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India identik dengan industri film yang 
diakui dunia. Berbagai genre film India 
berhasil menembus pasar global 
termasuk Indonesia. Pada tahun 90-an 
film India sangat sering diputar di salah 
satu televisi nasional waktu itu. Film 
India menjadi acara favorit ibu-ibu 
menemani waktu sibuk dan senggang 
di rumahnya. Saking seringnya 
memutar film India, stasiun televisi 
nasional TPI diplesetkan sebagai 
Televisi Pilem India (TPI). Tetapi 
sekarang India sedang dalam masalah 
yang cukup besar dalam menghadapi 

corona ini. India berada di bawah 
cengkeraman gelombang kedua Covid-19 
yang mematikan. Negara bagian terpadat 
di India, Uttar Pradesh, termasuk yang 
paling parah terkena dampak gelombang 
kedua di negara itu. Kendati demikian, 
pihak berwenang bersikeras mengatakan 
bahwa situasinya terkendali. Menteri 
Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin 
berharap Indonesia tak akan mengalami 
lonjakan penularan virus corona (Covid-
19) seperti dialami India dalam beberapa 
waktu terakhir. Budi mengatakan lonjakan 
kasus di India terjadi saat tren 

Corona di India Melonjak

Jokowi : Ekonomi sudah bagus, jangan 
diganggu corona lagi
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pertambahan kasus menurun. Di saat 
yang sama, ia menganggap vaksinasi 
Covid-19 India berjalan lancar. Namun 
karena lengah dan ceroboh kasus 
corona di India melonjak tajam. India 
memang tengah dihadapkan 
gelombang baru virus corona yang 
dinilai lebih ganas. Dalam sepekan 
terakhir, negara di Asia Selatan itu 
terus mencetak rekor penemuan infeksi 
corona harian. Pada Selasa (20/4), 
India mencatat setidaknya 259.170 
kasus corona baru dan 1.761 kematian 
dalam sehari. India sejauh ini mencatat 

15.314.714 kasus corona dengan 180.550 
kematian. Jumlah itu menjadikan India 
menggeser Brasil sebagai negara dengan 
jumlah kasus corona tertinggi kedua di 
dunia setelah Amerika Serikat. Para ahli 
mengatakan tren mengerikan ini dapat 
ditelusuri melalui dua faktor, yakni mutasi 
yang sangat ganas dari virus asli dan 
lemahnya kontrol pemerintah dalam hal 
pembatasan kegiatan guna 
memperlambat penyebaran infeksi. 
Adanya Festival keagamaan Kumbh Mela 
di utara kota Haridwar dikunjungi oleh 5 
juta peziarah Hindu yang datang dari 
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berbagai daerah di India yang 
menyebabkan lonjakan virus terjadi. 
Ribuan warga India tetap menghadiri 
ritual umat Hindu yakni mandi di sungai 
alias Kumbh Mela yang berlangsung di 
beberapa sungai besar di India, seperti 
Sungai Allahabad di Prayagraj, Gangga-
Yamuna Saraswati, Haridwar di 
Ganges, Nashik di Godavari, dan Ujjain 
di Shipra dalam beberapa waktu 
terakhir. Penyelenggara festival 
Siddharth Chakrapani mengatakan 
kepada kantor berita AFP, para peserta 
ritual tersebut sama sekali tak 
mengindahkan protokol kesehatan 
seperti tak memakai masker dan tidak 
menjaga jarak. Ribuan orang di India 
lantas dinyatakan positif Covid-19 
setelah perayaan Kumbh Mela. 
"keyakinan kami adalah hal terbesar 
bagi kami. Karena keyakinan yang kuat, 
banyak orang datang ke sini untuk 

berendam di Gangga. Mereka percaya 
bahwa Maa (ibu) Gangga akan 
menyelamatkan mereka dari pandemi ini." 
Pejabat di Haridwar mengatakan bahwa 
pada hari Senin (12/04) dan Selasa 
(13/04) saja mereka mendeteksi hampir 
2.000 kasus infeksi menjangkiti peserta 
festival tersebut. "Orang-orang tidak 
mengikuti pedoman COVID. Mereka 
ceroboh," kata Suresh Kumar dari Rumah 
Sakit LNJP kepada AFP. Pihak 
berwenang melaporkan angka infeksi ini 
setelah melakukan tes terhadap 50 ribu 
peserta Kumbh Mela di kawasan 
Haridwar, Uttarakhand, dalam 48 jam 
belakangan. Terlepas dari ritual tersebut, 
pemerintah India memang kewalahan 
akibat sebagian besar warga kerap 
mengabaikan protokol kesehatan selama 
corona. Para ahli kesehatan masyarakat 
khawatir bahwa varian virus corona baru 
yang dinilai lebih ganas memperparah 
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penularan Covid-19 di negara Asia 
Selatan itu. Varian baru corona India ini 
disebut B1617 yang berasal dari mutasi 
ganda E484Q dan L452R. Varian 
corona baru ini terdeteksi pertama kali 
pada tahun lalu. "Ini adalah varian 
corona yang kami tinjau terus. Memiliki 
dua mutasi virus ini mengkhawatirkan," 
kata Maria Van Kerkhove, pejabat 
teknis utama WHO pada Jumat pekan 
lalu. Kementerian Kesehatan India 
pertama kali mendeteksi mutasi ganda 
virus corona ini pada akhir Maret lalu 
namun tak pernah menjadi perhatian 
mereka. Prevalensi varian penularan 
corona varian baru ini lebih dari 60 
persen pada sejumlah distrik di negara 
bagian Maharashtra. Varian corona 
B1617 terdapat dalam sampel dari 
sekitar 10 negara bagian India. 
Menurut, Direktur Council of Scientific 
and Industrial Research India, Anurag 
Agrawal, varian corona ini lebih cepat 
menularkan dan kabur dari sistem 
kekebalan sebelumnya. Kedua mutasi 
ini diketahui mengurangi pengikatan 
antibodi yang ditimbulkan oleh infeksi 
dan vaksinasi. Dewan Penelitian Medis 
India (ICMR) menuturkan, India saat ini 

telah menguji 266.538.416 sampel untuk 
Covid-19. Dari jumlah ini, sebanyak 
15.666.494 sampel diuji pada Sabtu 
(17/4/2021). Adapun sebanyak 
122.622.590 orang sudah mendapatkan 
vaksinasi Covid-19, yang mulai 
diluncurkan sejak 16 Januari lalu. 
Disebutkan bahwa penambahan kasus 
yang signifikan, membuat setidaknya 11 
negara bagian, termasuk Delhi, 
mengajukan permintaan penambahan 
pasokan tabung oksigen, dosis vaksin, 
dan remdesivir. Perdana Menteri 
Narendra Modi menuturkan, perlu 
diambil langkah untuk meningkatkan 
ketersediaan tempat tidur rumah sakit 
bagi pasien Covid-19. Seorang warga 
bernama Niranjan Pal Singh (58), 
meninggal dunia pada Jumat 
(16/4/2021), di ambulans saat dibawa 
dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. 
Mereka telah ditolak oleh empat rumah 
sakit karena kekurangan tempat tidur. 
"Itu adalah hari yang menyayat hati bagi 
saya," kata anak Niranjan, Kanwal Jeet 
Singh, dikutip dari BBC, Selasa 
(20/4/2021). "Saya yakin jika dia 
menerima perawatan tepat waktu, dia 
akan hidup. Tapi tidak ada yang 
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membantu kami, polisi, otoritas 
kesehatan atau pemerintah," lanjut dia. 
Dengan penduduk 240 juta orang, Uttar 
Pradesh adalah negara bagian 
terpadat di India. Jika itu adalah negara 
yang terpisah, Uttar Pradesh mungkin 
akan menjadi negara terbesar kelima di 
dunia, tepat di belakang China, India, 
AS, dan Indonesia. Ribuan infeksi baru 
dilaporkan setiap hari sehingga 
membuat infrastruktur kesehatan 
negara bagian itu menjadi sorotan. Di 
antara pasien yang terinfeksi adalah 
Kepala Menteri Yogi Adityanath, 
beberapa rekan kabinetnya, puluhan 
pejabat pemerintah, ratusan dokter, 
perawat, dan petugas kesehatan 
lainnya. Video yang dibagikan oleh 
jurnalis lokal di Kanpur menunjukkan 
seorang pria sakit terbaring di tanah di 

tempat parkir rumah sakit Lala Lajpat Rai 
yang dikelola pemerintah. Di lokasi yang 
sama, seorang pria tua duduk di bangku 
rumah sakit. Keduanya dinyatakan positif 
Covid-19, tetapi rumah sakit tidak 
memiliki tempat tidur untuk menampung 
mereka. Di luar rumah sakit Kanshiram 
yang dikelola pemerintah, seorang wanita 
muda menangis ketika dia mengatakan 
bahwa dua rumah sakit menolak untuk 
menerima ibunya yang sakit. "Mereka 
bilang mereka sudah kehabisan tempat 
tidur. Jika Anda tidak punya tempat tidur, 
taruh dia di lantai, tapi paling tidak beri 
dia perawatan. Ada banyak pasien 
seperti ibu saya," ungkap wanita itu. 
"Kepala Menteri mengatakan ada tempat 
tidur yang cukup, tolong tunjukkan di 
mana mereka berada. Tolong perlakukan 
ibu saya," sambungnya. Situasi di ibu 
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kota Uttar Pradesh, Lucknow, sama 
mengerikannya. Seorang pasien 
bernama Sushil Kumar Srivastava 
terlihat duduk di dalam mobilnya 
dengan tabung oksigen, sementara 
keluarganya yang putus asa 
membawanya dari satu rumah sakit ke 
rumah sakit lain. Saat mereka 
menemukan tempat tidur untuknya, 
semuanya sudah terlambat. Sementara 
itu, tulisan tangan seorang pensiunan 
hakim Ramesh Chandra meminta 
bantuan setelah pihak berwenang 
gagal membawa istrinya ke rumah 
sakit, viral di media sosial. "Saya dan 
istri sama-sama positif virus corona. 
Sejak kemarin pagi, saya menelepon 
nomor telepon bantuan pemerintah 
setidaknya 50 kali, tetapi tidak ada 
yang datang untuk mengantarkan obat 
atau membawa kami ke rumah sakit," 
tulis dia. "Karena kelambanan 

administrasi, istriku meninggal pagi ini," 
kata dia. Kisah kematian dan keluarga 
yang hancur karena Covid-19 banyak 
tersebar ketika kasus infeksi terus 
bertambah pada Minggu (19/4/2021). 
Negara bagian itu mencatat 30.596 kasus 
baru, rekor tertinggi yang pernah 
dilaporkan. Para aktivis dan politisi oposisi 
menuduh negara membiarkan kasus dan 
jumlah kematiannya rendah dengan tidak 
banyak melakukan pengujian. Media India 
juga mempertanyakan data pemerintah 
karena ketidaksesuaian antara jumlah 
resmi kematian dan mayat di krematorium 
di Lucknow dan Varanasi. Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah 
tengah waspada agar Indonesia tidak 
mengalami kondisi kasus Covid-19 seperti 
di India. Kasus Covid-19 di India 
mengalami lonjakan bahkan sudah 
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Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

eksponensial, dari semula puluhan ribu 
menjadi ratusan ribu dalam waktu 
singkat. "Sekarang pemerintah sangat 
waspada. Jangan sampai apa yang 
terjadi di India itu terjadi juga di negara 
kita, karena India sekarang kasusnya 
naik sangat tajam sudah eksponensial 
dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu 
dalam waktu singkat," ujar Muhadjir di 
acara peringatan Hari Konsumen 
Nasional 2021, Selasa (20/4/2021). 
Muhadjir mengatakan, kewaspadaan 
menjadi masalah utama Indonesia 
dalam menghadapi pandemi Covid-19 
ini. Apabila kasus mulai landai, kata dia, 
biasanya disiplin yang diterapkan pun 

ikut kendor dan menurun. Masyarakat 
pun mulai tidak waspada dalam 
mematuhi protokol kesehatan, diikuti 
aktivitas-aktivitas di luar rumah yang tidak 
terkendali. Apalagi, kata dia, dalam 
beberapa bulan terakhir angka-angka 
kasus Covid-19 relatif stabil setelah 
mengalami kenaikan cukup tajam pasca 
libur tahun baru beberapa waktu lalu. "Ini 
yang sangat mengkhawatirkan kita. 
Sekarang angka kematian kita relatif 
landai. Naik tidak, tapi turun juga belum. 
Ini harus kita syukuri, tetapi juga terus 
harus punya waspada tinggi," kata dia. 
Meskipun demikian, ujar Muhadjir, diakui 
bahwa dari segi kasus, dibandingkan 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

ramayana

Internasional 

Internasional Tanah Air

Tanah Air

Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

eksponensial, dari semula puluhan ribu 
menjadi ratusan ribu dalam waktu 
singkat. "Sekarang pemerintah sangat 
waspada. Jangan sampai apa yang 
terjadi di India itu terjadi juga di negara 
kita, karena India sekarang kasusnya 
naik sangat tajam sudah eksponensial 
dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu 
dalam waktu singkat," ujar Muhadjir di 
acara peringatan Hari Konsumen 
Nasional 2021, Selasa (20/4/2021). 
Muhadjir mengatakan, kewaspadaan 
menjadi masalah utama Indonesia 
dalam menghadapi pandemi Covid-19 
ini. Apabila kasus mulai landai, kata dia, 
biasanya disiplin yang diterapkan pun 

ikut kendor dan menurun. Masyarakat 
pun mulai tidak waspada dalam 
mematuhi protokol kesehatan, diikuti 
aktivitas-aktivitas di luar rumah yang tidak 
terkendali. Apalagi, kata dia, dalam 
beberapa bulan terakhir angka-angka 
kasus Covid-19 relatif stabil setelah 
mengalami kenaikan cukup tajam pasca 
libur tahun baru beberapa waktu lalu. "Ini 
yang sangat mengkhawatirkan kita. 
Sekarang angka kematian kita relatif 
landai. Naik tidak, tapi turun juga belum. 
Ini harus kita syukuri, tetapi juga terus 
harus punya waspada tinggi," kata dia. 
Meskipun demikian, ujar Muhadjir, diakui 
bahwa dari segi kasus, dibandingkan 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com16
15

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502
Fax: 215-755-0736

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

negara-negara dengan penduduk 
terbesar di dunia, kasus Covid-19 di 
Indonesia relatif terkendali. Muhadjir 
mengatakan, Indonesia masih sedikit 
bergerak di antara ranking 20 dan 21 
dalam kasus Covid-19 tersebut. "Ini 
harusnya berarti angka kasus kita 
relatif rendah dibandingkan dengan 
jumlah penduduk. Memang yang luar 
biasa China, China jauh lebih di bawah 
kita," ucap dia. Adapun kasus Covid-19 
di Tanah Air per 19 April 2021 
mencapai 1.609.300 orang. Dari jumlah 
tersebut sudah ada sebanyak 
1.461.414 orang pasien yang 
dinyatakan sembuh dan 43.567 orang 
meninggal dunia. Presiden Joko 
Widodo mengatakan, pertumbuhan 
ekonomi dan pengendalian kasus 

Covid-19 telah berada di titik 
keseimbangan. Pertumbuhan ekonomi 
mencatatkan angka yang optimistis. 
Sementara itu, tren kasus harian Covid-19 
semakin menurun. “Pertumbuhan ekonomi 
kita di 2020 minus 2,1 persen. Kita hanya 
kalah dari RRT yang plus. Yang lainnya, 
AS, Jepang, Jerman, itu minus banyak,” 
ujar Presiden Jokowi, Selasa (20/4/2021). 
“Dan kasus positifnya itu sekarang 4.000-
an sampai 5.000-an, ini jauh turun 
dibandingkan Januari Februari yang di 
atas 10.000,” lanjut dia. Oleh sebab itu, 
Presiden Jokowi berharap agar kondisi ini 
dapat dipertahankan. Jangan ada lagi 
peningkatan kasus Covid-19 yang dapat 
menyebabkan pertumbuhan ekonomi jadi 
terhambat. Dalam rangka menyambut 
momentum Lebaran 2021 ini, Presiden 
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pun meminta masyarakat benar-benar 
patuh terhadap larangan mudik. 
Membatasi mobilitas masyarakat dinilai 
penting demi mencegah lonjakan 
kasus seperti yang terjadi pada 
Januari-Februari 2021 lalu. Pasalnya 
bila kasus Covid-19 melonjak lagi, 
maka pemulihan ekonomi pasti 
terganggu. “Pertumbuhan ekonomi 
sudah bagus, makanya asal jangan 
diganggu (dengan peningkatan kasus) 
Covid-19 lagi,” ujar Presiden Jokowi. 
Belajar dari pengalaman sebelumnya, 
peningkatan mobilitas masyarakat 
berbanding lurus dengan peningkatan 
kasus harian Covid-19. Catatan 
Presiden, pada libur Idul Fitri 22-25 Mei 
2020 misalnya, rata-rata kasus positif 
naik sebesar 68 hingga 93 persen. 
Kemudian libur Hari Raya Tahun Baru 
Islam pada 20-23 Agustus 2020, rata-
rata kasus positif naik sebesar 58-119 
persen. Contoh lain, yakni libur dalam 
rangka memperingati Maulid Nabi 
Muhammad pada 28 Oktober-1 
November 2020, rata-rata kasus harian 
Covid-19 naik sebesar 37-95 persen. 
Presiden Jokowi pun mendorong agar 
pelarangan mudik terus disuarakan 
berkali-kali di masyarakat. Dorongan 

ini diperlukan karena menurut survei 
pemerintah masih ada 11 persen 
masyarakat yang masih berkeinginan 
untuk mudik. Bila dikonversi, 11 persen 
masyarakat itu sama dengan 17 juta jiwa. 
“Apalagi kalau tidak dilarang, hitung-
hitungan kami bakal ada 120.000 hingga 
140.000 kasus Covid-19 per hari. 
Makanya ini (angka pemudik) harus terus 
ditekan,” ujar Presiden. Indonesia 
berusaha tidak seperti India. Kegiatan 
mudik atau pulang kampung selama 
periode libur hari raya Idul Fitri tahun ini 
resmi dilarang pemerintah demi menekan 
penyebaran Covid-19. Perjalanan yang 
dilarang adalah perjalanan lintas 
kota/kabupaten/provinsi/negara di dalam 
rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu 
mulai dari tanggal 6-17 Mei 2021. Mudik 
dilarang sedangkan pulang kampung 
boleh. Mudik adalah pulang kampung 
yang dilakukan menjelang Idul Fitri. 
Sedangkan pulang kampung adalah 
pulang ke kampung selain menjelang Idul 
Fitri. Bisa kapan saja asal bukan 
menjelang Idul Fitri. Karena itu tadi pulang 
kampung menjelang Idul Fitri (lebaran) 
namanya mudik. Lebaran tahun ini pun 
karena corona belum juga lenyap, 
pemerintah secara resmi melarang mudik 
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Lebaran 2021. Keputusan tersebut 
berdasarkan hasil rapat tingkat menteri 
yang digelar pada Jumat (26/3/2021) di 
Kantor Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Kemenko PMK). Saking 
seriusnya pemerintah melarang mudik, 
berbagai cara dilakukan pemerintah 
melalui aparat kepolisian. Menurut 
berita kepolisian akan menjaga semua 
jalan yang potensial dipakai pemudik. 
Termasuk jalur tikus yang kecil di 
berbagai daerah. Salah satu tujuan 
pemudik adalah Provinsi Jawa Tengah. 
Oleh karena itu Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo mengingatkan 
masyarakat untuk tidak mudik 
menjelang hari raya Lebaran Idul Fitri 
1442 Hijriah. Ia tidak ingin daerah yang 
dipimpinnya bernasib sama seperti 
India, di mana lonjakan kasus positif 
corona terjadi signifikan. "Saya bilang 
begini, kalau kalian mudik ramai-ramai 
terus kemudian Jateng, biasanya 5,9 
juta-an yang mudik, maka siap-siap kita 

penyakitan kayak India. siap-siap saja," 
kata Ganjar sebagaimana dilihat dalam 
YouTube Fadjroel Rachman, Minggu 
(18/4/2021). Ganjar menuturkan, Pemprov 
Jawa Tengah bersama stakeholder terkait 
lainnya telah menyiapkan tes antigen di 
setiap rest area yang ada. Di sana 
petugas juga akan standby. Jika hasil tes 
menunjukkan positif, maka orang yang 
hendak masuk Jateng akan diputar balik. 
Pernyataan Pak Ganjar ini semoga saja 
dibaca oleh para calon pemudik 
khususnya yang berasal dari Jawa 
Tengah. Jadi tidak sampai mereka nekat 
mudik demi kebaikan bersama. Apabila 
ingin bertemu dengan keluarga ya 
pulangnya sesuaikan. Bisa pulang 
kampung sebelum tanggal 6 Mei 2021 
atau bisa pulang setelah tanggal 17 Mei 
2021. Demikian agar maklum adanya dan 
mendapat perhatian secukupnya. Jangan 
mudik daripada kita jadi seperti India. 
Mending menari gembira ria seperti di film 
India, dari pada sakit massal karena 
corona seperti di India.

Info SIP
Salah satu hobi atau kebiasaan yang 
bisa sangat bermanfaat adalah 
membaca. 

Terdapat berbagai macam jenis bacaan 
yang bisa dipilih untuk berbagai macam 
tujuan yam kamu miliki. 

Kebiasaan membaca ini ternyata juga 
memiliki sejumlah dampak yang cukup 
bermanfaat bagi diri. Dikumpulkan dari 
Berbagai Sumber, berikut sejumlah 
manfaat kesehatan yang bisa diperoleh 
dari kebiasaan membaca buku tiap hari.

Kamu bisa membaca berita baik dari 
media cetak maupun elektronik atau 
membaca berbagai hal seperti buku 
fiksi.

Sebuah penelitian terbaru menunjukkan 
bahwa membaca selama 6 menit bisa 
menurunkan stres hingga 68 persen. 

Banyak hal yang bisa dilakukan 
seseorang pada waktu luang yang 
dimilikinya. Beberapa hal bisa sangat 
bermanfaat, namun beberapa lainnya 
bisa tidak memiliki dampak yang 
signifikan.

Hilangkan Stres

Hal ini bisa membuatmu kembali 
menjalani kehidupan dengan 
ketegangan yang berkurang dan pikiran 
yang lebih jernih.

Terdapat berbagai tujuan yang bisa 
dilakukan dari kebiasaan membaca 
mulai dari sebagai hiburan atau untuk 
memperoleh informasi.

Meningkatkan Kemampuan 
Komunikasi
Membaca bisa menambah pengetahuan 
dan informasi yang terjadi di lingkungan 
sekitar hingga kabar dunia. 
Hal ini bisa membuatmu lebih mudah 
ketika berkomunikasi dengan orang lain 

Manfaat Membaca Buku Tiap Hari

membacakan dongeng atau cerita 
kepada anak bisa menjadi rutinitas 
yang mendekatkan hubungan 
keluarga. Kebiasaan ini juga bisa 
membuat anak menjadi lebih bahagia 
dan memiliki imajinasi yang tinggi.

Buku terutama dalam bentuk kertas 
tidak bakal menimbulkan gangguan 
seperti ketika kamu memegang gawai. 
Secara langsung, hal ini tidak bakal 
mengganggu pola tidurmu karena 
cahaya biru yang muncul.

Membaca membuat otak menjadi 
bekerja sehingga mampu menjaga 
kebugaran dan kesehatan mental. 
Ketika kamu rajin membaca, otak bisa 
terhindar dari berbagai masalah 
termasuk risiko pikun.

Lakukan hal tersebut dan rasakan 
manfaat yang kamu peroleh. 

Mendekatkan Hubungan Anak 
dengan Orangtua

Sejumlah manfaat tersebut bisa kamu 
peroleh dari kebiasaan membaca 
secara rutin setiap hari. 

Membantu Lebih Cepat tertidur

Melatih Otak

Membaca buku baik dalam berbagai 
berntuk bisa mempengaruhi kondisi 
emosi seseorang. Hal ini bisa 
membuatmu lebih fokus dalam satu hal 
dan melupakan berbagai macam 
beban pikiran yang menyebabkan 
stres. Pada akhirnya, hal ini mampu 
memperbaiki suasana hati yang buruk.

6 manfaat kesehatan yang bisa 
diperoleh dari kebiasaan membaca 
buku setiap hari

karena memiliki sejumlah pengetahuan 
yang memadai.
Memperbaiki Suasana Hati
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Info SIP
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membuatmu lebih fokus dalam satu hal 
dan melupakan berbagai macam 
beban pikiran yang menyebabkan 
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Memperbaiki Suasana Hati
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Pada saat kita bertemu seseorang, kita 
selalu akan berusaha untuk 
menampilkan kondisi terbaik kita. 
Sebisa mungkin kita akan mencegah 
agar tidak ada tampilan yang tidak enak 
dipandang atau bau tubuh tak sedap 
dari kita.

Sejumlah kombinasi tersebut bisa 
menimbulkan berbagai macam 
penyebab bau kaki yang berbeda. 
Dilansir dari Livestrong, berikut 
sejumlah penyebab terjadinya bau kaki.
1. Sepatu

Cara Mengatasinya:
 Hindari menggunakan sepatu tanpa 
kaus kaki. Pasalnya, kaus kaki bisa 
menjadi pembatas serta menyerap 
kelembapan.
Pastikan juga agar tidak menggunakan 
sepatu yang sama setiap hari dan 
sebisa mungkin ganti secara berkala. 
Jika sepatu masih berbau tak sedap, 
gunakan semprotan khusus atau 
letakkan kantung teh selama semalam 

Sepatu merupakan salah satu 
penyebab umum dari munculnya bau 
khaki ini."Kuman penyebab bau kaki 
muncul di tempak gelap dan lembap 
sehingga membuatnya mungkin muncul 
dari kaus kaki dan sepatu," terang Dr. 
Sutera.Salah satu jenis bakteri berupa 
brevibacterium, merupakan penyebab 
bau kaki akibat sepatu yang terlalu 
ketat sehingga muncul bau khaki. 
Jenis bakteri lain adalah 
Propionibacterium yang hidup dan 
muncul di keringat.

"Bau kaki ini disebabkan oleh keringat 
atau kelembapan yang mengalami 
'fermentasi'", terang Jacqueline Sutera, 
DPM, podiatris asal New York City 
dilansir dari Livestrong.

Salah satu masalah yang kadang sering 
membuat kita menjadi kelimpungan 
adalah munculnya bau tidak sedap dari 
diri kita. Hal ini termasuk dari bau kaki 
tak sedap yang mungkin muncul.

"Bau tak sedap ini merupakan 
kombinasi dari bakteri, jamur, atau 
infeksi yang terjadi," terangnya.

Mengatasi Bau Kaki

- Kulit gatal

3. Stres

Kutu air merupakan salah satu penyebab 
umum dari terjadinya infeksi jamur. 
Terdapat beberapa tanda yang bakal 
tampak ketika bau kaki tak sedap ini 
disebabkan oleh infeksi, yaitu:

Munculnya bau kaki ini disebabkan oleh 
meningkatnya keringat ketika tengah stres 
terutama karena banyaknya kelenjar 
keringat di telapak kaki.
"Setiap kali kamu berkeringat lebih 
banyak, hal ini menyebabkan munculnya 
kelembapan yang potensial bagi bau 
khaki," terang Dr. Sutera.

- Kapalan

Jika kamu menyadari bahwa kamu 
berkeringat berlebih, kamu mungkin 
mengalami plantar hyperhidrosis. Cara 
terbaik adalah dengan menemui dan 
berkonsultasi langsung dengan dokter.

 Lakukan sejumlah cara pereda stres 
untuk mengurangi masalah ini. 

- Kulit mengelupas

di dalam sepatu.

Cara Mengatasinya: "Sangat disarankan 
untuk menemui dokter spesialis kaki. 
Pasalnya, hal ini biasa menjadi pertanda 
adanya jamur serta bisa menyebar dan 
memburuk jika tak segera ditangani," 
terang Dr. Sutera.

2. Infeksi

- Kulit kering

- Ruam

Setelah menjalani penanganan dengan 
salep anti jamur, kamu juga sebaiknya 
memperhatikan sepatumu. Semprot 
dengan menggunakan semprotan 
antijamur agar tidak terjadi reinfeksi kulit.

Kesehatan mental yang kamu miliki juga 
bisa menjadi penyebab dari munculnya 
bau kaki ini. Ketika kamu tengah stres 
serta mengalami gejala kecemasan, bau 
kaki tak sedap bisa muncul.

- Kuku berwarna kuning

Cara Mengatasinya: 

Selain itu, ketika kamu tengah stres, 
meredakannya juga bisa membantu 
meredakan bau khaki.

Kapal selam KRI Nanggala-402 
dilaporkan hilang di perairan utara Bali, 
sekitar pukul 03.00 Wita, Rabu 
(21/4/2021). Kapal buatan Jerman pada 
1979 itu 
diduga hilang 
sekitar 60 mil 
atau 95 
kilometer dari 
laut Bali. 
Panglima TNI 
Marsekal Hadi 
Tjahjanto 
menyebut 
kapal tersebut 
dilaporkan 
hilang tak lama 
setelah 
mengantongi 
izin menyelam. 
"Baru izin menyelam, setelah diberi 
clearance langsung hilang kontak," ujar 
Hadi dikutip dari Kompas.id, Rabu 
(21/4/2021). Dalam upaya pencarian 
kapal selam tersebut, Indonesia kini 
telah meminta bantuan dua negara 
sahabat, yakni Singapura dan Australia. 
Kedua negara tersebut diharapkan dapat 
membantu pencarian dengan 

Kapal Selam KRI Nanggala 402 Hilang

menggunakan kapal penyelamat kapal 
selam. Hadi pun mengharapkan KRI 
Nanggala-402 masih bisa ditemukan. 
Hingga kini, muncul dugaan bahwa 

kapal 
berada di 
palung di 
kedalama
n 700 
meter. 
Rencanan
ya, 
Panglima 
TNI akan 
melakukan 
peninjaua
n 
langsung 
pada 
Kamis 

(22/4/2021). "Besok saya segera 
menuju ke lokasi," kata Panglima TNI. 
Diketahui, KRI Nanggala-402 
dijadwalkan ikut dalam latihan 
penembakan rudal di laut Bali, Kamis 
(22/4/2021). Latihan ini rencananya 
akan dihadiri langsung Panglima TNI 
dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) 
Laksamana TNI Yudo Margono.
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Mantan polisi Minneapolis, Derek 
Chauvin, dinyatakan bersalah dalam 
kasus pembunuhan George Floyd. 
Chauvin awalnya menyatakan tidak 
bersalah atas dakwaan pembunuhan 
tingkat dua, tingkat tiga, dan 
pembunuhan tak disengaja. Namun, 
setelah masa pembahasan selama 
10,5 jam, para juri sepakat bahwa pria 
45 tahun itu merupakan pelaku utama.  
Derek Chauvin, yang saat itu 
mengenakan masker, tampak sedikit 
terkejut dengan putusan yang 
dibawakan hakim. Si mantan polisi 
yang mengenakan setelan warna hitam 
itu kemudian dibawa keluar ruang 
sidang dengan tangan diborgol. Di 
bawah hukum Minnesota, dia bakal 
dipenjara selama 12,5 tahun karena ini 
merupakan vonis pertamanya. Namun, 
jaksa berniat menjebloskannya selama 
40 tahun jika hakim 
mempertimbangkan "faktor yang 
memberatkan". Di luar ruang sidang, 
ratusan orang bersorak gembira 
setelah kasus pembunuhan George 
Floyd berakhir manis. Suasananya 
begitu emosional. Publik saling 
memeluk dan meneriakkan "George 

Derek Chauvin Diputus Bersalah

Floyd" dan "tiga dakwaan".Sementara di 
Lapangan George Floyd Minneapolis, 
tempat pria kulit hitam itu tewas, kelegaan 
juga terlihat dari masyarakat setempat. 
Presiden AS Joe Biden didampingi Ibu 
Negara Jill Biden dan Wakil Presiden 
Kamala Harris merespons putusan 
tersebut. 
"Tentu tidak semuanya bakal berjalan 
baik. Namun, setidaknya kini ada 
keadilan. Kami sangat lega," kata Biden. 
Dari Gedung Putih, Biden menyatakan 
vonis terhadap Chauvin akan menjadi 
lompatan besar upaya AS memerangi 
rasialisme. Ben Crump, pengacara 
keluarga Floyd, menuturkan, dia meminta 
publik untuk merayakan momen historis 
ini. "Ini adalah kemenangan kemanusiaan 
melawan tidak manusiawi. Ini adalah 
kemenangan atas ketidakadilan," 
tegasnya. Dilansir Sky News, Selasa 
(20/4/2021), Floyd tewas setelah lehernya 
ditindih Chauvin pada Mei 2020. Video 
yang beredar memperlihatkan leher Floyd 
ditindih hampir sembilan menit saat dia 
berteriak tidak bisa bernapas. Rekaman 
itu mengejutkan dunia, dan memantik aksi 
protes menentang rasialisme di seluruh 
penjuru Bumi.

Jika sudah tiba waktunya, jurnalis hanya 
boleh mewawancara yang telah 
ditentukan. Setelah itu, wawancara 
maksimal boleh dilakukan selama 20 
menit. Tidak boleh lebih.

Pemerintah Kota Medan membuat 
prosedur untuk para jurnalis yang ingin 
mewawancara Wali Kota Bobby Nasution 
di kantornya dengan cara doorstop 
pasca-insiden pengusiran oleh Pasukan 
Pengamanan Presiden (Paspampres).
Mengutip konten yang diunggah akun 
Instagram @humaspemkomedan, ada 
beberapa syarat yang harus dilalui para 
jurnalis jika ingin wawancara Bobby di 
kantor Wali Kota Medan.
Pertama, jurnalis harus membawa kartu 
pers. Kedua, melalui pengecekan suhu 
tubuh dan mencuci tangan dengan hand 
sanitizer.Ketiga, mengisi daftar hadir 
sesuai dengan nama yang tercantum 
dalam kartu pers masing-masing. Setelah 
itu, jurnalis menunggu di ruang tunggu 
hingga waktu yang ditentukan.

Wawancara di Kantor Wali Kota Medan 
pun hanya bisa dilakukan di hari kerja 
atau Senin-Jumat.Sebelumnya, terjadi 

Buntut Pengusiran Jurnalis di Medan

Dia mengamini bahwa Pemkot Medan 
dan jurnalis sama-sama saling 
membutuhkan. Akan tetapi, semua 
pihak pun mesti menghormati tugas 
masing-masing."Ke depannya, kita 
sama-sama menjalankan tugas. 
Apapun celah-celah yang bisa 
diperbaiki, saya selaku Wali Kota 
Medan akan terus memperbaikinya," 
ucap Bobby dalam buka puasa 
bersama di Rumah Tjong A Fie 
mengutip Antara, Jumat (16/4).

pengusiran jurnalis oleh anggota 
Paspampres yang bertugas mengawal 
Wali Kota Medan Bobby Nasution. 
Sejumlah wartawan lantas menggelar 
aksi unjuk rasa di depan kantor 
Pemkot Medan.Setelah itu, 
Paspampres mengklarifikasi bahwa 
jurnalis yang dimaksud tidak membawa 
kartu pers. Oleh karena itu, petugas 
melarang yang bersangkutan 
melakukan wawancara.Bobby sendiri 
sudah angkat suara. Di hadapan 
sejumlah wartawan di Medan, dia 
mengaku akan memperbaiki hubungan 
dengan jurnalis.
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Dari Gedung Putih, Biden menyatakan 
vonis terhadap Chauvin akan menjadi 
lompatan besar upaya AS memerangi 
rasialisme. Ben Crump, pengacara 
keluarga Floyd, menuturkan, dia meminta 
publik untuk merayakan momen historis 
ini. "Ini adalah kemenangan kemanusiaan 
melawan tidak manusiawi. Ini adalah 
kemenangan atas ketidakadilan," 
tegasnya. Dilansir Sky News, Selasa 
(20/4/2021), Floyd tewas setelah lehernya 
ditindih Chauvin pada Mei 2020. Video 
yang beredar memperlihatkan leher Floyd 
ditindih hampir sembilan menit saat dia 
berteriak tidak bisa bernapas. Rekaman 
itu mengejutkan dunia, dan memantik aksi 
protes menentang rasialisme di seluruh 
penjuru Bumi.

Jika sudah tiba waktunya, jurnalis hanya 
boleh mewawancara yang telah 
ditentukan. Setelah itu, wawancara 
maksimal boleh dilakukan selama 20 
menit. Tidak boleh lebih.

Pemerintah Kota Medan membuat 
prosedur untuk para jurnalis yang ingin 
mewawancara Wali Kota Bobby Nasution 
di kantornya dengan cara doorstop 
pasca-insiden pengusiran oleh Pasukan 
Pengamanan Presiden (Paspampres).
Mengutip konten yang diunggah akun 
Instagram @humaspemkomedan, ada 
beberapa syarat yang harus dilalui para 
jurnalis jika ingin wawancara Bobby di 
kantor Wali Kota Medan.
Pertama, jurnalis harus membawa kartu 
pers. Kedua, melalui pengecekan suhu 
tubuh dan mencuci tangan dengan hand 
sanitizer.Ketiga, mengisi daftar hadir 
sesuai dengan nama yang tercantum 
dalam kartu pers masing-masing. Setelah 
itu, jurnalis menunggu di ruang tunggu 
hingga waktu yang ditentukan.

Wawancara di Kantor Wali Kota Medan 
pun hanya bisa dilakukan di hari kerja 
atau Senin-Jumat.Sebelumnya, terjadi 

Buntut Pengusiran Jurnalis di Medan

Dia mengamini bahwa Pemkot Medan 
dan jurnalis sama-sama saling 
membutuhkan. Akan tetapi, semua 
pihak pun mesti menghormati tugas 
masing-masing."Ke depannya, kita 
sama-sama menjalankan tugas. 
Apapun celah-celah yang bisa 
diperbaiki, saya selaku Wali Kota 
Medan akan terus memperbaikinya," 
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Unjuk rasa harian merupakan sebuah 
penolakan terhadap kudeta, walaupun 
intensitasnya mulai menyusut sejak 
tentara mulai menembak para 
demonstran yang tak bersenjata. Para 
tentara mengamuk di distrik-distrik, 
memukul dan membunuh serampangan, 
dan dilaporkan membebankan keluarga 
yang berduka biaya sebesar 120,000 
kyat atau sekitar Rp 1,2 juta untuk 
membebaskan jenazah anggota 
keluarganya yang terbunuh.
Warga membakar toko-toko yang 
berkaitan dengan militer. Pemogokan 

Ketika para jenderal yang menguasai 
Myanmar menyusun sebuah konstitusi 
untuk membuka jalan bagi 
pemerintahan terpilih, meskipun tidak 
memiliki otoritas atas tentara, mereka 
menyebut pengaturan tersebut sebagai 
"demokrasi yang mengembangkan 
disiplin". Persaingan politik yang tidak 
terhalang, kata mereka, akan 
menyebabkan kekacauan dan 
menghambat pembangunan; hanya 
tentara yang bisa memastikan 
ketertiban dan kemakmuran. Tapi ironis, 
sejak tentara mengambil alih kekuasaan 
dalam kudeta 1 Februari, satu-satunya 
yang terjadi justru adalah kekacauan.

Myanmar Diprediksi Bakal Seperti Afghanistan

Meskipun Myanmar belum separah 
Afghanistan, negara ini segera menuju 
ke arah itu — sebuah peringatan serius 
tentang betapa sulitnya untuk 
menyatukan kembali sebuah negara. 
Kehancuran Myanmar bukan hanya 
bencana bagi 54 juta orang Burma; hal 
ini juga menciptakan risiko yang dapat 
mempengaruhi seluruh wilayah.
Mengekspor penderitaan

melumpuhkan dunia usaha. Layanan 
publik terhenti.
Di wilayah-wilayah perbatasan, sekitar 
20 kelompok bersenjata yang telah 
bertarung melawan pemerintah selama 
puluhan tahun memanfaatkan krisis ini 
untuk merebut pos militer atau menyita 
senjata. Tentara kemudian mengebom 
mereka, mendorong warga di 
perbatasan melarikan diri ke negara 
tetangga.Singkatnya, Myanmar menjadi 
negara gagal. Demikian dikutip dari The 
Economist, Selasa (20/4).
Kevakuman sedang diciptakan di 
wilayah yang berbatasan dengan 
kekuatan terbesar Asia, China dan India 
itu. Negara ini akan dipenuhi dengan 
kekerasan dan penderitaan.

myanmar bisa jadi negara gagal di asia, 
diprediksi bakal seperti afghanistan
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Daerah kantong yang dikendalikan 
gerilyawan Myanmar menghasilkan 
heroin dan merupakan pemasok 
metamfetamin terbesar di dunia. Negara 
ini juga 
mengeks
por 
penderita
an.

Masalah-masalah ini akan memburuk 
sebelum sempat membaik. Tentara 
seolah-olah ingin meretas dan 
meledakkan para pengunjuk rasa agar 
menyerah.Militer juga telah 
memperingatkan para demonstran 
bahwa mereka berisiko ditembak di 
kepala dan punggung — seperti yang 
telah dilakukan terhadap banyak orang. 
Korban tewas yang diketahui melebihi 
700 orang, sejak kudeta 1 Februari.
Pada 9 April, tentara menembak mati 
lebih dari 80 orang di kota Bago. Para 
pengunjuk rasa menggunakan senjata 
darurat untuk melawan balik. Beberapa 
mengikuti pelatihan militer oleh milisi 
pemberontak di perbatasan. Di negara 
yang dipenuhi senjata, itu adalah resep 
untuk menumpahkan lebih banyak 
darah.Sekelompok anggota parlemen 
terpilih yang melarikan diri dari 

Sembilan 
kamp 
pengung
si di 
perbatas
an 
Thailand 
dipenuhi 
korban 
pertarun
gan 
antara 
militer 
dan 
kelompok etnis bersenjata seperti 
Tentara Pembebasan Nasional Karen 
(KNLA). Lebih dari 700.000 Rohingya, 
minoritas Muslim di negara bagian 
Rakhine, melarikan diri ke Bangladesh 
dari operasi militer pada 2017.
Ekspor terbaru adalah penyakit. Bulan 
lalu China menyegel Riuli, kota 
perbatasan, setelah tiga pengunjung 
Burma dites positif Covid-19.

Para pemberontak, 
bahkan jika mereka 
bertindak bersama, 
tidak memiliki daya 
tembak untuk 
menggulingkan 
tentara dan 
membatalkan 
kudeta. Tetapi 
tentara juga tidak 
dapat mengalahkan 
mereka, meskipun 
telah mencoba 

selama beberapa dekade. KNLA telah 
berperang dengan militer sejak 1949, 
menjadikannya sebagai perang sipil 
yang berlangsung paling lama di dunia.
Negara-negara yang menjauh

penangkapan membahas pembentukan 
“tentara federal”, mencakup beberapa 
dari banyak milisi kelompok etnis. Yang 
terbesar dapat mengumpulkan 20.000 

tentara yang 
dilengkapi dengan 
rudal anti-pesawat, 
artileri, dan 
pengangkut 
personel lapis baja.

Tentara pada akhirnya berhasil 
menegaskan otoritasnya atas pusat 
negara, yang dihuni oleh Bamar, 
kelompok etnis mayoritas. Tapi 
aparatur negara akan hancur. Para 
pemungut pajak, guru dan dokter 
berbondong-bondong keluar dari 
pekerjaannya.
Ketika bank dibuka kembali, mereka 
pasti akan mengalami kerugian. Donor 
asing telah membekukan bantuan dan 
perusahaan asing telah menghentikan 
investasi.
Sebelum kudeta, Bank Dunia telah 
memprediksi ekonomi akan tumbuh 
hampir 6 persen tahun ini; sekarang 
diperkirakan akan menyusut 10 persen. 
Yang lain memperingatkan kontraksi 20 
persen.Negara tetangga khawatir. 
China ingin mencegah Covid-19 dan 
melindungi investasi strategis seperti 
jaringan pipa yang membawa minyak 
dan gas dari Teluk Bengal ke 
pedalaman. India menekan arus 
pengungsi dari pertempuran, mencoba 
mengusir mereka dan kemudian 
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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

setengah hati menyetujui untuk 
menerima mereka.
Beberapa anggota ASEAN yang 
biasanya lepas tangan, ingin 
mengadakan pertemuan puncak untuk 
membahas kekacauan tersebut. Lalu 
ada campur tangan dari jauh. Rusia, 
tidak diragukan lagi merasakan 
kesempatan untuk menusuk Barat, 
telah mendukung para jenderal, 
mengirim wakil menteri pertahanannya 
ke Myanmar.

Urusan setiap orang
Itu hal yang picik. Membiarkan 

Amerika dan Inggris telah menjatuhkan 
sanksi untuk para jenderal senior dan 
perusahaan yang mereka kuasai. 
Tindakan seperti itu, meskipun 
disambut baik, tidak akan menentukan. 
Selama periode awal pemerintahan 
militer, tekanan Barat tidak banyak 
berpengaruh pada junta sebelumnya.
Satu-satunya pihak luar yang dapat 
mempengaruhi para jenderal adalah 
tetangga dekat Myanmar: China, India, 
dan negara-negara ASEAN, yang akan 
didekati para jenderal jika dijauhi Barat. 
Masalahnya adalah, semua negara ini 
telah menjauh. Selain menyuarakan 
keprihatinan tentang pengungsi atau 
virus corona, mereka cenderung 
meremehkan malapetaka sebagai 
urusan politik internal.

Myanmar mengalami kekacauan akan 
menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat 
Burma biasa dan mengancam negara 
tetangga dengan narkoba, pengungsi, 
dan ketidakstabilan. Untuk menghindari 
itu, para negara tetangga harus 
mengadopsi pendekatan yang lebih 
berani dan lebih konstruktif.Tidak ada 
negara yang harus mengakui kudeta 
tersebut; lebih banyak pihak harus 
menjatuhkan sanksi kepada petinggi 
militer dan bisnis mereka. 
ASEAN harus menangguhkan 
keanggotaan Myanmar. Embargo 
senjata harus diterapkan (China, India, 
dan Rusia saat ini merupakan pemasok 
terbesar).
Pihak luar harus menekan militer untuk 
membebaskan para tahanan politik 
termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin 
sipil yang digulingkan, dan mulai 
berdiskusi dengan pemerintah bayangan 
Suu Kyi yang beroperasi di dekat 
perbatasan Thailand; pemerintah 
Thailand harus menutup mata terhadap 
saluran informal yang digunakan untuk 
mendapatkan uang dan pasokan.Hanya 
tekanan bersama yang dapat membuat 
para jenderal berbicara dengan warga 
sipil dan dengan demikian menempatkan 
Myanmar ke jalur yang tidak terlalu 
menghancurkan. Jika tidak, pilihannya 
adalah negara gagal di jantung Asia.

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia
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sanksi untuk para jenderal senior dan 
perusahaan yang mereka kuasai. 
Tindakan seperti itu, meskipun 
disambut baik, tidak akan menentukan. 
Selama periode awal pemerintahan 
militer, tekanan Barat tidak banyak 
berpengaruh pada junta sebelumnya.
Satu-satunya pihak luar yang dapat 
mempengaruhi para jenderal adalah 
tetangga dekat Myanmar: China, India, 
dan negara-negara ASEAN, yang akan 
didekati para jenderal jika dijauhi Barat. 
Masalahnya adalah, semua negara ini 
telah menjauh. Selain menyuarakan 
keprihatinan tentang pengungsi atau 
virus corona, mereka cenderung 
meremehkan malapetaka sebagai 
urusan politik internal.

Myanmar mengalami kekacauan akan 
menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat 
Burma biasa dan mengancam negara 
tetangga dengan narkoba, pengungsi, 
dan ketidakstabilan. Untuk menghindari 
itu, para negara tetangga harus 
mengadopsi pendekatan yang lebih 
berani dan lebih konstruktif.Tidak ada 
negara yang harus mengakui kudeta 
tersebut; lebih banyak pihak harus 
menjatuhkan sanksi kepada petinggi 
militer dan bisnis mereka. 
ASEAN harus menangguhkan 
keanggotaan Myanmar. Embargo 
senjata harus diterapkan (China, India, 
dan Rusia saat ini merupakan pemasok 
terbesar).
Pihak luar harus menekan militer untuk 
membebaskan para tahanan politik 
termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin 
sipil yang digulingkan, dan mulai 
berdiskusi dengan pemerintah bayangan 
Suu Kyi yang beroperasi di dekat 
perbatasan Thailand; pemerintah 
Thailand harus menutup mata terhadap 
saluran informal yang digunakan untuk 
mendapatkan uang dan pasokan.Hanya 
tekanan bersama yang dapat membuat 
para jenderal berbicara dengan warga 
sipil dan dengan demikian menempatkan 
Myanmar ke jalur yang tidak terlalu 
menghancurkan. Jika tidak, pilihannya 
adalah negara gagal di jantung Asia.

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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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

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

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Badan antariksa Rusia, Roscosmos 
menyampaikan pada Selasa (20/4), 
pihaknya berharap bisa meluncurkan 
stasiun orbit sendiri pada 2025 karena 
Moskow sedang 
mempertimbangka
n menarik diri dari 
program Stasiun 
Ruang Angkasa 
Internasional (ISS) 
untuk berdiri 
sendiri.
Kepala 
Roscosmos, 
Dmitry Rogozin 
menyampaikan 
proyek telah 
dimulai terkait 
modul stasiun 
baru, setelah para pejabat 
memperingatkan bahwa Rusia sedang 
mempertimbangkan keluar dari ISS, 
salah satu dari beberapa contoh 
kerjasama yang berhasil dengan 
negara Barat.“Modul inti pertama 
stasiun orbit Rusia sedang dalam 
pengerjaan,” jelas Rogozin dalam 
sebuah pernyataan melalui aplikasi 
pesan Telegram, dilansir Channel 
News Asia, Rabu (21/4).Dia 
mengatakan perusahaan antariksa 
Rusia, Energia, bertujuan untuk 
memiliki modul yang siap diluncurkan 
pada 2025 itu dan merilis sebuah video 
para staf Energia sedang 
bekerja.Diluncurkan pada 1998 dan 
melibatkan Rusia, AS, Kanada, 
Jepang, dan Badan Antariksa Eropa, 
ISS adalah salah satu kolaborasi 
internasional paling ambisius dalam 
sejarah umat manusia.Baru-baru ini, 

Wakil Perdana Menteri Rusia, Yury Borisov 
mengatakan Moskow sedang 
mempertimbangkan untuk keluar dari 
program ISS dari 2025 karena usia stasiun 
tersebut.

Pada Senin, 
Roscosmos 
mengatakan 
keputusan keluar 
dari ISS belum 
ditetapkan.“Ketika 
membuat sebuah 
keputusan kami 
akan mulai 
bernegosiasi dengan 
rekan-rekan kami 
terkait bentuk dan 
kondisi kerjasama 
setelah 2024,” 

jelasnya kepada AFP dalam sebuah 
pernyataan.Rusia kehilangan monopoli 
untuk penerbangan berawak ke ISS tahun 
lalu setelah misi sukses pertama 
perusahaan AS Space X.
Terlepas dari sejarahnya yang banyak 
dipuji, program luar angkasa Rusia 
mengalami kesulitan dalam beberapa 
tahun terakhir.Rogozin telah 
mengumumkan serangkaian rencana 
ambisius dalam beberapa tahun terakhir 
tetapi lembaganya terkendala pemotongan 
anggaran, di mana para pengamat 
mengatakan Putin lebih tertarik pada 
teknologi militer daripada eksplorasi ruang 
angkasa. 

Stasiun Luar Angkasa Rusia Diluncurkan 2025
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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

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

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Badan antariksa Rusia, Roscosmos 
menyampaikan pada Selasa (20/4), 
pihaknya berharap bisa meluncurkan 
stasiun orbit sendiri pada 2025 karena 
Moskow sedang 
mempertimbangka
n menarik diri dari 
program Stasiun 
Ruang Angkasa 
Internasional (ISS) 
untuk berdiri 
sendiri.
Kepala 
Roscosmos, 
Dmitry Rogozin 
menyampaikan 
proyek telah 
dimulai terkait 
modul stasiun 
baru, setelah para pejabat 
memperingatkan bahwa Rusia sedang 
mempertimbangkan keluar dari ISS, 
salah satu dari beberapa contoh 
kerjasama yang berhasil dengan 
negara Barat.“Modul inti pertama 
stasiun orbit Rusia sedang dalam 
pengerjaan,” jelas Rogozin dalam 
sebuah pernyataan melalui aplikasi 
pesan Telegram, dilansir Channel 
News Asia, Rabu (21/4).Dia 
mengatakan perusahaan antariksa 
Rusia, Energia, bertujuan untuk 
memiliki modul yang siap diluncurkan 
pada 2025 itu dan merilis sebuah video 
para staf Energia sedang 
bekerja.Diluncurkan pada 1998 dan 
melibatkan Rusia, AS, Kanada, 
Jepang, dan Badan Antariksa Eropa, 
ISS adalah salah satu kolaborasi 
internasional paling ambisius dalam 
sejarah umat manusia.Baru-baru ini, 

Wakil Perdana Menteri Rusia, Yury Borisov 
mengatakan Moskow sedang 
mempertimbangkan untuk keluar dari 
program ISS dari 2025 karena usia stasiun 
tersebut.

Pada Senin, 
Roscosmos 
mengatakan 
keputusan keluar 
dari ISS belum 
ditetapkan.“Ketika 
membuat sebuah 
keputusan kami 
akan mulai 
bernegosiasi dengan 
rekan-rekan kami 
terkait bentuk dan 
kondisi kerjasama 
setelah 2024,” 

jelasnya kepada AFP dalam sebuah 
pernyataan.Rusia kehilangan monopoli 
untuk penerbangan berawak ke ISS tahun 
lalu setelah misi sukses pertama 
perusahaan AS Space X.
Terlepas dari sejarahnya yang banyak 
dipuji, program luar angkasa Rusia 
mengalami kesulitan dalam beberapa 
tahun terakhir.Rogozin telah 
mengumumkan serangkaian rencana 
ambisius dalam beberapa tahun terakhir 
tetapi lembaganya terkendala pemotongan 
anggaran, di mana para pengamat 
mengatakan Putin lebih tertarik pada 
teknologi militer daripada eksplorasi ruang 
angkasa. 

Stasiun Luar Angkasa Rusia Diluncurkan 2025


