapat dihasilkan & peruntungan 
dapat diperoleh. Berpindah tempat tinggal 
atau dekorasi rumah akan membawa 
hasil baik. Layani agensi & institusi dgn 
baik, anda akan menyelesaikan semua 
hal yg mengganggu. 

Berpergianlah, maka akan anda temukan 
informasi tepat guna. Di suatu titik dlm 
perjalanan anda akan terlibat dalam 
situasi besar yg tak ingin anda lewatkan. 

Berikan perhatian pada anak atau mereka 
yg berusia lebih muda. 
Terlibatlah pada semua hal yg dikerjakan 
org lain.Tak ada salahnya bersosialisasi 
tetapi tetap harus mengikuti protokol dan 
jaga jarak. Aktifitas fisik baik untuk moral 
anda. 

Virgo (23 Agust - 22 Sept)


