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Beruntun nya, aksi-aksi teroris kembali 
mencuat ke permukaan. Diawali dengan 
ledakan bom di Gereja Katedral 
Makassar yang 
sedikitnya 
melukai 20 orang 
dan 
menewaskan 
sepasang 
pengantin 
bomber yang 
meledakkan bom 
yang melekat di 
dirinya untuk 
melukai orang 
lain. Aksi nekat 
ini beruntung 
diwaspadai dan 
dicegat oleh Pak 
Kosmas Balembang, orang yang 
dipercayakan menjaga parkir gereja, 
dengan keberanian yang luar biasa 

mencegat pasutri bomber yang nekat 
masuk ke gereja dengan sepeda 
motornya. Mungkin pasangan itu ingin 

meledakkan diri di 
dalam ruangan di 
mana ada 
sejumlah jemaat 
yang mengikuti 
misa pagi itu. Tapi 
keduanya 
dihentikan oleh 
satpam gereja 
sebelum 
memasuki areal. 
Walhasil bom yang 
dibawa mereka 
pun meledak di 
dekat pintu masuk 
atau gerbang. Dua 

pelaku bom bunuh diri tewas dengan 
tubuh berkeping-keping. Selisih tidak lama 
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tiga hari kemudian Rabu (31/3), 
seorang perempuan melakukan 
penyerangan di Mabes Polri. Ia 
melepaskan tembakan sebanyak 6 kali 
kepada polisi di sana. Tembakan 
perempuan 25 tahun itu mengenai 
lengan kanan Bripda Ajeng, anggota 
yang menjaga Pos I Mabes Polri. Aksi 
teror ini kembali mengingatkan kita 
bahwa radikalisme dan terorisme ibarat 
jamur yang tumbuh subur. Terbukti usai 
tahun 2017 hingga 2019 dimana suhu 
politik semakin memanas dengan isu-
isu agama, intoleran hingga kafir-kafiran 
ini ternyata tidak juga mendinginkan 
suasana bernegara dan bermasyarakat 
kita, tetapi malah makin menyuburkan 
isu-isu intoleran hingga terorisme 
dengan dalil memerangi beda agama 
dan keyakinan. Usai Pilpres 2019 

hingga diadilinya seorang rizieq yang 
notabene adalah pembuat onar di negeri 
ini tidak juga menyadarkan kita sebagai 
bangsa yang berbeda-beda suku, agama, 
warna kulit dan adat istiadat, harus tetap 
mengedepankan sikap menghargai 
perbedaan dan menerima perbedaan 
orang lain, malah menyuburkan terorisme 
dengan bom bunuh diri di Makassar dan 
penembakan ke arah polisi oleh seorang 
perempuan yang diduga berafiliasi dengan 
ISIS. Tertangkapnya terduga teroris di 
beberapa tempat, bukanlah kebetulan 
belaka, namun diperkirakan ada kaitanya 
dengan persidangan sang imam mereka. 
Salah satu indikasi, saat penggeledahan 
tempat tinggal para tersangka, di samping 
barang bukti berupa senjata dan perangkat 
bom, ditemukan pula kartu tanda anggota 
FPI dan logo ormas terlarang itu. 
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Berdasarkan analisis, orang-orang 
yang tertangkap itu ingin menebar 
teror dan kekacauan di banyak tempat 
guna memperlihatkan eksistensi 
mereka, sekaligus mengirim pesan 
kepada pengadilan dan pemerintah. 
Mereka berusaha untuk menakut 
nakuti pemerintah. Tapi mereka lupa 
bahwa sekarang polri dan kejaksaan 
tidak takut dengan ancaman teroris itu. 
Sekarang majelis hakim tidak takut 
dengan aksi-aksi semacam itu, sebab 
itu hanya settingan untuk mencoba 
menakuti pengadilan. Cukup sudah 
kasus Ahok dan Meliana yang menjadi 
pelajaran bagi peradilan di negeri ini. 
Hukum harus jadi panglima. Seperti 
kata pepatah, tegakkan hukum walau 
langit akan runtuh. Kapolri Jenderal 

Listyo Sigit Prabowo menyebut Densus 
88 sudah melakukan pengembangan 
terhadap terduga pelaku tindak kejahatan 
terorisme. Bahkan Detasemen Khusus 
(Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 94 
tersangka teroris sejak awal Januari 
hingga Maret 2021. Kabag Penum Divisi 
Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan 
mengatakan penangkapan itu merupakan 
wujud keseriusan Polri dalam 
memberantas teroris. "Kita melakukan, 
bukti bahwa keseriusan kita melakukan 
sampai periode selama tahun 2021 sejak 
Januari sampai Maret ini Densus 88 telah 
menangkap sebanyak 94 tersangka 
teroris," ujar Ramadhan kepada 
wartawan di Mabes Polri, Jakarta 
Selatan, Selasa (30/3/2021). Adapun 94 
tersangka teroris itu ditangkap di 
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sejumlah daerah, dari Sumatera Utara, 
Sumatera Barat, Gorontalo, hingga 
Jawa Timur. Ramadhan menyebut 
penangkapan teroris oleh Polri sebagai 
wujud preventive strike. Menurutnya, 
kepolisian mencegah para teroris yang 
hendak beraksi dengan cara 
menangkap mereka terlebih dahulu. 
"Jadi itu menunjukkan bahwa sebelum 
kejadian, Polri telah melakukan 
penangkapan-penangkapan. Itu adalah 
wujud dari preventive strike. Jadi 

pencegahan yang dilakukan agar tidak 
terjadi. Dan kita telah melakukan 
penangkapan-penangkapan tersebut 
sejak Januari," tuturnya. Kemudian, 
Ramadhan merinci 90 tersangka teroris 
yang ditangkap berasal dari kelompok 
Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah 
Ansharut Daulah (JAD). Khusus 4 
tersangka teroris yang ditangkap di 
Jakarta, lanjut Ramadhan, saat ini 
kepolisian masih mendalami jaringannya. 
"2 jaringan JAD dan JI, seperti yang 
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Tanah AirTanah Air
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Internasional 

disampaikan Kabid Humas bahwa 4 
yang diamankan di Jakarta dan sekitar 
belum ada hubungan dengan JAD dan 
JI. Tapi masih didalami jaringannya," 
tutup Ramadhan. Seorang mantan 
teroris dan juga mantan polisi Sufyan 
Tsauri mengatakan secara terus terang 
apa adanya bahwa teroris itu fakta, 
bukan konspirasi. Pernyataan dari 
mantan teroris tentu sudah lebih dari 
cukup untuk membantah tudingan 
bahwa teroris itu adalah konspirasi 
polisi atau pemerintah. Sufyan 
mengatakan program brainwashing 
(cuci otak) paham atau ideologi teroris 

sangat masif dan bisa menyasar kepada 
siapa saja, tidak memandang status 
sosial, siapapun bisa terpapar, termasuk 
dirinya yang pernah jadi polisi. Polisi 
gampang terpapar radikal, ekstrimis, dan 
intoleran hingga menjadi teroris 
alasannya, polisi memandang sesuatu dari 
aspek yuridis, hitam putih. Kalau ada 
orang nipu, maka dia kena pasal penipuan 
tanpa melihat latar belakang dan status 
sosial pelaku. Sama dengan orang 
sekolah eksakta lebih mudah terpapar 
paham radikal, ekstrim, dan intoleran 
dibanding orang sosial. Sebab, orang 
sosial memandang suatu perkara dari 
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berbagai sudut pandang dan secara 
utuh. Berbeda dengan orang eksakta 
yang memandang sesuatu secara hitam 
putih, satu tambah satu dua. Hal ini 
yang membuat paham radikal, 
ekstrimis, dan intoleran tumbuh subur di 
fakultas-fakultas sains dan teknik. 
Bahkan menurut data sufyan 3 persen 
anggota TNI, 2 persen anggota polisi, 
serta 1 dari 10 ASN terpapar paham 
radikalisme, intoleran dan ekstrimisme, 

bahkan mahasiswa jauh lebih banyak. 
Paham radikal dan ekstrimis, serta 
intoleran sangat berbahaya meskipun 
belum sampai kepada teroris. Sebab, 
radikal, intoleran, serta ekstrimis adalah 
tangga untuk menuju teroris. Orang yang 
radikal, intoleran, dan ekstrimis adalah 
bibit teroris dan mereka bisa berkarir di 
sana. Dan semua teroris awalnya lahir dari 
orang yang radikal, intoleran, dan 
ekstrimis. Sufyan juga menceritakan 
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Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

bahwa dia mengenal orang yang 
menjual senjata air gun di aksi 
penyerangan di Mabes Polri. Orang 
yang menjual ke Zakiah Aini adalah 
bekas muridnya. Beliau memiliki bukti 
transaksi saat Zakiah Aini membeli 
senjata air gun. Zakiah Aini membeli 
senjata air gun pada tanggal 17 Februari 
2021. Ada sekitar 1,5 bulan waktu yang 
dipersiapkan Zakiah Aini untuk 
melakukan amaliat (menyerang polisi 
demi meraih mati syahid). Selain itu, 
senjata yang dibeli Zakiah Aini 
merupakan M84 kaliber 4,5 yang jika 
ditembakkan dalam jarak sekitar 1 
sampai 2 meter kalau kena kepala bisa 
mendatangkan kematian. Kalau jarak 3 
meter lebih tidak sampai mendatangkan 

kematian. Zakiah Aini sebenarnya sudah 
tahu bahwa aksinya tidak akan mungkin 
bisa membunuh polisi. Namun dia tetap 
nekat melakukan itu untuk istima atau 
istisyhadiah, yaitu mencari kematian yang 
syahid dan mendatangkan surga 
berdasarkan kepercayaannya. Begitupun 
pelaku bom bunuh diri di Makassar. 
Semua mencari mati yang syahid dan 
mendatangkan surga sebagaimana yang 
dipercaya. Orang seperti Zakia itu hanya 
butuh waktu 1 sampai 2 jam untuk 
mencuci otak, agar mau menjadi teroris. 
Dan Sufyan pernah melakukan itu dan 
sukses. Caranya, balikin mindset berpikir, 
misalnya berjuang sakit, tidak berjuang 
juga sakit, jika kita berani mati di jalan 
maksiat, kenapa kita tidak berani mati di 
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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

jalan membela agama Allah? Kata kata 
itu diulang ulang juga disisipi ayat ayat 
sepotong. Lalu orang tersebut dicuci 
otaknya, dibawa sampai kepada 
pemahaman bahwa dunia ini fana dan 
siap mati membela agama Allah. 
Jadilah mereka intoleran dan terakhir 
teroris. Sufyan akhir pengakuannya 
menegaskan bahwa teroris bom bunuh 
diri itu nyata, bukan konspirasi. 
Ancaman terorisme tidak hanya terjadi 
di Indonesia, tapi di seluruh dunia. 
Teroris adalah ancaman lintas zaman 
dan lintas negara. Teroris ini semua 
adalah ajaran ISIS yang sudah 
merasuki Indonesia sejak awal 
reformasi yang dilanjutkan jaman SBY 
yang memang dipelihara hingga subur. 
The problem with the world is that the 
intelligent people are full of doubts, 

while the stupid ones are full of 
confidence”- Charles Bukowski 
(masalah dengan dunia ini adalah 
bahwa orang-orang yang cerdas penuh 
dengan keraguan, sedangkan yang 
bodoh penuh dengan kepercayaan) Apa 
yang dikatakan oleh Charles harus 
diakui kebenarannya untuk para teroris 
ini. Bayangkan, pelaku kekerasan, teror 
begitu yakin, seyakinnya, sepenuhnya 
yakin dengan perbuatan yang 
dilakukannya tersebut. Seakan-akan 
perbuatan bodoh dan konyol yang ia 
lakukan akan mendapatkan ganjaran 
surga seperti yang diyakininya. Masalah 
di dunia ini adalah orang-orang waras 
atau pintar penuh keraguan, sementara 
orang-orang bodoh sangat percaya diri 
dan yakin. Sejatinya, terorisme ada 
dalam setiap sejarah agama, ideologi 

dan kepercayaan apapun. Aksi-aksi 
terorisme tidak berdiri sendiri semua ada 
jaringannya yang sudah dibentuk lama. 
Jika Donny Gahral Adian dalam 
artikelnya “Bahaya Laten Intoleransi” 
menyebut jarak antara intoleransi dan 
terorisme hanya setarikan nafas, maka 
terorisme bisa dikatakan anak kandung 
intoleransi. Seperti yang dikatakan 
Sufyan diatas. Terorisme tidak muncul 
dari ruang hampa. Ia lahir, hidup dan 
berkembang biak dalam rahim 
intoleransi. Pertumbuhan media sosial 
yang begitu cepat, menjadikan virus 
intoleransi menyebar ke semua lini tanpa 
kecuali. Penyemaian dan persebaran 
bibit intoleransi dan paham radikal 
mendapat panggungnya lewat 
komunikasi jejaring seperti Whatsapp 
dan Telegram. Ketergagapan menyaring 
informasi akibat information cascade dan 

budaya “What You See Is What You 
Get (dibaca wiziwig) WYSIWYG” telah 
memberi petunjuk bahwa mayoritas 
pengguna gadget yang tidak didukung 
nalar kritis dan pasokan informasi yang 
benar akan berakibat fatal. Nah, 
dengan fenomena mutakhir seperti ini, 
maka tak aneh, penyebaran berita 
hoax, informasi sesat dicerna bulat-
bulat tanpa proses penyaringan. Begitu 
pula dengan ideologi radikalisme yang 
merupakan benih dari terorisme. 
Mereka masuk ke rumah-rumah, kamar 
anak kita hingga bangku sekolahan. 
Survey terakhir mengejutkan. Dilansir 
dari republika.co.id Sebanyak 39 
persen mahasiswa di 15 provinsi di 
Indonesia yang menjadi responden 
survei Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
terindikasi tertarik pada paham radikal. 
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"Untuk itu perlu dilakukan antisipasi 
sejak dini agar tidak berlanjut pada 
terorisme," kata Kepala Sub Direktorat 
Pemberdayaan Masyarakat Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT), Andi Intang Dulung, di 
Padang, Rabu (26/7). "Hasil ini 
menguatkan dugaan bahwa generasi 
muda adalah target penyebaran 
radikalisme dan kampus rentan 
menjadi tempat penyebarannya," 
ujarnya. Pengamat terorisme, Habib 
Ridwan mengatakan bahwa media 
sosial sebagai wadah penyuburan 
terorisme. Ridwan mengatakan "Tidak 
semua teroris bekerja di lapangan, 
menyerang gereja, menyerang markas 
polisi," Ada juga sub-departemen dari 
jaringan teroris yang menyerang di 

media sosial, memainkan opini, 
memainkan isu sehingga masyarakat 
terbelah. Ridlwan menjelaskan bahwa 
memecah belah rakyat adalah salah satu 
tujuan teroris. Setelah itu, mereka akan 
melakukan serangan menggunakan 
pasukan bersenjata. gerakan terorisme 
tidak terbatas pada aktor-aktor yang 
berada di lapangan. Mereka tidak saja 
aktif menebar teror, seperti bom bunuh 
diri, penyerangan pos polisi atau 
penyerangan terhadap tempat ibadah 
agama lainnya. Lebih dari itu, yang tak 
kalah berbahayanya adalah sel-sel teroris 
yang berada di dunia maya. Merekalah 
yang aktif menyebarkan berita serta 
informasi hoax. Merekalah yang sekarang 
sedang melakukan denial, atau 
penyanggahan. Menyebut bom di Gereja 

Katedral Makassar dan aksi di Mabes 
Polri sebagai pengalihan isu belaka. 
Disadari atau tidak, maraknya fenomena 
intoleransi hingga terorisme adalah 
gejala pembajakan agama. Mereka 
selalu menisbatkan aksi yang mereka 
lakukan sebagai sebuah panggilan suci. 
Padahal, apa yang mereka pertontonkan 
bertolak belakang secara diametral 
dengan pesan otentik agama, yang 
mengajarkan kedamaian, cinta kasih dan 
toleransi. Masalahnya, siapapun bisa 
membajak agama demi keuntungannya 
sendiri atau seperti kata Shakespeare, 
“bahkan setan pun bisa mengutip kitab 

suci untuk kepentingannya.” Penjelasan 
diatas atau penjelasan dari mantan 
teroris cukup jelas dan cukup gamblang 
menjelaskan bahwa para teroris itu 
benar-benar ada dan nyata. Bukan 
mustahil jika orang di sekitar kita sudah 
terpapar paham radikal, ekstrimis, dan 
intoleran dan siap menjadi teroris. 
Semoga kita bisa menyadarkan 
masyarakat agar lebih waspada lagi 
jangan sampai ada anggota keluarga 
yang terpapar radikal, ekstrimis, dan 
intoleran lalu menjadi teroris. Waspada 
diantara teman kita yang intoleransi 
seperti diatas pasti ada bibit terorisnya. 
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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

Masing-masing jenis teh hijau ini 
memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri 
yang berbeda satu sama lain. Jenis 
berbeda ini bisa disebabkan oleh cara 
pengolahan yang berbeda antara 
masing-masing jenis teh.

Hal ini menyebabkan teh hijau 
direkomendasikan untuk dikonsumsi 
sebagai minuman sehari-hari. Namun, 
tahukah kamu bahwa ternyata terdapat 
banyak jenis teh hijau untuk dikonsumsi.

Sebagian besar jenis teh hijau ini juga 
dikembangkan dan dikonsumsi secara 
berbeda di China dan Jepang. Dilansir 
dari bigflagtea.com, berikut sejumlah 
jenis teh hijau dan manfaat yang 
dimilikinya.

Karena merupakan panen pertama teh, 
sencha biasanya memiliki waktu lebih 
sedikit dalam proses fotosintesis. Hal ini 
menyebabkan kandungan mineral dan 
vitamin C di dalamnya masih cukup 
tinggi. Kandungan vitamin C ini bisa 
bermanfaat mengatasi demam dan 
meningkatkan sistem imun tubuh.

Sencha merupakan jenis teh hijau yang 
paling umum digunakan dan disebut 
sebagai teh hijau Jepang. Sencha 
tumbuh langsung di bawah sinar 
matahari dan merupakan daun teh yang 
dipanen pada petikan pertama sehingga 
cenderung memiliki kualitas terbaik.

1. Sencha

Gyokuro mengalami proses yang sama 
dengan sencha hanya saja, tiga minggu 

Salah satu minuman kesehatan yang 
dikonsumsi oleh banyak orang adalah 
teh hijau. Minuman ini disebut memiliki 
sejumlah kandungan yang bisa 
berkhasiat luar biasa bagi kesehatan.

2. Gyokuro

3. Tencha

Ketika diseduh dengan air panas, 
matcha akan menghasilkan warna 
yang sangat hijau. Minuman ini 
memiliki kandungan nutrisi alami yang 
bisa menyegarkan kembali kondisi 

4. Matcha

Tencha bisa sangat membantu dalam 
meningkatkan energi dan 
metabolisme. Daun teh ini juga 
memiliki kandungan kafein alami yang 
tinggi dan menyediakan cukup nutrisi 
untuk meningkatkan metabolisme. 
Jenis teh ini sangat tepat untuk 
diminum sebelum dan setelah 
berolahraga untuk menyegarkan dan 
membangunkan tubuh.

Matcha merupakan jenis teh hijau 
yang saat ini cukup digandrungi di 
Indonesia. Jenis teh ini merupakan 
tencha yang kemudian digiling hingga 
menjadi halus seperti bubuk.

Secara umum, gyokuro memiliki rasa 
lebih manis karena tingginya 
kandungan asam amino. Teh ini juga 
memiliki kandungan kafein dan klorofil 
yang tinggi dan bermanfaat untuk 
menstimulasi otak, sistem saraf, 
menyehatkan kulit, serta 
menumbuhkan jaringan.

Tencha merupakan jenis teh hijau 
dengan teknik penanaman yang sama 
dengan Gyokuro. Hanya saja terdapat 
perbedaan pada proses penggilingan 
yang menyebabkan teh ini lebih kaya 
nutrisi, mineral, dan vitamin.

sebelum dipanen, teh ini ditutupi dari 
sinar matahari. Hal ini menyebabkan 
proses fotosintesis yang terjadi lebih 
sedikit sehingga rasa asam amino di 
dalamnya lebih kuat.

Mengenal Jenis Dan Manfaat Teh Hijau
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Konacha merupakan teh dengan harga 
yang murah karena dibuat dari daun teh 
yang tidak lolos penyaringan di jenis-
jenis sebelumnya. Teh ini biasanya 
diambil dari daun teh yang tidak diolah 
menjadi Gyokuro maupun Sencha.

Genmaicha merupakan teh dengan 
kualitas menengah yang dipadukan 
dengan beras merah panggang. 
Campuran beras ini menjadikan rasa 
dari teh ini cukup berbeda.
Adanya campuran ini menjadikan rasa 
teh ini lebih menenangkan bagi perut. 
Hal ini terutama cukup penting ketika 
kamu baru saja mengonsumsi 

kulit sehat serta membersihkan tubuh.
5. Funmatsucha

Tingginya 
kandungan 
antioksidan 
dari teh ini 
menyebabk
annya bisa 
membantu 
melawan 
demam, sakit kepala, serta berbagai 
penyakit lainnya. Teh ini memiliki 
kandungan kafein alami yang berpadu 
dalam rasa manis dengan jejak rasa 
pahit dan pekat di dalamnya.
6. Konacha

Funmatsucha merupakan teh hijau 
yang terkenal karena memiliki rasa 
pahit dan harga yang murah. Rasa 
pahit di 
dalamnya 
ini 
menyebabk
an teh ini 
memiliki 
kandungan 
antioksidan 
yang lebih 
tinggi 
dibanding 
the biasa.

Teh jenis ini memiliki aroma yang 
sangat kuat dan biasa disajikan sebagai 
pendamping makanan. Walau begitu, 
karena teh ini merupakan jenis teh yang 
tidak digunakan pada jenis-jenis 
lainnya, maka kandungan nutrisinya 
tidak sebanyak jenis the lainnya.
7. Genmaicha

gorengan atau makanan tertentu.
8. Fukamushicha
Fukamushica mencampur daun teh yang 
digunakan pada sencha, gyokuro, 
kabusecha, serta bancha. Hanya saja, 

daun teh 
ini 
kemudia 
mengala
mi 
proses 
penguap
an yang 
memberi 
rasa 
lebih 
ringan 
dan kaya 
sehingga 
mampu 
menena
ngkan 
perut.
Proses 
yang 

dijalani oleh teh ini membuatnya jadi 
berwarna lebih gelap dan pekat. Walau 
begitu rasa yang ringan dan kaya bisa 
membuat kamu mengonsumsi teh ini 
dengan cukup banyak.

Munculnya rasa pahit ini disebabkan 
kandungan tinggi fluorida dalam teh ini. 
Hal ini menjadikannya bisa membantu 
mengatasi masalah gigi serta bau napas 
tak sedap. 

Walaupun cenderung berwarna kuning 
dan cokelat, kukicha tetap terglong 
sebagai teh hijau. Jenis teh ini memiliki 
proses yang sama dengan teh jenis 
gyokuro walau tetap dengan 
mempertahankan batang the.

Bancha merupakan hasil panen kedua 
setelah hasil panen pertama digunakan 
sebagai sencha. Jenis ini menjadikan terh 
tersebut memiliki rasa yang lebih pahit.

Teh ini merupakan perpaduan antara 
sencha, matcha, dan gyokuro sehingga 
memiliki rasa yang ringan dan bisa 
menenangkan. Teh ini juga bisa sangat 
membantu agar seseorang menjadi lebih 
segar dan waspada usai usai 
meminumnya.
10. Bancha

9. Kukicha
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
mengeksekusi mantan Menteri Pemuda 
dan Olahraga, Imam Nahrawi ke 
Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, 
Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/4/2021). 
Eksekusi dilakukan oleh jaksa KPK Rusdi 
Amin dan Josep Wisnu Sigit berdasarkan 
putusan MA Nomor 485 K/ Pid.Sus/2021 
tanggal 15 Maret 2021 Jo Putusan PN 
Tipikor pada PT DKI Jakarta Nomor 
30/PID.SUS-TPK/2020/PT DKI.JKT 
tanggal 8 Oktober 2020 Jo Putusan PN 
Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 
9/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 
29 Juni 2020. "Dengan cara 
memasukkan terpidana Imam Nahrawi ke 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA 
Sukamiskin untuk menjalani pidana 
penjara selama 7 tahun dikurangi selama 
berada dalam tahanan," kata Pelaksana 
Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam 
keterangan tertulis, Rabu (7/4/2021). 
"Sebelumnya terpidana telah diputus dan 
dinyatakan bersalah melakukan tindak 
pidana korupsi secara bersama-sama 

Imam Nahrawi Masuk Lapas Sukamiskin

“Apabila uang pengganti tersebut tidak 
dibayar paling lama 1 bulan setelah 
putusan mempunyai kekuatan hukum 
tetap, maka harta bendanya dapat 
disita oleh jaksa dan dilelang," ucap 
Ali. Jika Imam Nahrawi tidak 
mempunyai harta yang cukup untuk 
membayar uang pengganti, ia dipidana 
dengan pidana penjara selama 3 
tahun. Selain itu, Imam dijatuhi 
hukuman tambahan berupa 
pencabutan hak untuk dipilih dalam 
jabatan publik selama 5 tahun 
terhitung sejak terpidana selesai 
menjalani pidana pokok.

dan berlanjut," ucap Ali. Ia 
mengatakan, Imam Nahrawi juga 
diwajibkan membayar denda sejumlah 
Rp 400 juta dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayarkan, 
diganti dengan pidana kurungan 
selama 6 bulan. Selain itu, eks 
Menpora ini divonis pidana tambahan 
untuk membayar uang pengganti 
sejumlah Rp 19.154.203.882. 
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Rida Mulyana 
mengungkapkan pemerintah berencana 
mencabut subsidi listrik bagi sekitar 15,2 
juta pelanggan. Itu dilakukan dengan 
mengeluarkan mereka dari daftar 
penerima subsidi tarif listrik.

"Kami sudah kirim surat kepada Ibu 

Meski demikian, kata Rida, pihaknya 
akan kembali menyesuaikan penerima 
subsidi langsung pada 2022 ini dengan 
DTKS yang diperbarui.

Pasalnya, jika mengacu pada Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
yang ada saat ini, subsidi listrik kepada 
jutaan pelanggan tersebut tak tepat 
sasaran."Menggunakan DTKS yang ada 
saat ini, 15,2 juta pelanggan yang secara 
data itu harus dikeluarkan," ujarnya 
dalam rapat 'Formulasi Subsidi dan 
Kompensasi yang Tepat Sasaran Bagi 
Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin' di 
Banggar DPR, Rabu (7/4).

PLN Akan Cabut Subsidi 15,2 Juta Pelanggan

Mensos untuk mendapatkan data 
terpadu yang terbaru untuk kemudian 
pada saatnya nanti, dengan teman-
teman PLN, kami akan melakukan 
verifikasi ke lapangan sehingga 
kemudian mendapatkan data itu benar-
benar bisa dipertanggungjawabkan," 
imbuhnya.Menurut Rida, keluarnya 
15,2 juta pelanggan dari daftar 
penerima subsidi itu juga akan 
menghemat triliunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara 
(APBN).
Berdasarkan hitungan awal, 
penghematan ditaksir mencapai 
Rp22,12 triliun dari proyeksi subsidi 
RAPBN 2022 yang mencapai Rp61,09 
triliun. "Artinya kalau pemilihan ini 
dijalankan, maka proyeksi subsidi listrik 
yang kami buat Rp 61,09 triliun bisa 
tinggal hanya Rp 32 triliun saja," jelas 
Rida.Rida mengaku, Kementerian 
ESDM sudah memiliki pengalaman 
memilah pelanggan yang berhak 

Dilansir dari laman CNN, Selasa (6/4), 
menurut laporan yang umumkan hari 
ini di DPRK Sports, media pemerintah 
yang menyiarkan acara olah raga, para 
pejabat Korut mengumumkan negara 
mereka tidak akan ikut serta dalam 
Olimpiade musim panas tahun ini untuk 

Korea Utara memutuskan tidak jadi ikut 
ajang Olimpiade di Tokyo karena 
khawatir para atletnya tertular Covid-
19.Korut menutup semua 
perbatasannya dengan dunia luar pada 
2020 untuk mencegah masuknya 
pandemi Covid-19. 
Negara pimpinan 
Kim Jong-un itu 
selama ini tidak 
pernah 
melaporkan ada 
kasus Covid-19 
meski sejumlah 
ahli meragukan 
klaim Korut 
itu.Menurut 
Kedutaan Rusia di 
Pyongyang, 
diplomat asing dan para pekerja 
kemanusiaan juga sudah 
meninggalkan Korut dalam beberapa 
bulan terakhir karena makin 
terbatasnya barang-barang kebutuhan 
dan pembatasan yang ketat dalam 
kehidupan sehari-hari.

Korut Batal Ikut Olimpiade Tokyo
melindungi para atlet dari pandemi 
Covid-19.Keputusan itu diambil oleh 
Komite Olimpiade DPRK (nama resmi 
Korea Utara) yang menggelar konferensi 
video dengan anggota komite dan para 
pejabat olah raga pada 25 Maret di 
Pyongyang, kata DPRK Sports.

Olimpiade 
rencananya 
akan digelar 
pada 23 Juli 
hingga 8 
Agustus 
mendatang. 
Sementara 
Paralimpiade 
akan 
dilangsungkan 
pada 24 

Agustus hingga 5 September.Ini pertama 
kalinya Korea Utara akan absen dari 
ajang Olimpiade setelah mereka 
memboikot pada Olimpiade di Los 
Angeles 1984 dan Olimpiade Seoul 
1988.Pada 2018 pemimpin Korea Utara 
dan Korea Selatan sepakat mereka akan 
menjadi tuan rumah bersama Olimpiade 
2032 namun pembahasan soal itu 
terhenti pada 2019.Olimpiade 
seharusnya berlangsung pada 2020 
namun pihak panitia terpaksa menunda 
olimpiade untuk pertama kalinya karena 
pandemi. 

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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DTKS yang diperbarui.
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dalam rapat 'Formulasi Subsidi dan 
Kompensasi yang Tepat Sasaran Bagi 
Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin' di 
Banggar DPR, Rabu (7/4).
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Mensos untuk mendapatkan data 
terpadu yang terbaru untuk kemudian 
pada saatnya nanti, dengan teman-
teman PLN, kami akan melakukan 
verifikasi ke lapangan sehingga 
kemudian mendapatkan data itu benar-
benar bisa dipertanggungjawabkan," 
imbuhnya.Menurut Rida, keluarnya 
15,2 juta pelanggan dari daftar 
penerima subsidi itu juga akan 
menghemat triliunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara 
(APBN).
Berdasarkan hitungan awal, 
penghematan ditaksir mencapai 
Rp22,12 triliun dari proyeksi subsidi 
RAPBN 2022 yang mencapai Rp61,09 
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yang kami buat Rp 61,09 triliun bisa 
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memilah pelanggan yang berhak 
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2020 untuk mencegah masuknya 
pandemi Covid-19. 
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Kim Jong-un itu 
selama ini tidak 
pernah 
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meski sejumlah 
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Covid-19.Keputusan itu diambil oleh 
Komite Olimpiade DPRK (nama resmi 
Korea Utara) yang menggelar konferensi 
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Pyongyang, kata DPRK Sports.

Olimpiade 
rencananya 
akan digelar 
pada 23 Juli 
hingga 8 
Agustus 
mendatang. 
Sementara 
Paralimpiade 
akan 
dilangsungkan 
pada 24 

Agustus hingga 5 September.Ini pertama 
kalinya Korea Utara akan absen dari 
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Angeles 1984 dan Olimpiade Seoul 
1988.Pada 2018 pemimpin Korea Utara 
dan Korea Selatan sepakat mereka akan 
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namun pihak panitia terpaksa menunda 
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"Di tahun 2017 kita sudah punya contoh 
memilah rumah tangga 900 VA, ada 
sedikit effort khusus. Nanti tergantung 
dengan data DTKS yang terbaru, 
kemudian akan melakukan pendataan 
ke lapangan, sehingga didapatkan tepat 
sasaran dan dipertanggungjawabkan," 
sebutnya.Pencabutan Kompensasi 
Listrik.Di luar itu, kata Rida, 
kementerian juga tengah 
mempersiapkan perubahan tarif listrik 
jika pemerintah tak lagi memberikan 
kompensasi kepada PLN untuk 
memberlakukan adjustment tarif bagi 
pelanggan non-subsidi sejak 2017.

menerima. Pada 2017 lalu, misalnya, 
kementerian pernah memilah listrik 
golongan rumah tangga 900 VA 
bersubsidi dan non subsidi.

Seperti diketahui keputusan pemerintah 
untuk tidak menaikkan tarif listrik 
(adjustment tarif) sejak 4 tahun lalu itu 
membuat pemerintah membayar 
kompensasi triliun rupiah kepada PLN 
tiap tahunnya. "Ini kaitannya sama tarif 
adjustment," katanya.Saat ini, lanjut 
Rida pengenaan tarif listrik sendiri 
digolongkan ke dalam 38 kelompok di 
mana 25 golongan mendapatkan 
subsidi dan 13 golongan lainnya non-

subsidi. Sementara jika dirinci, 13 
golongan non-subsidi tersebut terdiri dari 
41 juta pelanggan yang tarifnya tidak 
mengalami kenaikan.
Jika pemerintah akan melepas tarif 
adjustment, tentu ada tambahan biaya 
yang harus dibayarkan oleh para 
pelanggan mulai dari Rp18 ribu sampai 
Rp101 ribu per bulan sesuai dengan 
kapasitas listrik yang digunakan

Kemudian, pelanggan dengan kapasitas 
1.300VA akan mengalami tambahan biaya 
listrik sekitar Rp10.800 per bulan; 
kapasitas 2.200VA bertambah Rp 31 ribu 
per bulan dan kelompok 3.300VA bisa 
mencapai Rp101 ribu per bulan.
"Nah seterusnya. Untuk yang paling tinggi 
itu industri besar itu, bisa sampai Rp 2,9 
miliar per bulan," ujarnya.

Untuk pelanggan kapasitas 900VA non 
subsidi, misalnya, tagihan listriknya akan 
naik dari rata-rata Rp166 ribu per bulan 
menjadi Rp18 ribu per bulan.

Meski demikian, Rida mengaku masih 
belum tahu pasti kapan rencana tarif 
adjustment ini dilepas."Itulah yang kita 
sampaikan, apakah ini akan sekaligus 
dinaikkan. Atau cuman beberapa kalangan 
aja, atau semua disesuaikan sekaligus 
dan bertahap sudah ada skenarionya 
untuk kompensasinya," tandasnya.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menerbitkan aturan yang mewajibkan 
pengguna lagu atau musik di karaoke, 
bioskop, restoran, kafe, pub, kelab malam 
dan diskotek untuk membayar royalti 
kepada penciptanya.
Kewajiban ia 
tuangkan dalam 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 56 
Tahun 2021 
tentang 
Pengelolaan 
Royalti Hak 
Cipta Lagu 
Dan/Atau 
Musik. Dalam 
beleid yang 
diteken Jokowi 
pada 30 Maret 
lalu tersebut, 
kewajiban 
tertuang dalam Pasal 3 ayat 1."Setiap 
orang dapat melakukan penggunaan 
secara komersial lagu dan/atau musik 
dalam bentuk layanan publik yang bersifat 
komersial dengan membayar royalti 
kepada pencipta, pemegang hak cipta, 
dan/atau pemilik hak," kata beleid 
tersebut seperti dikutip, Rabu (7/4).Dalam 
aturan itu juga dituliskan bahwa 
kewajiban membayar royalti berlaku pada 
beberapa penggunaan, seperti seminar, 
konser musik, pesawat, pameran, nada 
tunggu telepon, bank, kantor, pertokoan, 
pusat rekreasi, hotel, lembaga penyiaran 
televisi, dan lembaga penyiaran radio.
Lantas bagaimana rincian pembayaran 
royalti yang harus disetorkan?

Royalti penciptaan dan royalti hak terkait 
untuk bank dan kantor sebesar Rp6.000 
per meter persegi per tahun. Lalu, gedung 
bioskop sebesar Rp3,6 juta per layar per 
tahun secara lumpsum.

Melansir laman resmi Lembaga 
Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), 
diatur royalti yang dibayarkan untuk nada 
tunggu telepon sebesar Rp100 ribu per 
sambungan telepon.

Tarif Royalti Dari Karaoke Sampai Bioskop

Untuk pameran dan bazaar, royalti 
dikenakan Rp1,5 juta per hari.

Adapun royalti yang dikenakan 
karaoke dihitung per ruang/hari, untuk 
karaoke tanpa ruang (aula) tarif royalti 
sebesar Rp20 ribu per ruang/hari. 
Karaoke keluarga senilai Rp12 ribu 
per ruang/hari dan karaoke eksekutif 
sebesar Rp50 ribu per ruang/hari. 
Royalti dibayarkan 50 persen untuk 
hak pencipta dan 50 persen hak 
terkait.
Lalu, untuk karaoke kubus (booth) 
royalti dikenakan Rp300 ribu per 
kubus/tahun dan harga sama untuk 
hak terkait.

Sedangkan untuk transportasi, royalti 
selama penerbangan dihitung dengan 
rumus jumlah penumpang x tarif 
indeks x durasi musik selama terbang 

x persentase 
tingkat 
penggunaan 
musik 
sebesar 10 
persen. 
Rumus sama 
juga dipakai 
untuk 
transportasi 
darat dan 
laut.Sementa
ra 
penggunaan 
musik saat 
pesawat di 
daratan (on 

ground), royalti dihitung dengan tarif 
indeks (0,25 persen kali harga tiket 
terendah) x penumpang x durasi 
musik.Lebih lanjut, untuk pusat 
rekreasi tarif royalti musik di dalam 
ruangan yang menggunakan tiket 
dikenakan senilai harga tiket masuk x 
1,3 persen x jumlah pengunjung x 300 
hari x persentase penggunaan musik.
"Pusat rekreasi di dalam ruangan 
yang tidak menggunakan tiket 
lumpsum Rp6 juta per tahun," jelas 
LMKN seperti dikutip, Rabu (7/4).

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

NJ & PA

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian
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Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

"Di tahun 2017 kita sudah punya contoh 
memilah rumah tangga 900 VA, ada 
sedikit effort khusus. Nanti tergantung 
dengan data DTKS yang terbaru, 
kemudian akan melakukan pendataan 
ke lapangan, sehingga didapatkan tepat 
sasaran dan dipertanggungjawabkan," 
sebutnya.Pencabutan Kompensasi 
Listrik.Di luar itu, kata Rida, 
kementerian juga tengah 
mempersiapkan perubahan tarif listrik 
jika pemerintah tak lagi memberikan 
kompensasi kepada PLN untuk 
memberlakukan adjustment tarif bagi 
pelanggan non-subsidi sejak 2017.

menerima. Pada 2017 lalu, misalnya, 
kementerian pernah memilah listrik 
golongan rumah tangga 900 VA 
bersubsidi dan non subsidi.

Seperti diketahui keputusan pemerintah 
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(adjustment tarif) sejak 4 tahun lalu itu 
membuat pemerintah membayar 
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subsidi. Sementara jika dirinci, 13 
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41 juta pelanggan yang tarifnya tidak 
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Jika pemerintah akan melepas tarif 
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pelanggan mulai dari Rp18 ribu sampai 
Rp101 ribu per bulan sesuai dengan 
kapasitas listrik yang digunakan

Kemudian, pelanggan dengan kapasitas 
1.300VA akan mengalami tambahan biaya 
listrik sekitar Rp10.800 per bulan; 
kapasitas 2.200VA bertambah Rp 31 ribu 
per bulan dan kelompok 3.300VA bisa 
mencapai Rp101 ribu per bulan.
"Nah seterusnya. Untuk yang paling tinggi 
itu industri besar itu, bisa sampai Rp 2,9 
miliar per bulan," ujarnya.

Untuk pelanggan kapasitas 900VA non 
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naik dari rata-rata Rp166 ribu per bulan 
menjadi Rp18 ribu per bulan.
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untuk bank dan kantor sebesar Rp6.000 
per meter persegi per tahun. Lalu, gedung 
bioskop sebesar Rp3,6 juta per layar per 
tahun secara lumpsum.

Melansir laman resmi Lembaga 
Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), 
diatur royalti yang dibayarkan untuk nada 
tunggu telepon sebesar Rp100 ribu per 
sambungan telepon.

Tarif Royalti Dari Karaoke Sampai Bioskop

Untuk pameran dan bazaar, royalti 
dikenakan Rp1,5 juta per hari.

Adapun royalti yang dikenakan 
karaoke dihitung per ruang/hari, untuk 
karaoke tanpa ruang (aula) tarif royalti 
sebesar Rp20 ribu per ruang/hari. 
Karaoke keluarga senilai Rp12 ribu 
per ruang/hari dan karaoke eksekutif 
sebesar Rp50 ribu per ruang/hari. 
Royalti dibayarkan 50 persen untuk 
hak pencipta dan 50 persen hak 
terkait.
Lalu, untuk karaoke kubus (booth) 
royalti dikenakan Rp300 ribu per 
kubus/tahun dan harga sama untuk 
hak terkait.

Sedangkan untuk transportasi, royalti 
selama penerbangan dihitung dengan 
rumus jumlah penumpang x tarif 
indeks x durasi musik selama terbang 

x persentase 
tingkat 
penggunaan 
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sebesar 10 
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Rumus sama 
juga dipakai 
untuk 
transportasi 
darat dan 
laut.Sementa
ra 
penggunaan 
musik saat 
pesawat di 
daratan (on 

ground), royalti dihitung dengan tarif 
indeks (0,25 persen kali harga tiket 
terendah) x penumpang x durasi 
musik.Lebih lanjut, untuk pusat 
rekreasi tarif royalti musik di dalam 
ruangan yang menggunakan tiket 
dikenakan senilai harga tiket masuk x 
1,3 persen x jumlah pengunjung x 300 
hari x persentase penggunaan musik.
"Pusat rekreasi di dalam ruangan 
yang tidak menggunakan tiket 
lumpsum Rp6 juta per tahun," jelas 
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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

"Sekali lagi mohon maaf atas terjadinya 
salah penafsiran yang membuat 
ketidaknyamanan teman-teman media, 
sekali lagi kami selalu butuh koreksi dari 
teman-teman media dan eksternal untuk 
perbaikan institusi Polri agar bisa jadi 
lebih baik," kata Listyo Sigit kepada 
wartawan melalui keterangan tertulis, 
Selasa (6/4).Menurut dia, telegram 
tersebut semula diusung untuk membuat 
jajaran anggota kepolisian di bawahnya 
tidak bersikap arogan. Sehingga, kata 
dia, mereka menjalankan tugasnya 
sesuai dengan standar operasional 
prosedur (SOP) yang berlaku.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
meminta maaf atas kegaduhan yang 
timbul pascapenerbitan surat telegram 
terkait kegiatan kehumasan di Korps 
Bhayangkara.
Diketahui, salah satu poin dalam surat 
telegram itu memuat frasa 'larangan bagi 
media' untuk menampilkan kekerasan 
atau arogansi aparat saat bertugas.

Kapolri Minta Maaf Soal Larangan Media

Awalnya, mantan Kabareskrim itu 
mengaku ingin pula mewanti-wanti 
anggota agar dapat bertindak tegas 
namun tetap mengedepankan sisi 
humanis dalam menegakkan hukum di 
masyarakat."Arahan saya ingin Polri 
bisa tampil tegas namun humanis, 
namun kami lihat di tayangan media 
masih banyak terlihat tampilan 
anggota yang arogan, oleh karena 
tolong anggota untuk lebih berhati-hati 
dalam bersikap di lapangan," ucap pria 
yang pula dikenal sebagai mantan 
ajudan Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) tersebut.

Oleh sebab itu, kata dia, perbuatan 
satu oknum polisi dapat merusak citra 
Korps Bhayangkara secara 
keseluruhan. Oleh sebab itu, telegram 
tersebut semua ingin memperbaiki 
kerja kepolisian.

Hal itu, kata dia, tak lepas dari gerak-
gerik perilaku anggota yang selalu 
dipelototi masyarakat.
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dia, mereka menjalankan tugasnya 
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media' untuk menampilkan kekerasan 
atau arogansi aparat saat bertugas.
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mengaku ingin pula mewanti-wanti 
anggota agar dapat bertindak tegas 
namun tetap mengedepankan sisi 
humanis dalam menegakkan hukum di 
masyarakat."Arahan saya ingin Polri 
bisa tampil tegas namun humanis, 
namun kami lihat di tayangan media 
masih banyak terlihat tampilan 
anggota yang arogan, oleh karena 
tolong anggota untuk lebih berhati-hati 
dalam bersikap di lapangan," ucap pria 
yang pula dikenal sebagai mantan 
ajudan Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) tersebut.

Oleh sebab itu, kata dia, perbuatan 
satu oknum polisi dapat merusak citra 
Korps Bhayangkara secara 
keseluruhan. Oleh sebab itu, telegram 
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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
Oleh sebab itu, dia pun langsung 
meminta agar telegram tersebut 
dikoreksi. Pasalnya, kata dia, Polri masih 
memerlukan kritik dari seluruh elemen 
masyarakat

"Jadi dalam kesempatan ini saya 
luruskan, anggotanya yang saya minta 
untuk memperbaiki diri untuk tidak tampil 
arogan namun memperbaiki diri sehingga 
tampil tegas, namun tetap terlihat 
humanis," kata dia.

"Oleh karena itu, saya sudah perintahkan 
Kadiv Humas untuk mencabut STR 

"Karena itu saya minta agar membuat 
arahan agar anggota lebih hati-hati saat 
tampil di lapangan, jangan suka pamer 
tindakan yang kebablasan dan malah jadi 
terlihat arogan, masih sering terlihat 
anggota tampil arogan dalam siaran 
liputan di media," kata Listyo.Pada 
kenyataannya, penerbitan telegram 
tersebut justru menimbulkan perbedaan 
penafsiran di kalangan masyarakat. Dia 
menegaskan telegram itu tak memuat 
pelarangan media untuk meliput arogansi 
polisi di lapangan.Namun, menurut Sigit, 
semangat sebenarnya dari telegram itu 
adalah pribadi dari personel kepolisian itu 
sendiri yang tidak boleh bertindak 
arogan.

tersebut," ucap Sigit.
Sebagai informasi, telegram tersebut 
dicabut tak sampai 24 jam berlalu usai 
diterbitkan. Pertama kali, Kapolri 
melalui Kadiv Humas Polri, Inspektur 
Jenderal Argo Yuwono meneken 
telegram bernomor 
ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 pada 
Senin (5/4).Keesokan harinya, 
telegram itu tersebar dan menjadi 
perbincangan publik. Kritik tersebut 
kemudian melahirkan telegram baru 
yang isinya mencabut telegram 
sebelumnya.

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359
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diterbitkan. Pertama kali, Kapolri 
melalui Kadiv Humas Polri, Inspektur 
Jenderal Argo Yuwono meneken 
telegram bernomor 
ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 pada 
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perbincangan publik. Kritik tersebut 
kemudian melahirkan telegram baru 
yang isinya mencabut telegram 
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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
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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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

"Hasil keputusan RUPS hari ini juga 
menghilangkan direktur niaga dan 
direktur pengembangan bisnis," imbuh 
Kunto.Dengan perombakan ini, rincian 
susunan direksi Antam saat ini terdiri 
dari Direktur Utama Dana Amin, 
Direktur Keuangan dan Manajemen 

"Terhitung sejak ditutup RUPS hari ini, 
kepada Pak Aprilandi dan Pak Hartono 
diberhentikan dengan hormat. Kami 
ucapkan terima kasih selama menjabat 
sebagai direksi perseroan," ungkap 
Sekretaris Perusahaan Antam Kunto 
Purwoko dalam konferensi pers, Rabu 
(7/4).Selain itu, manajemen mengubah 
nomenklatur jabatan. Kunto 
menjelaskan jabatan direktur keuangan 
berubah menjadi direktur keuangan 
dan manajemen risiko, lalu direktur 
operasi dan produksi menjadi direktur 
operasi dan transformasi bisnis.

Menteri BUMN Erick Thohir mencopot 
2 petinggi PT Aneka Tambang Tbk atau 
Antam. Mereka adalah Direktur Niaga 
Aprilandi Hidayat Setia dan Direktur 
Operasi dan Produksi Hartono.
Pencopotan dilakukan dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) 
Antam pada Rabu (7/4).

Erick Thohir Copot 2 Petinggi PT. Antam

Kemudian, Kunto menyatakan 
manajemen memutuskan untuk 
membagikan dividen sebesar 35 persen 
dari laba bersih 2020 lalu. Artinya, 
perusahaan menebar dividen sekitar 
Rp400 miliar dari raihan laba bersih 2020 
yang sebesar Rp1,15 triliun.
"Laba bersih Antam ini tumbuh 493 
persen dibandingkan tahun berjalan 2019 
lalu," kata Kunto.

Risiko 
Anton 
Herdia
nto, 
Direktu
r 
Sumbe
r Daya 
Manusi
a Luki 
Setiaw
an 

Suardi, serta Direktur Operasi dan 
Transformasi Bisnis Risono.

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Warga Oregon, Amerika Serikat, pada 
Kamis (25/3/2021) malam dikejutkan 
dengan 
pemanda
ngan 
menakjub
kan yakni 
serangkai
an bola 
api di 
langit 
seperti 
hujan 
meteor. 
Warga 
merekam 
momen 
langka 
yang 
terjadi 
sekitar pukul 21.00 waktu setempat itu 
menggunakan kamera video dan 
mengunggahnya di media sosial 
hingga menjadi viral. Video 
menunjukkan beberapa objek terang 
bergerak cepat secara sinkorn seperti 
balapan di langit. Layanan Cuaca 
Nasional (NSW) Seattle tidak bisa 
memastikan benda apa itu. Namun, 
dipastikan tidak berdampak ke 
wilayahnya. NWS Seattle mencatat 
bola api tersebut lebih tampak seperti 
pecahan roket yang memasuki 
atmosfer. Pasalnya meteor atau benda 
serupa lainnya akan melesat jauh lebih 
cepat saat memasuki atmosfer.  
Sementara itu NSW Portland masih 
menunggu penjelasan lebih lanjut 
sebelum memastikannya. Namun 
layanan itu punya keyakinan yang 

Hujan Meteor Di Oregon 
sama dengan NSW Seattle, bisa jadi bola 
api itu berasal dari roket tahap kedua 

Falcon X 
milik 
SpaceX 
yang 
memasuki 
atmosfer 
kembali 
setelah 
berada 22 
hari di 
orbitnya. 
Badan 
antariksa 
Amerika 
Serikat 
NASA 
maupun 
SpaceX 
belum 

mengomentari penampakan luar biasa itu.
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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
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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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

"Hasil keputusan RUPS hari ini juga 
menghilangkan direktur niaga dan 
direktur pengembangan bisnis," imbuh 
Kunto.Dengan perombakan ini, rincian 
susunan direksi Antam saat ini terdiri 
dari Direktur Utama Dana Amin, 
Direktur Keuangan dan Manajemen 

"Terhitung sejak ditutup RUPS hari ini, 
kepada Pak Aprilandi dan Pak Hartono 
diberhentikan dengan hormat. Kami 
ucapkan terima kasih selama menjabat 
sebagai direksi perseroan," ungkap 
Sekretaris Perusahaan Antam Kunto 
Purwoko dalam konferensi pers, Rabu 
(7/4).Selain itu, manajemen mengubah 
nomenklatur jabatan. Kunto 
menjelaskan jabatan direktur keuangan 
berubah menjadi direktur keuangan 
dan manajemen risiko, lalu direktur 
operasi dan produksi menjadi direktur 
operasi dan transformasi bisnis.

Menteri BUMN Erick Thohir mencopot 
2 petinggi PT Aneka Tambang Tbk atau 
Antam. Mereka adalah Direktur Niaga 
Aprilandi Hidayat Setia dan Direktur 
Operasi dan Produksi Hartono.
Pencopotan dilakukan dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) 
Antam pada Rabu (7/4).

Erick Thohir Copot 2 Petinggi PT. Antam

Kemudian, Kunto menyatakan 
manajemen memutuskan untuk 
membagikan dividen sebesar 35 persen 
dari laba bersih 2020 lalu. Artinya, 
perusahaan menebar dividen sekitar 
Rp400 miliar dari raihan laba bersih 2020 
yang sebesar Rp1,15 triliun.
"Laba bersih Antam ini tumbuh 493 
persen dibandingkan tahun berjalan 2019 
lalu," kata Kunto.

Risiko 
Anton 
Herdia
nto, 
Direktu
r 
Sumbe
r Daya 
Manusi
a Luki 
Setiaw
an 

Suardi, serta Direktur Operasi dan 
Transformasi Bisnis Risono.

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian

Warga Oregon, Amerika Serikat, pada 
Kamis (25/3/2021) malam dikejutkan 
dengan 
pemanda
ngan 
menakjub
kan yakni 
serangkai
an bola 
api di 
langit 
seperti 
hujan 
meteor. 
Warga 
merekam 
momen 
langka 
yang 
terjadi 
sekitar pukul 21.00 waktu setempat itu 
menggunakan kamera video dan 
mengunggahnya di media sosial 
hingga menjadi viral. Video 
menunjukkan beberapa objek terang 
bergerak cepat secara sinkorn seperti 
balapan di langit. Layanan Cuaca 
Nasional (NSW) Seattle tidak bisa 
memastikan benda apa itu. Namun, 
dipastikan tidak berdampak ke 
wilayahnya. NWS Seattle mencatat 
bola api tersebut lebih tampak seperti 
pecahan roket yang memasuki 
atmosfer. Pasalnya meteor atau benda 
serupa lainnya akan melesat jauh lebih 
cepat saat memasuki atmosfer.  
Sementara itu NSW Portland masih 
menunggu penjelasan lebih lanjut 
sebelum memastikannya. Namun 
layanan itu punya keyakinan yang 

Hujan Meteor Di Oregon 
sama dengan NSW Seattle, bisa jadi bola 
api itu berasal dari roket tahap kedua 

Falcon X 
milik 
SpaceX 
yang 
memasuki 
atmosfer 
kembali 
setelah 
berada 22 
hari di 
orbitnya. 
Badan 
antariksa 
Amerika 
Serikat 
NASA 
maupun 
SpaceX 
belum 

mengomentari penampakan luar biasa itu.


