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Money Grams $1 = Rp 14.249,- Kurs BI $1 = Rp 14.600-

bersambung ke hal 3

Rabu
04/14/2021 Edisi 1452

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Pemerintah resmi melarang masyarakat 
untuk melakukan mudik Lebaran 2021.  
Larangan itu tertuang dalam Surat 
Edaran Kepala Satgas Penanganan 
COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang 
Peniadaan Mudik pada Bulan 
Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 
Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 
2021. Apa boleh buat, tahun ini mudik 
kembali dilarang. Bagi Anda yang sudah 
berencana untuk pulang ke kampung 
halaman dan merayakan Hari Raya Idul 
Fitri Tahun 1442 Hijriah bersama 

keluarga yang sudah lama tidak bersua, 
bersiap-siaplah untuk bersilaturahmi 
secara virtual. Meskipun begitu, semoga 
saja niat untuk saling memaafkan tidak 
terhalang. Melalui surat edaran ini, 
pemerintah tegas melarang masyarakat 
melakukan kegiatan mudik lebaran tahun 
ini demi mencegah penularan virus corona 
Covid-19. Larangan ini diberlakukan untuk 
moda transportasi darat, laut dan udara. 
Selanjutnya, pemerintah juga telah 
menetapkan aturan terkait larangan 
pengoperasian seluruh moda transportasi 

Mudik Itu
Berat
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2. Kendaraan bermotor perseorangan, 
dengan jenis mobil penumpang, mobil, 
bus, dan sepeda motor (kendaraan 
pribadi). 
Sementara, ada pengecualian bagi 
orang-orang tertentu yang boleh 
melakukan perjalanan: 

1. Kendaraan bermotor umum dengan 
jenis mobil bus dan mobil penumpang. 

darat, laut, udara, dan kereta api pada 
6-17 Mei 2021. Dilansir dari 
Kompas.com, (8/4/2021), Dirjen 
Perhubungan Darat Kementerian 
Perhubungan, Budi Setiyadi 
menjelaskan, transportasi yang dilarang 
saat mudik yakni: 

- Ibu hamil (dengan 1 orang 
pendamping). 

- Kunjungan duka anggota keluarga 
meninggal. 

- Orang yang bekerja/perjalanan dinas 
(ASN, Pegawai BUMN/BUMD, Polri, 
TNI, Pegawai Swasta yang dilengkapi 
dengan surat tugas dengan tertanda 
basah dan cap basah) 
- Kunjungan keluarga sakit. 

- Orang dengan kepentingan 
melahirkan (maksimal 2 orang 
pendamping). 

- Kendaraan yang mengangkut repatriasi 
pekerja imigran Indonesia, WNI, 
pelajar/mahasiswa yang berada di luar 
negeri, serta pemulangan orang dengan 
alasan khusus oleh pemerintah ke daerah 
asal sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Kemudian pengecualian kendaraan yang 
boleh melakukan perjalanan: 

- Kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu 
hamil dan keluarga intinya akan 
mendampingi. 

- Kendaraan pimpinan lembaga tinggi 
negara RI. Kendaraan dinas operasional, 
berpelat dinas TNI/Polri. 
- Kendaraan dinas operasional petugas 
jalan tol. Kendaraan pemadam 
kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah. 

Angkutan Darat Dilansir dari 
Kompas.com, (8/4/2021), pemerintah juga 
menetapkan sejumlah wilayah aglomerasi 
yang dapat pengecualian pergerakan 
kendaraan. Pengecualian ini hanya 
berlaku untuk moda transportasi darat dan 
kereta api. Wilayah aglomerasi yang 
termasuk dalam pengecualian moda 

- Mobil barang dan tidak membawa 
penumpang. 

- Pelayanan kesehatan darurat. 
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transportasi darat yakni: Medan, Binjai, 
Deli, Serdang, dan Karo Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 
(Jabodetabek) Bandung Raya 
Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, 
dan Purwodadi Yogyakarta Raya Solo 
Raya Gresik, Bangkalan, Mojokerto, 
Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan 
(Gerbang Kertosusila) Makassar, 
Sungguminasa, Takalar, dan Maros 
Sedangkan pengecualian 
pengoperasian kereta api perkotaan 
angkutan penumpang hanya berlaku di 
4 wilayah, yakni: Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, Bekasi (termasuk 
Cikarang), dan Rangkas Padalarang, 
Bandung, dan Cicalengka Kutoarjo, 
Yogyakarta, dan Solo Lamongan, 
Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, 
Mojokerto, dan Gresik. Sanksi yang 

Angkutan Laut Dikutip dari Kompas.com, 
(9/4/2021), Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut Kementerian 
Perhubungan, Agus H. Purnomo 
mengungkapkan aturan larangan pada 
moda transportasi laut. Meski begitu, 
pemerintah akan tetap menyediakan 

melanggar : Bagi masyarakat yang nekat 
tidak mematuhi aturan atau persyaratan 
perjalanan yang menggunakan kendaraan 
umum dan pribadi berupa mobil dan 
sepeda motor akan dikenakan sanksi 
putar balik dan/atau sesuai ketentuan 
peraturan perundangan. Khusus bagi 
kendaraan travel atau angkutan barang 
yang digunakan untuk mengangkut 
penumpang akan dilakukan tindakan 
tegas oleh Kepolisian, baik berupa 
penilangan dan tindakan lain sesuai 
perundangan yang berlaku.
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ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

3. Kapal penumpang yang melayani 
transportasi rutin untuk pelayaran lokasi 
terbatas dalam satu kecamatan, satu 
kabupaten, atau satu provinsi dengan 

layanan kapal laut bagi pekerja migran 
Indonesia yang dalam kondisi 
mendesak untuk kembali ke tanah air. 
Adapun kapal penumpang yang 
dikecualikan dalam periode pelarangan 
mudik, sebagai berikut: 
1. Kapal penumpang yang melayani 
pemulangan tenaga kerja Indonesia, 
pekerja migran Indonesia, dan/atau 
WNI yang terlantar dari pelabuhan 
negara perbatasan 
2. Kapal penumpang yang melayani 
pemulangan anak buah kapal WNI 
yang bekerja di kapal niaga/kapal 
pesiar yang dioperasikan perusahaan 
asing 

4. Kapal penumpang yang melayani 
transportasi antar pulau khusus bagi TNI, 
Polri, ASN, dan tenaga medis yang 
sedang dalam melaksanakan tugas 
5. Kapal penumpang yang melayani 
transportasi rutin untuk pelayaran di 
daerah Perintis dan daerah tertinggal, 
terpencil, terluar, dan perbatasan 
6. Kapal penumpang dapat diizinkan 
beroperasi untuk mengangkut logistik 
yang meliputi barang pokok dan penting, 
obat-obatan dan peralatan medis, serta 
barang esensial lainnya yang dibutuhkan 
daerah dalam hal jumlah kapal kargo yang 
melayani suatu daerah tidak mencukupi. 
Sanksi bagi yang melanggar : Agus 
mengungkapkan, pihaknya pun 

ketentuan dan persyaratan pelayaran 
dilakukan antarpulau atau pelabuhan 
dalam wilayah tersebut 
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Tanah Air

Tanah AirTanah Air

Internasional 

Internasional 

melakukan pengawasan berupa pos 
koordinasi sebagai titik pengecekan 
pada akses utama keluar/masuk 
terminal penumpang di pelabuhan. Bagi 
mereka yang melanggar aturan, ada 
sanksi tegas untuk operator yang 
melanggar yakni: 
- Sanksi administrasi berupa tidak 
diberikan pelayanan di pelabuhan 
- Pencabutan izin SIUPAL sesuai 
dengan tahapan yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Angkutan Udara Berdasarkan pemberitaan 
Kompas.com, (8/4/2021), Direktur Jenderal 
Perhubungan Udara Kemenhub, Novie 
Riyanto mengungkapkan, ada aturan 
pelarangan sementara yang juga berlaku 
untuk moda transportasi udara. Untuk 
penerbangan yang dilarang beroperasi, 
antara lain: 

2. Badan usaha udara yang akan 

1. Larangan sementara penggunaan 
transportasi udara, berlaku untuk angkutan 
udara niaga dan angkutan udara bukan 
niaga 
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Internasional 

Internasional 

melakukan yang dikecualikan dapat 
menggunakan izin rute eksisting atau 
menggunakan pengajuan flight approval 
(FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara. 
Sementara, ada penerbangan yang 
dikecualikan dari larangan sementara, 
yaitu: 

Sanksi bagi yang melanggar : Terkait 
sanksi, Novie menjelaskan bahwa 

- Penerbangan operasional 
penerbangan khusus repatriasi 
(repatriation flight) yang melakukan 
pemulangan warga negara Indonesia 
ataupun warga negara asing 

- Penerbangan operasional angkutan 
kargo Penerbangan operasional 
angkutan udara perintis 
- Penerbangan operasional lainnya 
dengan seizin dari Ditjen Perhubungan 
Udara. 

- Penerbangan operasional penegakan 
hukum, ketertiban, dan pelayanan 
darurat 

- Penerbangan yang mengangkut 
pimpinan lembaga tinggi negara RI dan 
tamu kenegaraan 
- Penerbangan operasional kedutaan 
besar, konsulat jenderal, dan konsulat 
asing, serta perwakilan organisasi 
internasional di Indonesia 

Bagi Anda yang masih memiliki niatan 
untuk mudik pada periode 6-17 Mei 
2021, sebaiknya diurungkan. Pasalnya, 
pemerintah telah memutuskan untuk 
melarang mudik. Memang ada sejumlah 
pihak yang masih diizinkan mudik. Tapi 
persyaratannya berat dan ribet. Misalnya 
untuk pelaku perjalanan yang 
dikecualikan tersebut, wajib memiliki print 
out surat izin perjalanan tertulis atau 
Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai 
persyaratan melakukan perjalanan. Surat 
Izin Perjalanan/SIKM tersebut harus 
berlaku secara individual, berlaku untuk 
satu kali perjalanan PP, dan bersifat 
wajib bagi pelaku perjalanan yang 
berusia 17 tahun ke atas. Adapun SIKM 
yang dimaksud adalah surat yang 
digunakan sebagai persyaratan bagi 
orang yang tinggal di luar Jabodetabek 
untuk keluar/masuk DKI Jakarta. Bagi 
pegawai swasta melampirkan surat izin 
tertulis dari pimpinan perusahaan yang 
dilengkapi tanda tangan basah/tanda 

pihaknya akan memberlakukan sanksi 
kepada maskapai yang tidak mematuhi 
aturan pada masa pelarangan mudik 
Lebaran 2021. Tak hanya itu, mereka 
juga memberlakukan sanksi bagi badan 
usaha angkutan udara.

Jalur mudik 2021
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ramayana

Internasional 

Internasional Tanah Air

Tanah Air

Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

tangan elektronik pimpinan perusahaan 
serta identitas diri calon pelaku 
perjalanan Satuan. Bagi pekerja sektor 
informal melampirkan surat izin tertulis 
dari Kepala Desa/Lurah yang 
dilengkapi tanda tangan basah/tanda 
tangan elektronik Kepala Desa/Lurah 
serta identitas diri calon pelaku 
perjalanan. Bagi masyarakat umum 
non pekerja melampirkan surat izin 
tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang 
dilengkapi tanda tangan basah/tanda 
tangan elektronik Kepala Desa/Lurah 
serta identitas diri calon pelaku 
perjalanan. Bagi Aparatur Sipil Negara 
(ASN), pembatasan mudik secara 
khusus diatur dalam Surat Edaran 
Menpan RB No. 08 Tahun 2021 

tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian 
ke Luar Daerah dan/atau mudik dan/atau 
Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 
dalam Masa Pandemi Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). Jika dalam 
surat edaran pada tahun sebelumnya 
(2020) periode pembatasan tidak 
disebutkan, maka tahun ini periode 
pembatasan ditentukan tanggal 6 Mei 
sampai dengan 17 Mei 2021. Untuk ASN 
yang terpaksa melaksanakan kegiatan 
bepergian ke luar daerah, harus 
mendapatkan izin tertulis dari Pejabat 
Pembinaan Kepegawaian di lingkungan 
instansinya. Selain itu, ASN juga tidak 
diperkenankan mengajukan cuti pada 
periode di atas, kecuali cuti melahirkan 
dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena 
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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.
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.
Selain menjaga kelembapan udara, 
humidifier juga memiliki beberapa 
manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. 

Mengenal Manfaat Humidifier

alasan penting. Pemberian cuti ini 
sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2011 
tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana diubah dengan PP 
No. 17 Tahun 2020 dan PP No. 49 
Tahun 2018 tentang Manajemen 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja. Pada libur lebaran tahun lalu, 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta menerapkan kebijakan SIKM 
untuk secara ketat membatasi aktivitas 
orang keluar-masuk wilayah Jakarta. 
Kebijakan itu diatur dalam Peraturan 
Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 
2020 tentang Pembatasan Kegiatan 
Bepergian Keluar dan/atau Masuk 
Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya 
Pencegahan Penyebaran Covid-19. Di 
antara hal yang diatur dalam Pergub 

tersebut adalah: 

- Pilihan lain adalah mereka boleh masuk 
ke Jakarta tetapi harus dikarantina selama 
14 hari di tempat yang ditunjuk Gugus 
Tugas Covid-19 Provinsi DKI dengan 
biaya sendiri.

- Orang yang hendak masuk Jakarta tetapi 
tidak memiliki SIKM akan diarahkan untuk 
kembali ke tempat asal mereka. 

Aturan ketat tersebut rencananya 
diberlakukan kembali oleh Gubernur Anies 
Baswedan. Anies sebelumnya 
mengatakan, jika pedoman dari 
pemerintah pusat tidak ada yang menjadi 
rujukan larangan mudik, kemungkinan 
Pergub 47 Tahun 2020 tentang SIKM akan 

 - Sementara orang yang berada di 
wilayah Jakarta dilarang melakukan 
perjalanan keluar Jabodetabek. 
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diberlakukan kembali. "Tahun ini kami 
lihat apakah kami menggunakan pergub 
yang sama atau nanti ada aturan baru 
dari pemerintah pusat yang menjadi 
rujukan," kata Anies, Minggu 
(28/3/2021). Untuk cuti bersama 
Presiden Joko Widodo menerbitkan 
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Cuti Bersama 
Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 
2021. Melalui Keppres tersebut, 
ditetapkan bahwa cuti bersama ASN 
selama tahun 2021 hanya dua hari, 
yakni cuti Hari Raya Idul Fitri 1442 
Hijriah dan Natal. "Menetapkan cuti 
bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara 
tahun 2021 yaitu pada tanggal 12 Mei 

2021 (Rabu) sebagai cuti bersama Hari 
Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tanggal 24 
Desember 2021 (Jumat) sebagai cuti 
bersama Hari Raya Natal," bunyi petikan 
Keppres yang diunduh Kompas.com dari 
laman JDIH Sekretariat Negara, Rabu 
(13/4/2021). Dalam Keppres itu juga 
disebutkan bahwa cuti bersama tidak 
mengurangi hak cuti tahunan pegawai 
ASN. Kemudian, pegawai ASN yang 
karena jabatannya tidak diberikan hak 
atas cuti bersama, hak cuti tahunannya 
ditambah sesuai dengan jumlah cuti 
bersama yang tidak diberikan. Adapun 
Keppres Nomor 7 Tahun 2021 diteken 
Jokowi pada 9 April 2021 dan mulai 
berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam 
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pertimbangan Keppres disebutkan 
bahwa aturan ini dibuat untuk 
menciptakan efisiensi dan efektivitas 
hari kerja. "Dalam rangka mewujudkan 
efisiensi dan efektivitas hari kerja serta 
memberi pedoman bagi instansi 
pemerintah dalam melaksanakan cuti 
bersama tahun 2021," begitu bunyi 
petikan pertimbangan Keppres. Dalam 
Surat Edaran ini, ASN diminta untuk 
menjadi pelopor dan contoh dalam 
menerapkan 5M (menggunakan 
masker, mencuci tangan, menjaga 
jarak, menjauhi kerumunan, dan 
membatasi mobilitas) dan 3T (testing, 
tracing, dan treatment). Bukan main-
main, ASN yang melanggar dapat 
diberikan hukuman disiplin sesuai 
dengan ketentuan dalam PP No. 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil dan PP No. 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja. Gugus Depan 
Covid 19 mengatakan bahwa tidak 
adanya perubahan peraturan mudik dan 
tidak diizinkan untuk mudik bagi semua 
warga merupakan keputusan yang tepat. 
Perpindahan warga itu menyebabkan 
mutasi virus makin banyak menyebar dan 
tidak terkendali. Sedangkan epidemiolog 
dari Universitas Gadjah Mada 
mengatakan bahwa virus covid-19 hanya 
dapat dikendalikan apabila warga disiplin 
melakukan "physical distancing". 
Berdasarkan hasil PCR dan VCM 
diketahui positivity rate kita penularan 
Covid-19 di Indonesia masuk kategori 
'very high incident'/ karena berada di 
angka 32 persen pada Senin (5/4) dan 

masuk 'high incident' karena berada di 
angka 19,5 persen pada Selasa (6/4). 
Menurut WHO di atas 20 persen itu 
'very high incident'. Baru terkendali itu 
kalau sudah masuk 'moderate incident' 
antara 2 sampai 5 persen. Indonesia 
masih jauh dari angka di yang 
ditetapkan oleh WHO. Membuka 
destinasi wisata dan mengizinkan 
masyarakat melaksanakan shalat 
tarawih berjamaah di masjid, 
merupakan kebijakan yang tidak tepat. 
kebijakan itu berpotensi meningkatkan 
angka penularan Covid-19 di Indonesia. 
Jadi buat masyarakat yang ingin mudik, 
pikir lagi. Pikir lagi sebelum terlambat. 
Indonesia hampir selesai dengan covid 
19. Jangan sampai gara gara saudara 
mudik lebaran Indonesia kembali lagi 
dari awal mengatasi corona ini. Jangan 
sampai gara gara saudara seluruh 
kampung terkena, yang berakibat 
seluruh Indonesia terkena juga. Jangan 
sampai gara gara menuruti nafsu 
saudara seluruh kampung menjadi 
masalah. Mudik itu berat. Banyak 
syaratnya. Banyak resikonya. Kamu tak 
akan kuat...diam di kotamu saja. 
Dengan tidak mudik kamu sudah 

menjadi pahlawan bagi keluargamu. 
Karena mudik memang dilarang. Kita 
saat ini hidup dimasa yang sama 
sama sulit. Kebijakan yang diambil 
pemerintah harus kita dukung. 
Karena peraturan itu ditujukan agar 
hidup manusia Indonesia bisa tetap 
berjalan dengan roda ekonomi yang 
berputar sebisa mungkin. Lockdown 
total tidak menjadi solusi, karena 
ekonomi akan lumpuh. PSBB menjadi 
pilihan paling realistis, meski tidak 
seperti normalnya. Aktivitas urgent 
bisa tetap berjalan. Yang tidak urgent 
jalankan dari rumah. Yang harus 
keluar menggunakan kurir kalau 
keluar kota, harus ada dokumen 
lengkap dan tujuan jelas. Hidup Harus 
tetap berjalan. Mudik pun tetap 
dilarang. Sayangi keluarga anda di 
kampung. Jangan nodai sehatnya 
kerabat tetangga sedulur sedesa 
anda dengan corona. Tidak mudik 
tidak akan membuat anda mati. Tapi 
kalau anda mudik berpotensi 
membuat orang desa anda mati, bila 
corona sampai disana nanti. Sabar.. 
tahun depan mudah mudahan kita 
mudik lagi bersama.
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Dengan begitu, akan lebih aman jika 
asupan kolagen diperoleh secara alami 
dari makanan. 

Kolagen adalah protein yang memiliki 
fungsi memberi struktur, kekenyalan, dan 
peregangan pada kulit. Seiring 
bertambahnya usia, manusia normalnya 
akan menghasilkan lebih sedikit kolagen 
di kulit. Jika sudah demikian, kulit pun 
akan menjadi kendur dan keluar garis-
garis atau kerutan. Maka dari itu, kolagen 
adalah salah satu kandungan yang harus 
ada di dalam produk kecantikan. 

Melansir Health Line, Ahli diet dan 
kecantikan dari Amerika Serikat (AS), 
Katey Davidson, MScFN, RD, 
mengungkapkan mengonsumsi makanan 
kaya kolagen atau makanan yang dapat 
meningkatkan produksi kolagen, juga 
bisa membantu menciptakan bahan 
pembangun (asam amino) yang 
dibutuhkan untuk kebaikan kulit pula. 
"Ada tiga asam amino penting untuk 
sintesis kolagen, yakni prolin, lisin, dan 
glisin," kata Davidson. 

Buah untuk Menurunkan Darah Tinggi 
Tambahan kolagen ini dibutuhkan kaum 
hawa khususnya, tidak lain untuk 
membuat kulit tampak awet muda, yakni 
senantiasa kencang dan elastis. Tapi 
terkadang, produk kosmetik maupun 
suplemen kolagen yang dijual bebas 
tidak diatur, sehingga bisa menimbulkan 
kerawanan. 

Berikut ini beberapa makanan yang 
mengandung kolagen:
 1. Ayam 
Ada alasan mengapa banyak suplemen 
kolagen berasal dari ayam. Daging putih 
favorit banyak orang ini pasalnya terbukti 
mengandung banyak nutrisi. Jika pernah 

3. Ikan dan kerang 
Seperti hewan lainnya, ikan dan kerang 
memiliki tulang dan ligamen yang 

 Proses ini diyakini dapat 
mengekstraksi kolagen. Saat membuat 
ini di rumah, bumbui kaldu dengan 
bumbu untuk rasa agar tidak hambar. 
"Karena kaldu tulang terbuat dari tulang 
dan jaringan ikat, makanan ini 
mengandung kalsium, magnesium, 
fosfor, kolagen, glukosamin, kondroitin, 
asam amino, dan banyak nutrisi 
lainnya," kata Davidson. "Namun, 
setiap kaldu tulang berbeda karena 
kualitas tulang yang digunakan 
bersama dengan bahan lainnya," 
tambahnya. 

Namun, keyakinan seputar kaldu tulang 
bermanfaat sebagai sumber kolagen 
sudah tersebuar dari mulut ke mulut. 

Penelitian terbaru mengungkap kaldu 
tulang mungkin bukan sumber kolagen 
yang dapat diandalkan. 

2. Kaldu tulang 

memotong ayam utuh, Anda mungkin 
pernah memperhatikan berapa banyak 
jaringan ikat yang terkandung. Jaringan 
ini menjadikan ayam sumber kolagen 
makanan yang kaya. Beberapa 
penelitian telah menggunakan leher 
ayam dan tulang rawan ayam sebagai 
sumber kolagen untuk perawatan 
radang sendi. 

Kaldu tulang dapat dibuat dengan 
mendidihkan tulang hewan, seperti sapi 
dalam air.

Untuk menjamin kualitas kaldu tulang, 
cobalah Anda membuatnya sendiri 
dengan tulang yang diperoleh dari 
penjual daging lokal yang memiliki 
reputasi baik. 

Makanan Yang Mengandung Kolagen
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Dengan begitu, akan lebih aman jika 
asupan kolagen diperoleh secara alami 
dari makanan. 

Kolagen adalah protein yang memiliki 
fungsi memberi struktur, kekenyalan, dan 
peregangan pada kulit. Seiring 
bertambahnya usia, manusia normalnya 
akan menghasilkan lebih sedikit kolagen 
di kulit. Jika sudah demikian, kulit pun 
akan menjadi kendur dan keluar garis-
garis atau kerutan. Maka dari itu, kolagen 
adalah salah satu kandungan yang harus 
ada di dalam produk kecantikan. 

Melansir Health Line, Ahli diet dan 
kecantikan dari Amerika Serikat (AS), 
Katey Davidson, MScFN, RD, 
mengungkapkan mengonsumsi makanan 
kaya kolagen atau makanan yang dapat 
meningkatkan produksi kolagen, juga 
bisa membantu menciptakan bahan 
pembangun (asam amino) yang 
dibutuhkan untuk kebaikan kulit pula. 
"Ada tiga asam amino penting untuk 
sintesis kolagen, yakni prolin, lisin, dan 
glisin," kata Davidson. 

Buah untuk Menurunkan Darah Tinggi 
Tambahan kolagen ini dibutuhkan kaum 
hawa khususnya, tidak lain untuk 
membuat kulit tampak awet muda, yakni 
senantiasa kencang dan elastis. Tapi 
terkadang, produk kosmetik maupun 
suplemen kolagen yang dijual bebas 
tidak diatur, sehingga bisa menimbulkan 
kerawanan. 

Berikut ini beberapa makanan yang 
mengandung kolagen:
 1. Ayam 
Ada alasan mengapa banyak suplemen 
kolagen berasal dari ayam. Daging putih 
favorit banyak orang ini pasalnya terbukti 
mengandung banyak nutrisi. Jika pernah 

3. Ikan dan kerang 
Seperti hewan lainnya, ikan dan kerang 
memiliki tulang dan ligamen yang 

 Proses ini diyakini dapat 
mengekstraksi kolagen. Saat membuat 
ini di rumah, bumbui kaldu dengan 
bumbu untuk rasa agar tidak hambar. 
"Karena kaldu tulang terbuat dari tulang 
dan jaringan ikat, makanan ini 
mengandung kalsium, magnesium, 
fosfor, kolagen, glukosamin, kondroitin, 
asam amino, dan banyak nutrisi 
lainnya," kata Davidson. "Namun, 
setiap kaldu tulang berbeda karena 
kualitas tulang yang digunakan 
bersama dengan bahan lainnya," 
tambahnya. 

Namun, keyakinan seputar kaldu tulang 
bermanfaat sebagai sumber kolagen 
sudah tersebuar dari mulut ke mulut. 

Penelitian terbaru mengungkap kaldu 
tulang mungkin bukan sumber kolagen 
yang dapat diandalkan. 

2. Kaldu tulang 

memotong ayam utuh, Anda mungkin 
pernah memperhatikan berapa banyak 
jaringan ikat yang terkandung. Jaringan 
ini menjadikan ayam sumber kolagen 
makanan yang kaya. Beberapa 
penelitian telah menggunakan leher 
ayam dan tulang rawan ayam sebagai 
sumber kolagen untuk perawatan 
radang sendi. 

Kaldu tulang dapat dibuat dengan 
mendidihkan tulang hewan, seperti sapi 
dalam air.

Untuk menjamin kualitas kaldu tulang, 
cobalah Anda membuatnya sendiri 
dengan tulang yang diperoleh dari 
penjual daging lokal yang memiliki 
reputasi baik. 

Makanan Yang Mengandung Kolagen
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Johnson & Johnson menyampaikan 
pihaknya akan menunda pengiriman 
vaksin ke Eropa, sepekan setelah 
regulator di sana menyampaikan sedang 
mengkaji kasus penggumpalan darah 
yang langka pada empat penerima 
vaksin di AS. Afrika Selatan juga 
menunda penggunaan vaksin ini.

Langkah ini dilaksanakan setelah 
regulator Eropa menyampaikan awal 
bulan ini mereka menemukan 

Pada Selasa, badan kesehatan federal 
Amerika Serikat merekomendasikan 
penghentian sementara penggunaan 
vaksin Covid-19 Johnson & Johnson 
selama beberapa hari setelah enam 
perempuan berusia di bawah 50 tahun 
mengalami penggumpalan atau 
pembekuan darah setelah divaksinasi.

Dilansir Reuters, Rabu (14/4), penjabat 
Komisioner Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan AS (FDA), Janet 
Woodcock menyampaikan pihaknya 
diperkirakan menghentikan penggunaan 
vaksin ini selama beberapa hari dan akan 
menyiapkan informasi kepada penyedia 
jasa kesehatan bagaimana mendiagnosis 
dan mengatasi penggumpalan darah.

AS Hentikan Vaksin Johnson & Johnson

Tetapi dosis tunggal vaksin Johnson & 
Johnson dan vaksin murah 
AstraZeneca dipandang sebagai 
senjata penting untuk melawan 
pandemi, yang telah menewaskan 
lebih dari 3 juta orang.

kemungkinan keterkaitan antara 
vaksin Covid-19 AstraZeneca dan 
masalah penggumpalan darah yang 
langka yang menyebabkan beberapa 
kematian.

Menurut pakar imunologi, risiko efek 
samping vaksin Johnson & Johnson 
nampaknya sangat rendah.
“Bahkan jika penyebabnya dikaitkan 
dengan vaksin: enam kasus dalam 
sekitar 7 juta dosis, bukan sesuatu 
yang perlu membuat panik,” ujar Dr 

Pejabat FDA, Peter Marks 
menyampaikan sangat jelas kasus 
Johnson & Johnson sangat mirip 
dengan AstraZeneca. Dia 
menyampaikan, tidak ada kasus 
penggumpalan darah yang sama yang 
dilaporkan di antara penerima vaksin 
Moderna atau Pfizer/BioNTec, yang 
menggunakan teknologi berbeda dan 
digunakan meluas di AS.

terbuat dari kolagen. Beberapa ahli 
mengklaim kolagen laut adalah salah 
satu yang paling mudah diserap. Maka 
dari itu, mengonsumsi sandwich tuna 
sebagai menu makan siang atau 
salmon sebagai menu makan malam, 
tentu saja dapat menambah asupan 
kolagen Anda. Sebagai informasi, 
daging ikan cenderung mengandung 
lebih sedikit kolagen daripada bagian 
lain yang biasanya kurang diinginkan. 
"Anda mungkin tak pernah 
mengonsumsi bagian-bagian ikan yang 
paling tinggi kolagennya, seperti 
kepala, sisik, atau bola mata," kata 
Carrie Gabriel, MS, RD, dari Los 
Angeles, AS. Faktanya, para peneliti 
telah menggunakan kulit ikan sebagai 
sumber peptida kolagen. 
4. Putih telur 

 7. Buah-buahan tropis 

mber kolagen alami. 

Meskipun jeruk cenderung 
mendapatkan semua kemuliaan untuk 
kandungan vitamin C, buah beri adalah 
sumber lain yang sangat baik. Satu ons 
stroberi sebenarnya bisa menyediakan 
lebih banyak vitamin C daripada satu 
buah jeruk. Raspberry, blueberry, dan 
blackberry juga menawarkan dosis 
yang kuat. "Lebih jauh, buah beri tinggi 
antioksidan, yang melindungi kulit dari 
kerusakan," kata Davidson. 

 Meskipun telur tidak mengandung 
jaringan ikat seperti produk hewani 
lainnya, putih telur memiliki prolin 
dalam jumlah besar, salah satu asam 
amino yang diperlukan untuk produksi 
kolagen. 

memainkan peran utama dalam 
produksi pro-kolagen, prekursor tubuh 
untuk kolagen. 

Sama halnya dengan jeruk, buah-
buahan tropis seperti mangga, kiwi, 
nanas, dan jambu biji kaya akan 

Oleh karena itu, mendapatkan cukup 
vitamin C sangat penting untuk 
kesehatan kulit. Seperti diketahui, buah 
jeruk seperti grapefruit, lemon, dan 
jeruk limau penuh dengan vitamin C. 
Jadi, buah-buahan ini baik dikonsumsi 
sebagai su

6. Buah Beri 

5. Jeruk Vitamin C 

Kacang mete mengandung seng dan 
tembaga, yang keduanya meningkatkan 
kemampuan tubuh untuk membuat 
kolagen. 

Bawang putih tak hanya bermanfaat pada 
rasa tumisan dan makanan sehari-hari 
Anda. Bawang putih dapat pula 
bermanfaat untuk meningkatkan produksi 
kolagen dalam tubuh. Menurut Gabriel, 
bawang putih kaya akan sulfur yang 
merupakan trace mineral yang membantu 
mensintesis dan mencegah kerusakan 
kolagen. Namun, penting untuk dicatat, 
bahwa Anda mungkin perlu mengonsumsi 
banyak bawang putih untuk mendapatkan 
manfaat kolagen. 
Untuk memperoleh manfaat ini, bawang 
putih bisa dikonsumsi secara rutin saja, 
tidak perlu dimakan terlalu banyak. 
Konsumsi bawang putih terlalu banyak, 
apalagi dalam kondisi mentah dapat 
menyebabkan mulas, sakit perut, atau 
meningkatkan risiko pendarahan jika 
seseorang menggunakan obat pengencer 
darah. 

10. Kacang mete 

kandungan vitamin C.
 Jambu biji bahkan memiliki sejumlah 
kecil seng, faktor pendamping lain untuk 
produksi kolagen. 8. Bawang putih 

11. Tomat Tomat termasuk bahan 
makanan yang mengandung vitamin C. 
Karena kandungannya, satu buah tomat 
berukuran sedang pun dapat 
menyediakan hampir 30 persen nutrisi 
penting untuk kolagen. 

Kacang adalah makanan protein tinggi 
yang sering mengandung asam amino 
yang diperlukan untuk sintesis kolagen. 
Selain itu, kacang juga mengandung 
banyak tembaga sebagai nutrisi yang 
diperlukan untuk produksi kolagen.

9. Kacang 

Tomat juga mengandung likopen dalam 
jumlah besar, antioksidan kuat untuk 
mendukung kesehatan kulit.kolagen tak 
hanya penting untuk kulit, tapi juga 
beberapa bagian tubuh lain, seperti 
jaringan ikat, tulang rawan, tendon, dan 
darah. Kolagen berfungsi untuk 
membentuk struktur pada sendi dan 
tendon, melindungi organ-organ di dalam 
tubuh, termasuk menyatukan bagian 
tubuh seperti tulang dan otot.
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Johnson & Johnson menyampaikan 
pihaknya akan menunda pengiriman 
vaksin ke Eropa, sepekan setelah 
regulator di sana menyampaikan sedang 
mengkaji kasus penggumpalan darah 
yang langka pada empat penerima 
vaksin di AS. Afrika Selatan juga 
menunda penggunaan vaksin ini.

Langkah ini dilaksanakan setelah 
regulator Eropa menyampaikan awal 
bulan ini mereka menemukan 

Pada Selasa, badan kesehatan federal 
Amerika Serikat merekomendasikan 
penghentian sementara penggunaan 
vaksin Covid-19 Johnson & Johnson 
selama beberapa hari setelah enam 
perempuan berusia di bawah 50 tahun 
mengalami penggumpalan atau 
pembekuan darah setelah divaksinasi.

Dilansir Reuters, Rabu (14/4), penjabat 
Komisioner Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan AS (FDA), Janet 
Woodcock menyampaikan pihaknya 
diperkirakan menghentikan penggunaan 
vaksin ini selama beberapa hari dan akan 
menyiapkan informasi kepada penyedia 
jasa kesehatan bagaimana mendiagnosis 
dan mengatasi penggumpalan darah.

AS Hentikan Vaksin Johnson & Johnson

Tetapi dosis tunggal vaksin Johnson & 
Johnson dan vaksin murah 
AstraZeneca dipandang sebagai 
senjata penting untuk melawan 
pandemi, yang telah menewaskan 
lebih dari 3 juta orang.

kemungkinan keterkaitan antara 
vaksin Covid-19 AstraZeneca dan 
masalah penggumpalan darah yang 
langka yang menyebabkan beberapa 
kematian.

Menurut pakar imunologi, risiko efek 
samping vaksin Johnson & Johnson 
nampaknya sangat rendah.
“Bahkan jika penyebabnya dikaitkan 
dengan vaksin: enam kasus dalam 
sekitar 7 juta dosis, bukan sesuatu 
yang perlu membuat panik,” ujar Dr 

Pejabat FDA, Peter Marks 
menyampaikan sangat jelas kasus 
Johnson & Johnson sangat mirip 
dengan AstraZeneca. Dia 
menyampaikan, tidak ada kasus 
penggumpalan darah yang sama yang 
dilaporkan di antara penerima vaksin 
Moderna atau Pfizer/BioNTec, yang 
menggunakan teknologi berbeda dan 
digunakan meluas di AS.

terbuat dari kolagen. Beberapa ahli 
mengklaim kolagen laut adalah salah 
satu yang paling mudah diserap. Maka 
dari itu, mengonsumsi sandwich tuna 
sebagai menu makan siang atau 
salmon sebagai menu makan malam, 
tentu saja dapat menambah asupan 
kolagen Anda. Sebagai informasi, 
daging ikan cenderung mengandung 
lebih sedikit kolagen daripada bagian 
lain yang biasanya kurang diinginkan. 
"Anda mungkin tak pernah 
mengonsumsi bagian-bagian ikan yang 
paling tinggi kolagennya, seperti 
kepala, sisik, atau bola mata," kata 
Carrie Gabriel, MS, RD, dari Los 
Angeles, AS. Faktanya, para peneliti 
telah menggunakan kulit ikan sebagai 
sumber peptida kolagen. 
4. Putih telur 

 7. Buah-buahan tropis 

mber kolagen alami. 

Meskipun jeruk cenderung 
mendapatkan semua kemuliaan untuk 
kandungan vitamin C, buah beri adalah 
sumber lain yang sangat baik. Satu ons 
stroberi sebenarnya bisa menyediakan 
lebih banyak vitamin C daripada satu 
buah jeruk. Raspberry, blueberry, dan 
blackberry juga menawarkan dosis 
yang kuat. "Lebih jauh, buah beri tinggi 
antioksidan, yang melindungi kulit dari 
kerusakan," kata Davidson. 

 Meskipun telur tidak mengandung 
jaringan ikat seperti produk hewani 
lainnya, putih telur memiliki prolin 
dalam jumlah besar, salah satu asam 
amino yang diperlukan untuk produksi 
kolagen. 

memainkan peran utama dalam 
produksi pro-kolagen, prekursor tubuh 
untuk kolagen. 

Sama halnya dengan jeruk, buah-
buahan tropis seperti mangga, kiwi, 
nanas, dan jambu biji kaya akan 

Oleh karena itu, mendapatkan cukup 
vitamin C sangat penting untuk 
kesehatan kulit. Seperti diketahui, buah 
jeruk seperti grapefruit, lemon, dan 
jeruk limau penuh dengan vitamin C. 
Jadi, buah-buahan ini baik dikonsumsi 
sebagai su

6. Buah Beri 

5. Jeruk Vitamin C 

Kacang mete mengandung seng dan 
tembaga, yang keduanya meningkatkan 
kemampuan tubuh untuk membuat 
kolagen. 

Bawang putih tak hanya bermanfaat pada 
rasa tumisan dan makanan sehari-hari 
Anda. Bawang putih dapat pula 
bermanfaat untuk meningkatkan produksi 
kolagen dalam tubuh. Menurut Gabriel, 
bawang putih kaya akan sulfur yang 
merupakan trace mineral yang membantu 
mensintesis dan mencegah kerusakan 
kolagen. Namun, penting untuk dicatat, 
bahwa Anda mungkin perlu mengonsumsi 
banyak bawang putih untuk mendapatkan 
manfaat kolagen. 
Untuk memperoleh manfaat ini, bawang 
putih bisa dikonsumsi secara rutin saja, 
tidak perlu dimakan terlalu banyak. 
Konsumsi bawang putih terlalu banyak, 
apalagi dalam kondisi mentah dapat 
menyebabkan mulas, sakit perut, atau 
meningkatkan risiko pendarahan jika 
seseorang menggunakan obat pengencer 
darah. 

10. Kacang mete 

kandungan vitamin C.
 Jambu biji bahkan memiliki sejumlah 
kecil seng, faktor pendamping lain untuk 
produksi kolagen. 8. Bawang putih 

11. Tomat Tomat termasuk bahan 
makanan yang mengandung vitamin C. 
Karena kandungannya, satu buah tomat 
berukuran sedang pun dapat 
menyediakan hampir 30 persen nutrisi 
penting untuk kolagen. 

Kacang adalah makanan protein tinggi 
yang sering mengandung asam amino 
yang diperlukan untuk sintesis kolagen. 
Selain itu, kacang juga mengandung 
banyak tembaga sebagai nutrisi yang 
diperlukan untuk produksi kolagen.

9. Kacang 

Tomat juga mengandung likopen dalam 
jumlah besar, antioksidan kuat untuk 
mendukung kesehatan kulit.kolagen tak 
hanya penting untuk kulit, tapi juga 
beberapa bagian tubuh lain, seperti 
jaringan ikat, tulang rawan, tendon, dan 
darah. Kolagen berfungsi untuk 
membentuk struktur pada sendi dan 
tendon, melindungi organ-organ di dalam 
tubuh, termasuk menyatukan bagian 
tubuh seperti tulang dan otot.
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Satu kasus kematian

Dia khawatir 
penghentian 
ini bisa 
meningkatka
n keraguan 
masyarakat 
untuk 
divaksinasi.

Amesh Adalja, pakar penyakit menular 
di Johns Hopkins Center for Health 
Security di Baltimore, melalui surel, 
menggarisb
awahi 
bahwa risiko 
tampaknya 
lebih rendah 
daripada 
penggumpal
an darah 
karena 
kontrasepsi 
oral.

FDA menyampaikan ada satu laporan 
kematian akibat penggumpalan darah 
yang langka di antara para penerima 
vaksin Johnson & Johnson, sementara 
yang lainnya dalam kondisi kritis.Komite 
penasihat Pusat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit AS (CDC) akan 
bertemu hari ini untuk mengkaji kasus 

penggumpalan darah ini dan akan 
menentukan rekomendasi penggunaan 

vaksin ini di 
masa yang 
akan 
datang. FDA 
kemudian 
akan 
mengkaji 
analisis 
tersebut.Kee
nam kasus 
melibatkan 
perempuan 
berusia 
antara 18 
dan 48 
tahun, 
dengan 
gejala yang 
muncul 

enam hingga 13 hari setelah vaksinasi. 
FDA mengatakan pasien harus 
memperhatikan gejala hingga tiga minggu 
termasuk sakit kepala parah, sakit perut, 
sakit kaki atau sesak napas.Johnson & 
Johnson menyampaikan, pihaknya 
bekerja sama dengan regulator dan 
menyatakan tidak ada hubungan sebab 
akibat yang jelas antara pembekuan 
darah dan vaksinnya.

PDIP : Keputusan Ditangan Ibu Megawati

Hendrawan mengatakan, dalam AD/ART 
PDIP sudah jelas ketua umum berikutnya 
diputuskan oleh ketua umum petahana, 
yaitu Megawati."Dalam AD/ART PDI-P 
sudah jelas, Ketum yang baru diputuskan 

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua 
DPC PDIP Solo FX Rudyatmo yang 
sudah menyatakan mendukung putra 
Mega, Prananda Prabowo sebagai 
penerus ketua umum PDIP.

Politikus PDI Perjuangan Hendrawan 
Supratikno mengatakan, di internal partai 
tidak ada kubu-kubuan. Ketua Umum 
PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk 
langsung siapa yang akan 
meneruskannya tongkat kepemimpinan 
partai berlambang banteng itu.

Sementara, mengenai sosok dua anak 
Megawati yang digadang sebagai 
penerus, yaitu Prananda Prabowo dan 
Puan Maharani masing-masing punya 
peran. Puan bergerak di sisi hilir. 
Sementara Prananda bergerak di hulu.

oleh Ketum petahana. Jadi tidak perlu 
ada kubu-kubuan, dukung mendukung 
atau seru menyeru. Ibu Megawati yang 
akan memutuskan," kata Hendrawan 
kepada wartawan, Selasa (13/4).

"Bu Puan lebih banyak bergerak di 'hilir' 
(fraksi, eksekutif dan hubungan 
antarlembaga), Mas Nanan lebih 
banyak di 'hulu' (konsolidasi partai, 
penempatan kader di badan/organisasi 
sayap)," jelas Hendrawan.Megawati, 
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Simon Chhan Agency
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NJ & PA

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

Satu kasus kematian

Dia khawatir 
penghentian 
ini bisa 
meningkatka
n keraguan 
masyarakat 
untuk 
divaksinasi.

Amesh Adalja, pakar penyakit menular 
di Johns Hopkins Center for Health 
Security di Baltimore, melalui surel, 
menggarisb
awahi 
bahwa risiko 
tampaknya 
lebih rendah 
daripada 
penggumpal
an darah 
karena 
kontrasepsi 
oral.

FDA menyampaikan ada satu laporan 
kematian akibat penggumpalan darah 
yang langka di antara para penerima 
vaksin Johnson & Johnson, sementara 
yang lainnya dalam kondisi kritis.Komite 
penasihat Pusat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit AS (CDC) akan 
bertemu hari ini untuk mengkaji kasus 

penggumpalan darah ini dan akan 
menentukan rekomendasi penggunaan 

vaksin ini di 
masa yang 
akan 
datang. FDA 
kemudian 
akan 
mengkaji 
analisis 
tersebut.Kee
nam kasus 
melibatkan 
perempuan 
berusia 
antara 18 
dan 48 
tahun, 
dengan 
gejala yang 
muncul 

enam hingga 13 hari setelah vaksinasi. 
FDA mengatakan pasien harus 
memperhatikan gejala hingga tiga minggu 
termasuk sakit kepala parah, sakit perut, 
sakit kaki atau sesak napas.Johnson & 
Johnson menyampaikan, pihaknya 
bekerja sama dengan regulator dan 
menyatakan tidak ada hubungan sebab 
akibat yang jelas antara pembekuan 
darah dan vaksinnya.

PDIP : Keputusan Ditangan Ibu Megawati

Hendrawan mengatakan, dalam AD/ART 
PDIP sudah jelas ketua umum berikutnya 
diputuskan oleh ketua umum petahana, 
yaitu Megawati."Dalam AD/ART PDI-P 
sudah jelas, Ketum yang baru diputuskan 

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua 
DPC PDIP Solo FX Rudyatmo yang 
sudah menyatakan mendukung putra 
Mega, Prananda Prabowo sebagai 
penerus ketua umum PDIP.

Politikus PDI Perjuangan Hendrawan 
Supratikno mengatakan, di internal partai 
tidak ada kubu-kubuan. Ketua Umum 
PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk 
langsung siapa yang akan 
meneruskannya tongkat kepemimpinan 
partai berlambang banteng itu.

Sementara, mengenai sosok dua anak 
Megawati yang digadang sebagai 
penerus, yaitu Prananda Prabowo dan 
Puan Maharani masing-masing punya 
peran. Puan bergerak di sisi hilir. 
Sementara Prananda bergerak di hulu.

oleh Ketum petahana. Jadi tidak perlu 
ada kubu-kubuan, dukung mendukung 
atau seru menyeru. Ibu Megawati yang 
akan memutuskan," kata Hendrawan 
kepada wartawan, Selasa (13/4).

"Bu Puan lebih banyak bergerak di 'hilir' 
(fraksi, eksekutif dan hubungan 
antarlembaga), Mas Nanan lebih 
banyak di 'hulu' (konsolidasi partai, 
penempatan kader di badan/organisasi 
sayap)," jelas Hendrawan.Megawati, 
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"Jadi yang dibangun adalah sinergi 
hulu-hilir. Ketum membangun arsitektur 
kewenangan ini untuk memperkokoh 
integrasi internal," kata Hendrawan.

kata Hendrawan membangun sinergi 
hulu-hilir. Megawati membangun 
arsitektur kewenangan untuk 
memperkokoh integrasi internal.

Isu regenerasi di internal PDIP bergulir 
sejak akhir 2019 lalu. Megawati 
Soekarnoputri disebut-sebut akan 
meninggalkan jabatan ketua umum 
PDIP yang telah diembannya selama 
lebih dari seperempat abad atau 25 
tahun.Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi 
Rudyatmo menyatakan lebih memilih 
Prananda Prabowo dibanding Puan 
Maharani maupun Puti Guntur 
Soekarno menjadi penerus 
Megawati.Menurut mantan Wali Kota 

Solo itu, Prananda merupakan sosok 
yang layak menggantikan Megawati 
dibanding trah Soekarno lainnya.Dia juga 
menilai, pengganti Megawati nanti harus 
berasal dari trah Soekarno. Dan nama 
Prananda dinilai paling tepat di antara 
nama-nama trah Soekarno 
lainnya."Kader yang layak dan pantas 
menjadi Ketua Umum PDIP ya Mas 
Prananda,” ujar Rudy, Senin 
(12/4).Sebagai kader partai, Rudy 
menilai Prananda sudah banyak 
berperan, terutama di internal PDIP. 
Prananda, lanjut Rudy, juga sering 
membuat inovasi-inovasi baru untuk 
kemajuan partai."Mas Prananda itu 
pemikir, inovasi-inovasi baru untuk partai. 
Beliau juga selalu berjuang untuk PDIP. 
Jadi saya kira Mas Prananda yang 
layak," katanya. 

Sejumlah calon legislatif (caleg) di Uttar 
Pradesh, India, dilaporkan memakai 
anjing liar sebagai papan iklan berjalan. 
Setidaknya, 
dua kandidat 
di Rae Bareli 
dan Distrik 
Ballia 
menggunakan 
cara tidak 
lazim guna 
mendulang 
suara. Mereka 
menempelkan 
foto dan 
poster mereka 
di badan 
anjing itu, dan 
membiarkan 
emreka berkeliaran di sepanjang area. 
Foto dan video momen anjing liar itu 
berkeliara menjadi viral pada akhir pekan, 
memantik kemarahan grup penyayang 
binatang. 
Meski mendapatkan reaksi negatif, salah 
satu caleg yang memanfaatkan cara tak 
lazim itu mengaku tak menyesalinya. Si 
kandidat yang tidak ingin disebutkan 
namanya mengatakan, tidak ada aturan 

Caleg India Pakai Anjing Liar Untuk Iklan
dalam pemilu India yang melarang 
mereka menggunakan hewan liar. 
"Kami tak menyakiti mereka. Malah, 

kami memberi 
makan setiap 
hari dan 
menarik 
banyak 
dukungan 
lewat cara unik 
ini," kata dia. 
Aktivis maupun 
pecinta anjing 
tidak setuju 
dengan politisi 
itu. Mereka 
yakin 
menggunakan 
hewan liar 

sebagai papan iklan haruslah 
dihukum. Salah satu aktivis Reena 
Mishra berujar, dia menganalogikan 
bagaimana rasanya jika manusia 
diperlakukan seperti itu. 
Karena anjing tidak bisa protes, kita 
harus memperlakukannya dengan 
baik. Polisi harus menindak yang 
seperti ini," tegasnya dikutip Oddity 
Central Selasa (13/4/2021).

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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menilai, pengganti Megawati nanti harus 
berasal dari trah Soekarno. Dan nama 
Prananda dinilai paling tepat di antara 
nama-nama trah Soekarno 
lainnya."Kader yang layak dan pantas 
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membuat inovasi-inovasi baru untuk 
kemajuan partai."Mas Prananda itu 
pemikir, inovasi-inovasi baru untuk partai. 
Beliau juga selalu berjuang untuk PDIP. 
Jadi saya kira Mas Prananda yang 
layak," katanya. 
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Setidaknya, 
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kandidat yang tidak ingin disebutkan 
namanya mengatakan, tidak ada aturan 

Caleg India Pakai Anjing Liar Untuk Iklan
dalam pemilu India yang melarang 
mereka menggunakan hewan liar. 
"Kami tak menyakiti mereka. Malah, 

kami memberi 
makan setiap 
hari dan 
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banyak 
dukungan 
lewat cara unik 
ini," kata dia. 
Aktivis maupun 
pecinta anjing 
tidak setuju 
dengan politisi 
itu. Mereka 
yakin 
menggunakan 
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sebagai papan iklan haruslah 
dihukum. Salah satu aktivis Reena 
Mishra berujar, dia menganalogikan 
bagaimana rasanya jika manusia 
diperlakukan seperti itu. 
Karena anjing tidak bisa protes, kita 
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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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

China dengan gamblang berkata 
kepada Amerika Serikat (AS) untuk 
berhenti "bermain api" soal Taiwan. Hal 
itu dilontarkan oleh Juru bicara 
Kementerian Luar Negeri China Zhao 
Lijian pada Selasa (13/4/2021) 
sebagaimana dilansir 
Reuters.Pernyataan itu dikeluarkan 
Zhao setelah AS mengeluarkan 
pedoman yang memungkinkan pejabat 
AS lebih leluasa bertemu dengan 
pejabat Taiwan. Pedoman itu 
dikeluarkan Kementerian Luar Negeri 
AS pada Jumat (9/4/2021) setelah 
China meningkatkan aktivitas militernya 
di sekitar Taiwan. China selalu 
mengeklaim Taiwan adalah bagian dari 
wilayahnya. Sedangkan Taipei berkeras 
bahwa pihaknya memiliki pemerintahan 
sendiri. Zhao Lijian mengatakan 
kepada wartawan bahwa mereka telah 
mengajukan pernyataan tegas kepada 
AS.“Jangan bermain api atas masalah 
Taiwan, segera hentikan segala bentuk 
kontak resmi AS-Taiwan, tangani 
masalah tersebut dengan hati-hati dan 
tepat,” kata Zhao. Dia juga meminta 
Washington untuk tidak mengirim sinyal 
yang salah kepada “pasukan 
kemerdekaan” Taiwan. “Supaya tidak 
secara subversif memengaruhi dan 
merusak hubungan China-AS serta 
perdamaian dan stabilitas di seluruh 

China : Jangan Bermain Api Soal Taiwan

Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri 
AS Mike Pompeo mengumumkan 
pencabutan pembatasan kontak antara 
pejabat AS dan pejabat-pejabat Taiwan. 
Pengumuman itu disampaikan Pompeo 
menjelang berakhirnya masa kepresidenan 
Donald Trump. Sementara itu, secara 
resmi, Washington lebih mengakui Beijing 
ketimbang Taipei. Namun, AS merupakan 
pendukung sekaligus pemasok senjata 
utama untuk Taiwan.

Selat Taiwan,” tambah Zhao. AS sendiri 
semakin memperhatikan situasi yang 
semakin memanas di Selat Taiwan.  
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken 
menuturkan, Washington prihatin atas 
tindakan agresif China terhadap Taiwan. 
Dalam tanggapan tertulis tentang 
pernyataan Blinken yang diberikan kepada 
Reuters, Kementerian Luar Negeri China 
mengatakan bahwa Beijing bertekad bulat 
melindungi kedaulatan negara. "Jangan 
berdiri di sisi yang berlawanan dengan 1,4 
miliar rakyat China," tambah Kementerian 
Luar Negeri China. Pada Selasa, 
Kementerian Pertahanan Taiwan 
melaporkan adanya pelanggaran lanjutan 
oleh pesawat-pesawat China ke zona 
identifikasi pertahanan udara (ADIZ) 
Taiwan. Pada Senin, Taipei melaporkan 
bahwa sebanyak 25 pesawat milik 
angkatan udara China memasuki ADIZ 
Taiwan. 

Ilham 
sebelumnya 
menjabat 
pelaksana tugas 
(Plt) Ketua KPU 
RI sejak 15 
Januari 2021. 
Usai tiga bulan, 
Ilham dikukuhkan 
memimpin KPU 
RI."Rapat Pleno 
Anggota KPU RI 
telah 
menyepakati 
Ilham Saputra 
sebagai Ketua KPU RI definitif," kata 
Komisioner KPU RI I Dewa Jade Wiarsa 
Raka Sandi lewat keterangan tertulis, 
Rabu (14/4).
Rapat pleno juga menetapkan jabatan 
baru untuk Arief. Dia saat ini menjabat 
sebagai Ketua Divisi SDM, Organisasi, 
Diklat, dan Litbang KPU RI. Selain itu, 
rapat juga menetapkan jabatan untuk 
para komisioner lainnya. Evi Novida 
Ginting Manik menjabat Ketua Divisi 
Teknis.Ketua Divisi Sosialisasi, 
Pendidikan Pemilih, dan Parmas dijabat I 
Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Adapun 
Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, 
Umum, Rumah Tangga, dan Logistik 
dijabat Pramono Ubaid Tanthowi.
Sementara itu, Viryan Aziz menjabat 
Ketua Divisi Data dan Informasi. Adapun 
Hasyim Asy'ari menjabat Ketua Divisi 
Hukum dan Pengawasan.

 Ilham Saputra resmi menjabat Ketua 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) per hari 
ini, Rabu (14/4). Ilham menggantikan 
posisi Arief Budiman yang sebelumnya 
dicopot oleh 
Dewan 
Kehormatan 
Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) 
karena dinilai 
melanggar kode 
etik.

Perubahan jabatan di KPU RI bermula 
dari persidangan etik di DKPP tahun lalu. 

Ilham Saputra Ketum KPU 

Evi yang 
tidak terima 
dengan 
putusan itu 
menggugat 
ke PTUN 
Jakarta. Ia 
dimenangka
n dan 
kembali 
menjabat 
Komisioner 

KPU RI.

Saat itu, DKPP memutus Evi Novida 
Ginting Manik melanggar kode etik 
dalam kasus terkait pemilu. DKPP 
mencopot Evi dari jabatan 

Komisioner 
KPU. 
Putusan itu 
ditindaklanj
uti Presiden 
Jokowi 
dengan 
mengesahk
an 
pemberhent
ian Evi.

Usai kasus Evi, DKPP mencopot Arief 
Budiman dari jabatannya pada Kamis 
(14/1). DKPP menilai Arief melanggar 
etik karena mendampingi Evi saat 
mendaftarkan gugatan ke PTUN 
Jakarta, 18 Maret 2020.
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Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri 
AS Mike Pompeo mengumumkan 
pencabutan pembatasan kontak antara 
pejabat AS dan pejabat-pejabat Taiwan. 
Pengumuman itu disampaikan Pompeo 
menjelang berakhirnya masa kepresidenan 
Donald Trump. Sementara itu, secara 
resmi, Washington lebih mengakui Beijing 
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pendukung sekaligus pemasok senjata 
utama untuk Taiwan.

Selat Taiwan,” tambah Zhao. AS sendiri 
semakin memperhatikan situasi yang 
semakin memanas di Selat Taiwan.  
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken 
menuturkan, Washington prihatin atas 
tindakan agresif China terhadap Taiwan. 
Dalam tanggapan tertulis tentang 
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Ilham dikukuhkan 
memimpin KPU 
RI."Rapat Pleno 
Anggota KPU RI 
telah 
menyepakati 
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Komisioner KPU RI I Dewa Jade Wiarsa 
Raka Sandi lewat keterangan tertulis, 
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Umum, Rumah Tangga, dan Logistik 
dijabat Pramono Ubaid Tanthowi.
Sementara itu, Viryan Aziz menjabat 
Ketua Divisi Data dan Informasi. Adapun 
Hasyim Asy'ari menjabat Ketua Divisi 
Hukum dan Pengawasan.

 Ilham Saputra resmi menjabat Ketua 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) per hari 
ini, Rabu (14/4). Ilham menggantikan 
posisi Arief Budiman yang sebelumnya 
dicopot oleh 
Dewan 
Kehormatan 
Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) 
karena dinilai 
melanggar kode 
etik.

Perubahan jabatan di KPU RI bermula 
dari persidangan etik di DKPP tahun lalu. 

Ilham Saputra Ketum KPU 

Evi yang 
tidak terima 
dengan 
putusan itu 
menggugat 
ke PTUN 
Jakarta. Ia 
dimenangka
n dan 
kembali 
menjabat 
Komisioner 

KPU RI.

Saat itu, DKPP memutus Evi Novida 
Ginting Manik melanggar kode etik 
dalam kasus terkait pemilu. DKPP 
mencopot Evi dari jabatan 

Komisioner 
KPU. 
Putusan itu 
ditindaklanj
uti Presiden 
Jokowi 
dengan 
mengesahk
an 
pemberhent
ian Evi.

Usai kasus Evi, DKPP mencopot Arief 
Budiman dari jabatannya pada Kamis 
(14/1). DKPP menilai Arief melanggar 
etik karena mendampingi Evi saat 
mendaftarkan gugatan ke PTUN 
Jakarta, 18 Maret 2020.
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s6/14

bersambung minggu depan

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

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

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

pendowo

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

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

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Seperti dilaporkan AFP, Rabu 
(14/4/2021), menurut para pejabat, 
penarikan ini akhirnya menyelesaikan 
perang terpanjang Amerika meskipun 
meningkatnya kekhawatiran akan 
kemenangan Taliban.Penarikan 
tersebut menunda hanya sekitar lima 
bulan kesepakatan dengan Taliban oleh 
mantan presiden Donald Trump untuk 
menarik semua pasukan, di tengah 
konsensus yang berkembang di 
Washington bahwa hanya sedikit lagi 
yang dapat dicapai.
“Biden telah mencapai kesimpulan 
bahwa Amerika Serikat akan 
menyelesaikan penarikannya - akan 
memindahkan pasukannya dari 
Afganistan - sebelum 11 September," 
kata pejabat itu kepada wartawan tanpa 
menyebut nama.
Biden sebelumnya merenungkan 
tentang mempertahankan kekuatan sisa 
di Afganistan untuk menyerang Al-
Qaeda atau ancaman ekstremis 
kelompok Negara Islam di Irak dan 
Suriah (ISIS) yang muncul atau, seperti 
presiden sebelumnya, membuat 
penarikan bergantung pada kemajuan 
di lapangan atau dalam pembicaraan 
damai yang bergerak lambat.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe 
Biden akan menarik pulang semua 
pasukan AS dari Afganistan sebelum 
peringatan 20 tahun serangan 11 
September tahun ini.

Pada akhirnya, Biden memutuskan 
untuk tidak melakukan keduanya dan 
akan memerintahkan penarikan penuh 
selain personel AS yang terbatas untuk 
menjaga instalasi AS termasuk 
kedutaan besar yang memberlakukan di 

 AS Tarik Semua Pasukan Dari Afganistan

Bagi warga Afganistan, pertempuran 
kemungkinan akan terus berlanjut. Pejabat 
itu berbicara tak lama setelah intelijen AS 
merilis laporan penilaian ancaman yang 
memperingatkan bahwa pemerintah 
Afganistan yang diperangi "akan berjuang" 
untuk menahan Taliban yang "percaya diri" 
jika AS-koalisi yang dipimpin mundur.

Kabul.

Pemerintahan Trump mencapai 
kesepakatan dengan Taliban pada 
Februari 2020. 

"Presiden telah menilai bahwa pendekatan 
berbasis kondisi, yang telah menjadi 
pendekatan dalam dua dekade terakhir, 
adalah resep untuk tinggal di Afganistan 
selamanya," kata pejabat itu.
“Biden telah konsisten dalam 
pandangannya bahwa tidak ada solusi 
militer untuk Afganistan, bahwa kami telah 
berada di sana terlalu lama," kata 
Sekretaris Pers Jen Psaki Selasa, tanpa 
mengkonfirmasikan tanggal penarikan.

Saat itu, semua pasukan AS akan pergi 
pada Mei 2021 sebagai imbalan atas janji 
pemberontak untuk tidak mendukung Al-
Qaeda dan ekstremis lainnya - alasan asli 
invasi 2001.
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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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Seperti dilaporkan AFP, Rabu 
(14/4/2021), menurut para pejabat, 
penarikan ini akhirnya menyelesaikan 
perang terpanjang Amerika meskipun 
meningkatnya kekhawatiran akan 
kemenangan Taliban.Penarikan 
tersebut menunda hanya sekitar lima 
bulan kesepakatan dengan Taliban oleh 
mantan presiden Donald Trump untuk 
menarik semua pasukan, di tengah 
konsensus yang berkembang di 
Washington bahwa hanya sedikit lagi 
yang dapat dicapai.
“Biden telah mencapai kesimpulan 
bahwa Amerika Serikat akan 
menyelesaikan penarikannya - akan 
memindahkan pasukannya dari 
Afganistan - sebelum 11 September," 
kata pejabat itu kepada wartawan tanpa 
menyebut nama.
Biden sebelumnya merenungkan 
tentang mempertahankan kekuatan sisa 
di Afganistan untuk menyerang Al-
Qaeda atau ancaman ekstremis 
kelompok Negara Islam di Irak dan 
Suriah (ISIS) yang muncul atau, seperti 
presiden sebelumnya, membuat 
penarikan bergantung pada kemajuan 
di lapangan atau dalam pembicaraan 
damai yang bergerak lambat.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe 
Biden akan menarik pulang semua 
pasukan AS dari Afganistan sebelum 
peringatan 20 tahun serangan 11 
September tahun ini.

Pada akhirnya, Biden memutuskan 
untuk tidak melakukan keduanya dan 
akan memerintahkan penarikan penuh 
selain personel AS yang terbatas untuk 
menjaga instalasi AS termasuk 
kedutaan besar yang memberlakukan di 

 AS Tarik Semua Pasukan Dari Afganistan

Bagi warga Afganistan, pertempuran 
kemungkinan akan terus berlanjut. Pejabat 
itu berbicara tak lama setelah intelijen AS 
merilis laporan penilaian ancaman yang 
memperingatkan bahwa pemerintah 
Afganistan yang diperangi "akan berjuang" 
untuk menahan Taliban yang "percaya diri" 
jika AS-koalisi yang dipimpin mundur.

Kabul.

Pemerintahan Trump mencapai 
kesepakatan dengan Taliban pada 
Februari 2020. 

"Presiden telah menilai bahwa pendekatan 
berbasis kondisi, yang telah menjadi 
pendekatan dalam dua dekade terakhir, 
adalah resep untuk tinggal di Afganistan 
selamanya," kata pejabat itu.
“Biden telah konsisten dalam 
pandangannya bahwa tidak ada solusi 
militer untuk Afganistan, bahwa kami telah 
berada di sana terlalu lama," kata 
Sekretaris Pers Jen Psaki Selasa, tanpa 
mengkonfirmasikan tanggal penarikan.

Saat itu, semua pasukan AS akan pergi 
pada Mei 2021 sebagai imbalan atas janji 
pemberontak untuk tidak mendukung Al-
Qaeda dan ekstremis lainnya - alasan asli 
invasi 2001.


