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Pandemi menjadi masalah utama saat 
ini. Berbagai kegiatan dibatalkan atau 
dijadwalkan kembali setelah pandemi 
mereda. Sebagai contoh Euro 2020, 
Olimpiade Tokyo 2020 terpaksa diundur 
dan berlangsung di tahun 2021 karena 
pandemi ini. Para Ilmuwan pun berpikir 
bagaimana cara menghentikan pandemi 
ini. Ya, salah satu cara untuk 
memberhentikan pandemi ini yaitu 
vaksin. Berbagai macam vaksin telah 
dikembangkan di negara-negara luar 
seperti sinovac dari China, Pfizer dari 
Amerika, Astrazeneca dari Inggris, 
Sputnik V dari Rusia. Beberapa negara 
telah mengeluarkan vaksin asal negeri 
nya sendiri. Termasuk Indonesia dengan 

vaksin merah putih dan vaksin 
Nusantaranya. Untuk vaksin merah putih 
mungkin tidak dipermasalahkan, yang 
menjadi masalah sekarang adalah vaksin 
nusantara. Vaksin Nusantara telah 
diberhentikan oleh BPOM pada uji fase ke 
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) menilai, Vaksin Nusantara belum 
layak mendapatkan izin uji klinis fase II. 
Ada beberapa hal yang membuat BPOM 
menilai, Vaksin Nusantara belum layak 
mendapatkan izin tersebut. Menurut 
Kepala BPOM Penny Lukito, keganjilan 
pertama adalah karena sejumlah syarat 
belum dipenuhi oleh vaksin Nusantara. 
Adapun syarat yang belum terpenuhi itu di 

Vaksin Nusantara
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antaranya cara uji klinik yang baik (good 
clinical practical), proof of concept, good 
laboratory practice, dan cara pembuatan 
obat yang baik (good manufacturing 
practice). Salah 
satu syarat yaitu 
proof of concept 
dari Vaksin 
Nusantara, kata 
Penny, juga belum 
terpenuhi. Antigen 
pada vaksin 
tersebut dinilai tak 
memenuhi 
pharmaceutical 
grade. Penny 
mengatakan bahwa 
penelitian vaksin ini tidak sesuai kaidah 
medis. Hal itu dikarenakan terdapat 
perbedaan lokasi penelitian dengan 

pihak sebelumnya yang mengajukan diri 
sebagai komite etik. "Pemenuhan kaidah 
good clinical practice juga tidak 
dilaksanakan dalam penelitian ini. 

Komite etik 
dari RSPAD 
Gatot 
Subroto, tapi 
pelaksanaan 
penelitian ada 
di RS dr 
Kariadi," kata 
Penny dalam 
rapat kerja 
bersama 
Komisi IX 
DPR, Rabu 

(10/3/2021). Adapun rapat tersebut juga 
dihadiri Terawan Agus Putranto. Penny 
menilai, seharusnya setiap tim peneliti 

harus memiliki komite etik di tempat 
pelaksanaan penelitian yang 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
dan keselamatan subjek penelitian. Saat 
itu, Penny juga menyoroti adanya 
perbedaan data dari tim uji klinis Vaksin 
Nusantara dan data yang dipaparkan 
pada rapat kerja tersebut. Padahal, 
menurutnya BPOM sudah selesai 
meninjau hasil uji klinis I Vaksin 
Nusantara. "Saya hanya memberikan 
komentar bahwa data yang diberikan tadi 
tidak sama dengan data yang diberikan 
kepada BPOM dan kami sudah 
melakukan evaluasi," ungkapnya. Penny 
menambahkan, pihaknya sudah 
menyerahkan hasil peninjauan atas uji 
klinis tersebut pada Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) dan tim peneliti 
vaksin di Semarang. Namun, ia tak 

menjabarkan secara detail hasil 
tinjauan tersebut. Ia hanya menyebut, 
BPOM belum memberikan Persetujuan 
Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) untuk uji 
klinis tahap dua dan tiga. 
Perkembangan terbaru, Penny 
mengungkapkan bahwa hasil uji klinis 
fase I terkait keamanan, efektivitas 
atau kemampuan potensi imunogenitas 
untuk meningkatkan antibodi belum 
meyakinkan. Atas dasar tersebut, pihak 
BPOM pun memutuskan bahwa Vaksin 
Nusantara belum layak melangkah ke 
fase selanjutnya yaitu uji klinis fase II. 
Hal itu diungkapkan Penny dalam 
Lokakarya Pengawalan Vaksin Merah 
Putih, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Kita 
sama-sama mengetahui, jika vaksin 
yang diusung mantan menteri 
kesehatan ini terganjal keputusan 
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BPOM terkait Persetujuan Pelaksanaan 
Uji Klinik (PPUK). Akan tetapi Vaksin 
Nusantara ini didukung hampir sebagian 
anggota DPR. Sebelumnya mari 
mengenal lebih dekat sosok sang 
penggagas Vaksin Nusantara ini, dr. 
Terawan, Sp.Rad. Sebelum ditunjuk oleh 
Presiden Jokowi untuk menjabat kursi 
Menteri Kesehatan, dr. Terawan sudah 
pernah menuai kontroversi yang sedikit 
banyak ada kemiripan dengan kasus ini, 
yaitu terapi Brain Flushing atau Cuci 
Otak. Ini bukan metode cuci otak ala 
teroris ya guys. Terapi ini diterapkan oleh 
dr. Terawan untuk mengobati pasien 
stroke. Terapi Brain Flushing dikerjakan 
dengan menggunakan alat DSA (Digital 
Subtraction Angiography), lalu 
menyuntikkan zat antikoagulan (anti 
pengendapan darah) bernama Heparin 
dosis tinggi ke pembuluh darah pasien. 
Tujuannya untuk membersihkan 
pengendapan-pengendapan yang ada di 
dinding pembuluh darah. Dasar dari 
terapi ini adalah disertasi dr. Terawan 
sendiri yang berjudul 'Efek Intra Arterial 

Heparin Flushing Terhadap Regional 
Cerebral Blood Flow, Motor Evoked 
Potentials'. Menjadi kontroversi ketika 
riset dr. Terawan dinilai oleh IDI (Ikatan 
Dokter Indonesia) "lemah" dan "cacat" 
karena mengabaikan aspek desain 
penelitian, besaran sampel, cara 
pengambilan sampel, dan penulisan. 
Tapi sebagian orang banyak yang 
tertolong dengan brain washnya 
Terawan ini. Kisah ini sudah banyak 
yang dibuktikan oleh para pejabat dan 
konglomerat termasuk mantan presiden 
RI. Kontroversi mengenai vaksin 
nusantara terus bergulir. Banyak yang 
pro dan kontra. Tetapi menurut 
sebagian masyarakat seharusnya 
pemerintah tetap mendukung vaksin ini. 
Masalah berhasil atau tidak bisa dilihat 
apakah vaksin ini berpengaruh pada 
manusia yang divaksin atau tidak. Dari 
pihak yang membela dokter Terawan 
sebagai penggagas vaksin Nusantara, 
figur yang terang-terangan mendukung 
juga tidak sembarangan. Meskipun 
BPOM tidak menerbitkan izin uji klinis 
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tahap dua nyatanya proses 
pengembangan vaksin Nusantara terus 
berlanjut. Sejumlah relawan tidak hanya 
menyatakan dukungan tetapi juga 
menyediakan diri sebagai objek 
penelitian vaksin yang digadang-gadang 
memiliki sejumlah kelebihan. Mereka 
antara lain sejumlah anggota DPR, 
kemudian mantan Panglima TNI Gatot 
Nurmantyo dan mantan Menkes Siti 
Fadilah Supari. Catatan Dahlan Iskan 
menambah panjang daftar itu, ada 
Aburizal Bakrie, Sudi Silalahi, dan Prof. 
Dr. Nidom. Dalam tulisan yang terdiri dari 
5 seri tentang vaksin Nusantara, Dahlan 
mengungkapkan kecenderungan untuk 

berpihak pada Nusantara. Secara 
kelembagaan pengembangan vaksin 
Nusantara ternyata mendapat 
dukungan dari RSPAD, Rumah Sakit 
Pusat Angkatan Darat. Setelah 
sebelumnya penelitian dilakukan di RS 
Kariadi Semarang, sekarang VakNus 
demikian Dahlan menyebut ditarik 
sepenuhnya ke RSPAD. Pihak TNI AD 
sebagai lembaga yang menaungi 
RSPAD ternyata juga memberikan 
restu secara internal. Sampai titik ini 
tak perlu spekulasi bahwa restu 
berlanjut ke lembaga yang lebih tinggi, 
TNI di bawah Panglima Hadi Tjahjanto. 
Sebagai pihak penilik yang mengawasi 
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proses penelitian yaitu Prodia. Pihak 
swasta. Jadi meskipun BPOM tidak 
terlibat dan tidak merestui, ada usaha 
untuk menjaga unsur legitimasi ilmiah 
yang dilakukan oleh tim Terawan. Poin 
penting dari kubu pro-VakNus adalah 
fakta bahwa Siti Fadilah dan Prof. 
Nidom adalah orang yang mengerti 
virus dan paham metodologi 
penelitian. Katakanlah dukungan DPR 
dan Gatot Nurmantyo dikritik sebagai 
nasionalisme yang tidak saintifik, 
tetapi dukungan kedua figur tadi tidak 
bisa diabaikan begitu saja. Kenyataan 
lain adalah keunggulan vaksin 

Nusantara yang dikatakan Siti Fadilah 
bersifat personal. Artinya mirip kaidah 
demokrasi, vaksin tersebut dari tubuh 
sendiri dan untuk tubuh sendiri. Hanya 
saja proses vaksinasi tidak dilakukan 
oleh diri sendiri tetapi oleh tim Terawan 
di RSPAD. Menurut sejumlah sumber 
referensi, Vaksin Nusantara sendiri 
merupakan vaksin corona berbasis sel 
dendritik. Pengembangan vaksin ini 
bekerja sama dengan AIVITA 
Biomedical Inc, yakni perusahaan 
farmasi yang mengembangkan terapi 
kanker berbasis sel dendritik, berlokasi 
di Irvine, California, AS. Sebelum diberi 
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nama Nusantara, Joglosemar (Jogja 
Solo Semarang) juga pernah dijadikan 
nama vaksin ini. Sedang AIVITA selaku 
sponsor, lebih memilih menamai 
kandidat vaksin itu dengan AV-COVID-
19. Selain AIVITA yang juga bertindak 
sebagai sponsor, pihak lain yang 
terlibat dalam riset dan pengembangan 
calon vaksin Nusantara adalah 
Balitbangkes, Undip, RSUP Dr Kariadi, 
serta perusahaan farmasi PT Rama 
Emerald Multi Sukses atau Rama 
Pharma yang berbasis di Gresik. 
Namun dalam situs ClinicalTrials.gov 
tempat uji klinis vaksin ini terdaftar, 
vaksin ini tak bernama Nusantara atau 
Joglosemar, tapi 'Dendritic Cell 
Vaccine, AV-COVID-19, to Prevent 
COVID-19 Infection.' Kata Dendritik 

sendiri lebih dikenal dalam penelitian 
tentang pengobatan Kanker. Penelitian 
tentang sel dendritik juga bukan hal yang 
baru. Ralph M. Steinman dari Rockefeller 
University bahkan sudah menulis tentang 
sel dendritik sejak tahun 1970-an. 
Mekanisme pengembangan vaksin 
Nusantara yang dilakukan Terawan 
sejatinya bukanlah metode baru. Poin 
perbedaannya terletak pada manipulasi 
sel dendritik untuk membentuk  
kekebalan. Sel dendritik adalah sel darah 
putih tipe monosit yang sudah mengalami 
paparan atau terstimulasi sitokin. Metode 
vaksinasi yang umum yaitu dengan 
menyuntikkan vaksin --virus yang sudah 
dilemahkan-- ke dalam tubuh penerima 
yang sehat. Melalui virus yang dilemahkan 
tadi diharapkan tubuh akan membentuk 

kekebalan tubuh terhadap virus yang 
sesungguhnya. Sel dendritik berperan 
sebagai salah satu komponen sistem 
kekebalan yang terlibat. Pada saat vaksin 
masuk ke dalam tubuh, dendritik adalah 
petugas yang mengidentifikasi antigen 
dari virus yang masuk. Hasil identifikasi 
itu kemudian diteruskan ke pihak yang 
berwenang dalam sistem kekebalan untuk 
melatih tentara yang cocok untuk 
membasmi antigen tadi. Nama  kesatuan 
tentara itu disebut antibodi. Perbedaan 
antara versi Terawan dengan yang 
disebut di atas berkaitan dengan posisi 
sel dendritik, si customer service antigen 
virus. Jika dalam metode pertama posisi 
sel dendritik ada dalam tubuh, maka 
metode Terawan posisinya ada di luar 
tubuh. Posisi saat mendata musuhnya 
yaitu antigen virus. Analoginya begini. 
Misalkan sekelompok pasukan bertahan 
dalam sebuah benteng. Mereka 
menghadapi musuh tak dikenal di luar 
sana dan perlu mengenali mereka agar 
bisa mengalahkannya. Pertama, bisa  

dengan memeriksa tentara musuh 
yang ditawan di dalam benteng. 
Kedua, mengirim tentara khusus untuk 
memeriksa profil lawannya di suatu 
tempat tertentu yang berada di luar 
benteng. Terawan menempuh metode 
yang kedua. Mekanisme dimulai 
dengan pengambilan sel darah putih 
atau leukosit dari tubuh si calon 
penerima vaksin. Leukosit ini berperan 
sebagai tentara khusus yang akan 
dikirim ke luar benteng (tubuh). Proses 
ini dinamakan leukapheresis. Setelah 
leukosit diperoleh, selanjutnya sel 
darah putih itu diberi perlakuan 
sehingga terbentuk menjadi sel 
dendritik yang belum matang 
(immature dendritic cells). Ibaratnya si 
sel ini di-briefing dulu atau 
dikondisikan agar bisa melaksanakan 
tugas dengan sempurna. Setelah siap, 
proses berikutnya si dendritik 
mentahan tadi dipapari antigen virus 
tertentu di laboratorium. Dalam riset 
yang lain, sel dendritik diberi stimulasi 
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paparan virus HIV, maka jadilah ia vaksin 
HIV. Pernah juga  dibikin untuk melawan 
kanker yaitu dengan cara diberi paparan 
sel-sel tumor. Dalam kasus vaksin 
Nusantara ala Terawan, sel dendritik 
mentahan dilatih untuk mengenali virus 
SARS-CoV-2. Setelah dirasa cukup 
proses kenalan di lab itu barulah ia 
berubah menjadi sel dendritik matang 
(mature dendritic cells) yang mampu 
mengenali antigen coronavirus penyebab 
Covid-19. Rampung urusan di lab proses 
selanjutnya sel dendritik matang tadi 
diinjeksikan kembali ke dalam tubuh 
orang yang menjadi donor leukosit 
sebelumnya. Dalam tubuh ia akan 
mengajari sel-sel kekebalan lain menjadi  
bala tentara baru sehingga terbentuklah 
pasukan khusus yang disebut antibodi. 
Kemudian pertanyaan lain mengemuka, 
apa perbedaan vaksin Nusantara dengan 
AstraZeneca dan Sinovac sehingga 
dikatakan lebih aman bagi penyandang 
komorbid penyakit jantung seperti Adian 
Napitupulu? Relawan dari DPR Adian 
Napitupulu  mengaku punya komorbid 
penyakit jantung. Adrian sudah pasang 5 
ring di jantungnya. Karena itu Adrian tak 
bisa menggunakan vaksin AstraZeneca 

atau Sinovac. Adrian memerlukan 
vaksin Nusantara. Karena vaksin 
Nusantara diambil dari darah sendiri 
yang dicampur dengan sel di 
laboratorium. Siti Fadilah memiliki 
kondisi autoimun yang membuatnya 
perlu waspada terhadap benda asing 
yang masuk ke dalam tubuh. Begitu 
pula dengan Dahlan Iskan yang 
merupakan resipien cangkok hati. 
Kabar terbaru, pasutri Anang-Ashanty 
antre pula di RSPAD Gatot Subroto. 
Ashanty diketahui menderita 
autoimun. Sisi kelebihan vaksin 
Nusantara itu yang tak boleh 
dikesampingkan. Terdapat segelintir 
minoritas penderita komorbid atau 
kondisi khusus yang tak bisa 
diakomodir oleh vaksin yang ada 
sekarang ini. Vaksin Nusantara ini 
memang beda dengan vaksin yang 
sekarang beredar. Bedanya terletak 
pada asal atau sumber sel dendritik 
tadi yang tak lain adalah si penerima 
vaksin itu sendiri. Karena sel dendritik 
tadi berasal dari tubuh sendiri maka 
ketika ia diambil keluar dan 
dimasukkan (injeksi) kembali ke dalam 
tubuh, sel tersebut dikenali sebagai 
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kawan sendiri. Resistensi atau 
penolakan terjadi jika tubuh kita 
dimasuki oleh sel atau komponen asing 
yang sebelumnya tidak pernah ada di 
dalam tubuh. Bentuk resistensi itu bisa 
berupa penggumpalan sel darah 
(koagulasi) seperti yang terjadi dalam 
kasus AstraZeneca. Persentasenya 
memang sangat kecil yaitu penerima 
vaksin yang memiliki golongan darah 
tertentu yang langka atau para 
penyandang komorbid tertentu. Lantas 
bagaimana dengan keluhan BPOM soal 
keamanan vaksin Nusantara? 
Persoalan ini agaknya berkaitan 
dengan sejarah panjang hubungan 
Terawan dengan IDI. Sudah bukan 
rahasia hubungan Terawan-IDI kurang 
begitu harmonis. Aspek non-teknis ini 
yang kemudian berpengaruh ke dalam 
proses administrasi menyangkut izin 
pengembangan dan peredaran terkait 
prosedur uji klinis. Menurut IDI, 
pengembangan Nusantara belum 
melalui uji klinis yang memadai. 
Sementara itu di sisi lain Terawan 
mungkin kurang begitu sreg mengurus 
perizinan administrasi ini terkait 
masalah hubungan sosial-profesional 
yang mendahuluinya. Vaksin Nusantara 

diketahui sudah melewati fase uji klinis 
tahap 1 RS Kariadi, Semarang. Setelah itu, 
vaksin yang sebelumnya bernama 
Joglosemar ini kemudian mengalami 
beberapa masalah. Di antara sederet 
keruwetan yaitu mundurnya pihak UGM 
yang merasa tidak dilibatkan tetapi 
namanya dicatut. Begitu juga dengan izin 
BPOM untuk melanjutkan uji klinis tahap 2 
bagi  vaksin ini. Seandainya relasi 
Terawan-IDI baik-baik saja, nasib vaksin 
Nusantara mungkin tidak serumit sekarang 
ini. Seperti vaksin merah putih yang tidak 
ada masalah. Karena vaksin ini enggak 
punya masalah dengan IDI. Peristiwa ini 
sejatinya sudah diprediksikan jauh-jauh 
hari. Seperti GeNose, vaksin nusantara 
karya anak bangsa ini akan jadi sasaran 
empuk serangan para mafia. Kehadiran 
mereka harus dihentikan, karena 
mengancam pendapatan mereka dari 
bisnis impor produk-produk kesehatan 
tanah air. Vaksin Nusantara ini tetap harus 
kita dukung karena keunggulan yang tidak 
dipunyai vaksin yang lain. 
Pertimbangannya, selain memiliki 
beberapa keunggulan, vaksin ini juga 
merupakan ikhtiar kita sendiri untuk 
melawan pandemi. Soal efikasi jelas tak 
akan 100% ampuh seperti juga vaksin-
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vaksin lainnya. Namun dengan efikasi 
yang rendah pun bagi orang-orang 
tertentu mungkin akan memberikan 
efek yang lebih baik. Persoalannya 
kembali ke uji klinis dan menyangkut 
hubungan relasi-profesional yang non 
teknis tadi. Hubungan antara IDI 
dengan Terawan lah penyebab Vaksin 
Nusantara ini terganjal. Kita sebagai 
masyarakat tentu bingung. Kita ingin 
mempunyai vaksin anti corona sendiri, 
sehingga tidak perlu membeli ke luar 
negeri. Terasa bangga jika hal ini 
berhasil. Tapi tentu tidak ingin vaksin 
ini nantinya malah membuat hal-hal 
yang tidak diinginkan. Seperti efek 
samping vaksinasi yang 
mencelakakan subjek (manusia). 
Sampai saat ini BPOM selaku pihak 
yang berwenang soal vaksin, tidak 
memberikan sinyal positif atas 
pembuatan vaksin nusantara ini. 
Tetapi anehnya tim dr. Terawan tetap 

melakukan penelitian untuk 
kesempurnaan vaksinnya (didukung 
lembaga yang tak kalah hebat RSPAD). 
Sebaiknya tim peneliti terus 
mengembangkan vaksin ini sesuai 
prosedur sehingga tidak membuat 
kegaduhan dan kecemasan masyarakat. 
Bisa saja pendapat masyarakat akan 
terbelah antara yang mendukung dan 
tidak terhadap pembuatan vaksin 
nusantara. Masyarakat yang mendukung 
cenderung akan menyalahkan BPOM, 
seolah lembaga ini tidak mendukung 
putra putri pertiwi berkreasi membuat 
vaksin dalam negeri. Sebaliknya pihak 
yang kontra akan mendukung BPOM. 
Mereka akan menyalahkan tim dr. 
Terawan yang sudah bersusah payah 
dalam proses pembuatan vaksin 
nusantara. Seolah mereka menyalahkan 
tim dr. Terawan kenapa tidak mengikuti 
prosedur yang telah ditetapkan BPOM. 
Serba salahkan masyarakat? Pemerintah 

sepertinya harus turun tangan dengan 
membuat tim khusus. Tim ini bertugas 
untuk menyelaraskan antara BPOM 
dengan tim dari dr. Terawan. Karena kita 
yakin BPOM maupun tim pembuat 
vaksin Nusantara, mereka bertujuan 
mulia untuk Indonesia lebih baik. 
Khususnya tentang upaya menekan 
penyebaran virus corona. Jika 
perselisihan antara BPOM dan pihak 
pembuat vaksin nusantara terus 
berlanjut, maka akan menghambat 
upaya menekan penyebaran virus 
corona. Selain itu perselisihan ini akan 
menimbulkan kebingungan dan 
kecemasan di tengah-tengah 
masyarakat. BPOM dan tim vaksin 
nusantara harus duduk bersama untuk 
menyamakan persepsi, bicara dari hati 
ke hati supaya masalah segera 
ditemukan titik tujuan yang membawa 

Semuanya dipakai di Indonesia

manfaat bagi semua pihak. Apakah 
vaksin Nusantara, vaksin merah putih, 
GeNose dari UGM dan 
pengembangan ventilator. Semua 
tahapan yang telah berjalan itu, bila 
hasilnya bagus, harus mendapat 
dukungan penuh dan proteksi dari 
negara. Artinya, proses-proses yang 
sudah berjalan dan hasilnya bagus, 
pemerintah mesti memproteksi. 
Negara harus memproteksi semua 
hasil dalam negeri sehingga kita bisa 
mandiri. Dengan begitu, maka kita 
tidak akan terus bergantung pada 
negara lain. Semoga pemerintah 
segera memberi jalan keluar Vaksin 
Nusantara ini. Ada Sinovac ada 
AstraZeneca

Ayo dukung vaksin nusantara
Biar merugi semua para mafia
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masyarakat. BPOM dan tim vaksin 
nusantara harus duduk bersama untuk 
menyamakan persepsi, bicara dari hati 
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ditemukan titik tujuan yang membawa 

Semuanya dipakai di Indonesia

manfaat bagi semua pihak. Apakah 
vaksin Nusantara, vaksin merah putih, 
GeNose dari UGM dan 
pengembangan ventilator. Semua 
tahapan yang telah berjalan itu, bila 
hasilnya bagus, harus mendapat 
dukungan penuh dan proteksi dari 
negara. Artinya, proses-proses yang 
sudah berjalan dan hasilnya bagus, 
pemerintah mesti memproteksi. 
Negara harus memproteksi semua 
hasil dalam negeri sehingga kita bisa 
mandiri. Dengan begitu, maka kita 
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negara lain. Semoga pemerintah 
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Ayo dukung vaksin nusantara
Biar merugi semua para mafia
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Info SIP
 Kegunaan minyak tawon mungkin 
terkenal dengan penggunaannya untuk 
pijat. Minyak ini banyak digunakan oleh 
tukang pijat karena akan dapat 
menimbulkan rasa panas pada kulit serta 
akan membuat otot menjadi rileks.
Namun, sebenarnya minyak tawon 
adalah nama dari 
merek minyak gosok 
yang dibuat dari 
campuran ekstrak 
minyak kayu putih, 
minyak kelapa, 
cengkeh, serta lada. 
Jadi, walaupun 
namanya adalah 
minyak tawon, minyak 
ini sebenarnya bukan 
berasal dari tawon 
sepenuhnya.
Kegunaan minyak 
tawon memang tak 
sebatas pijat saja. 
Minyak tawon ini tak 
hanya bermanfaat 
untuk menyembuhkan 
luka luar serta persendian, minyak tawon 
ini juga akan dapat mengatasi berbagai 
penyakit. Dilansir dari Liputan6.com, 
berikut ini kami telah rangkum 6 
kegunaan minyak tawon untuk kesehatan 
tubuh.

Kegunaan minyak tawon untuk 
kesehatan yang pertama adalah ampuh 
untuk pijat. Minyak tawon dapat 
digunakan sebagai pelumas agar tangan 
lebih lincah dan mudah memijat. Di saat 
tubuh pegal, minyak tawon ini jadi pilihan 
utama. Adanya kandungan capujut di 

Kegunaan Minyak Tawon
Minyak yang Ampuh untuk Pijat

Khasiat Minyak Tawon

dalam minyak tawon dapat berikan 
manfaat bagi tubuh di saat merasa 
pegal.

Kegunaan Minyak Tawon yang 
Jarang Diketahui

Lancarkan Sirkulasi Darah

Redakan Sakit Perut dan Diare

Redakan Sakit 
Kepala

Di saat masalah pencernaan melanda, 
tak perlu khawatir. Kegunaan minyak 
tawon ini akan dapat dimanfaatkan 
untuk obati gangguan pencernaan, 
seperti sakit perut serta diare. Cukup 
dengan menggosokkan minyak tawon 
pada bagian perut secara perlahan.

Kegunaan minyak tawon yang 
berikutnya adalah melancarkan 

Kegunaan minyak 
tawon yang 
berikutnya adalah 
dapat meredakan 
sakit kepala. Sakit 
kepala seringkali 
menyerang saat flu, 
dan minyak tawon 
ini akan sangat 
bermanfaat untuk 
meredakannya. 
Cukup dengan 
menggosokkan 
minyak tawon pada 
bagian samping 
kepala secara 

perlahan. Setelah beberapa saat, 
pastinya kepala akan terasa membaik.

Minyak ini akan aman dioleskan pada 
kulit. Akan tetapi, sebaiknya hindari 
untuk mengoles minyak tawon pada 
area kulit yang terluka karena sensasi 

panasnya.
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+ 6 hari kerja ada OT

Hub :  267 - 809 - 6268

Dicari

845 - 321 - 2718

Yenny Holil 215 - 939 - 3636

Bau minyak 
tawon ini 
memang 
sangat khas 
dan dapat 
bantu 
melegakan pernapasan dari hidung 
tersumbat. Aroma dari cajuput oil ini 
bersifat aromaterapi, ditambah bau khas 
dari bawang, minyak serai, serta kunyit, 
dipercaya dapat lancarkan sirkulasi 
udara di hidung.

Cegah Gigitan Nyamuk

Kegunaan 
Minyak 
Tawon yang 
Lainnya

Cobalah untuk menggunakan minyak 
tawon ini 
dengan cara 
mengoleskan 
dan 
melakukan 
pemijatan 
pada area 
tertentu yang 
terasa capek 
ataupun 
pegal.

Hangatkan 
Tubuh Serta 
Legakan 
Pernapasan

Kegunaan minyak tawon ini tak hanya 
sebatas itu saja, kandungan dari cajuput 
oil ini akan mampu menghangatkan 
tubuh. Lalu, kemudian bawang merah 
yang dapat berikan efek vasodilatasi, 
yang ketika digosokkan pada kulit, 
peredaran darah akan lebih lancar.

peredaran darah. Minyak tawon ini 
bermanfaat untuk menghangatkan serta 
meredakan rasa capek ataupun pegal-
pegal.

Kegunaan Minyak tawon yang terakhir 
adalah mengatasi gigitan nyamuk. 
Untuk bantu mengusir serta mencegah 
gigitan nyamuk, kamu akan bisa 
mengoleskan minyak tawon pada tubuh 
tipis-tipis saja. Nyamuk ternyata tak 
menyukai bau minyak tawon.
Manfaat minyak tawon tak hanya 
sekadar mengusir nyamuk. Minyak 
tawon yang juga dibuat dari ekstrak 

Bekas peradangan yang diakibatkan 
gigitan nyamuk juga dapat menyebabkan 

pembengkakan. 
Dengan 
mengoleskan 
minyak tawon ini, 
maka dapat lebih 
cepat pulih.

- Minyak kayu putih : miliki kandungan 
minyak esensial yang akan dapat cegah 
infeksi kuman yang akan dapat 
menghambat proses penyembuhan luka. 
Selain itu, akan dapat bermanfaat untuk 
hangatkan tubuh serta redakan rasa 
capek.
- Cengkeh : yang akan dapat bermanfaat 
redakan nyeri sendi serta bersifat 
antiseptik.
- Daun lada, jahe, kunyit, serta bawang, 
yang miliki kandungan minyak atsiri yang 
berkhasiat sebagai anti kuman, dan 
lancarkan sirkulasi darah.

- Minyak kelapa : 
yang berguna 
untuk 

melembapkan, melenturkan, serta 
melembutkan kulit. Hal ini disebabkan 
karena adanya kandungan vitamin A serta 
E pada minyak kelapa. Selain hal 
tersebut, 80% asam lemak yang ada 
dalam minyak kelapa merupakan asam 
lemak rantai pendek serta sedang yang 
molekulnya berukuran kecil sehingga 
akan dapat mudah meresap pada sel-sel 
tubuh.

Setelah kita 
mengetahui 
kegunaan minyak 
tawon, sebetulnya 
di balik manfaat 
tersebut ada 
beberapa 
kandungan 
penting. Beberapa 
kandungan dalam 
minyak tawon 
yang bermanfaat 
bagi kesehatan ini 
antara lain:

kunyit yang mengandung senyawa aktif 
curcumin. Senyawa ini berpotensi dapat 
menurunkan risiko peradangan pada kulit.

Kandungan dalam 
Minyak Tawon

Inggris akan mengerahkan armada kapal 
perangnya ke Laut Hitam di tengah 
meningkatnya ketegangan antara Ukraina 
dan Rusia. Mengutip perwira senior 
Angkatan Laut Kerajaan Inggris, surat 
kabar Sunday Times melaporkan, kapal 
perang tersebut akan dikerahkan pada 
Mei. Pengerahan itu bertujuan untuk 
menunjukkan rasa solidaritas Inggris 
dengan Ukraina dan sekutu-sekutu 
NATO-nya sebagaimana dilansir Reuters. 
Beberapa kapal perang yang dikerahkan 
ke Laut Hitam yakni satu unit kapal 
perusak Tipe 45 dan satu unit fregat Tipe 
23. Kapal perusak Tipe 45 dipersenjatai 
dengan rudal anti-pesawat sedangkan 
fregat Tipe 23 merupakan anti-kapal 
selam. Kedua kapal perang itu bakal 
meninggalkan gugus tugas kapal induk 
Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Laut 
Mediterania, kemudian menuju melalui 
Bosphorus ke Laut Hitam.Sejumlah jet 
tempur F-35B Lightning dan helikopter 
pemburu kapal selam Merlin akan 

Inggris Kirim Kapal Perang ke Laut Hitam
disiagakan di kapal induk HMS Queen 
Elizabeth untuk mendukung kapal 
perang di Laut Hitam. Ketegangan 
antara Moskwa dan Kiev semakin 
meningkat beberapa hari terakhir. 
Rusia menumpuk pasukannya di 
sepanjang perbatasan Ukraina. Selain 
itu, terjadi bentrokan di timur Ukraina 
antara pasukan Ukraina dan separatis 
pro-Rusia. Pejabat di Kementerian 
Pertahanan Inggris tidak segera dapat 
dihubungi untuk dimintai komentar. 
Seorang Juru Bicara Kementerian 
Pertahanan Inggris mengatakan 
kepada Sunday Times bahwa 
pemerintah Inggris bekerja sama 
dengan Ukraina untuk memantau 
situasi. Selain itu, Inggris juga terus 
meminta Rusia untuk menurunkan 
ketegangan. "Inggris dan sekutu 
internasional kami tak tergoyahkan 
dalam mendukung kedaulatan dan 
integritas teritorial Ukraina," kata juru 
bicara itu dikutip Sunday Times.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Internasional 

Tanah Air

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

Hub :  267 - 809 - 6268

Dicari

845 - 321 - 2718

Yenny Holil 215 - 939 - 3636

Bau minyak 
tawon ini 
memang 
sangat khas 
dan dapat 
bantu 
melegakan pernapasan dari hidung 
tersumbat. Aroma dari cajuput oil ini 
bersifat aromaterapi, ditambah bau khas 
dari bawang, minyak serai, serta kunyit, 
dipercaya dapat lancarkan sirkulasi 
udara di hidung.

Cegah Gigitan Nyamuk

Kegunaan 
Minyak 
Tawon yang 
Lainnya

Cobalah untuk menggunakan minyak 
tawon ini 
dengan cara 
mengoleskan 
dan 
melakukan 
pemijatan 
pada area 
tertentu yang 
terasa capek 
ataupun 
pegal.

Hangatkan 
Tubuh Serta 
Legakan 
Pernapasan

Kegunaan minyak tawon ini tak hanya 
sebatas itu saja, kandungan dari cajuput 
oil ini akan mampu menghangatkan 
tubuh. Lalu, kemudian bawang merah 
yang dapat berikan efek vasodilatasi, 
yang ketika digosokkan pada kulit, 
peredaran darah akan lebih lancar.

peredaran darah. Minyak tawon ini 
bermanfaat untuk menghangatkan serta 
meredakan rasa capek ataupun pegal-
pegal.

Kegunaan Minyak tawon yang terakhir 
adalah mengatasi gigitan nyamuk. 
Untuk bantu mengusir serta mencegah 
gigitan nyamuk, kamu akan bisa 
mengoleskan minyak tawon pada tubuh 
tipis-tipis saja. Nyamuk ternyata tak 
menyukai bau minyak tawon.
Manfaat minyak tawon tak hanya 
sekadar mengusir nyamuk. Minyak 
tawon yang juga dibuat dari ekstrak 

Bekas peradangan yang diakibatkan 
gigitan nyamuk juga dapat menyebabkan 

pembengkakan. 
Dengan 
mengoleskan 
minyak tawon ini, 
maka dapat lebih 
cepat pulih.

- Minyak kayu putih : miliki kandungan 
minyak esensial yang akan dapat cegah 
infeksi kuman yang akan dapat 
menghambat proses penyembuhan luka. 
Selain itu, akan dapat bermanfaat untuk 
hangatkan tubuh serta redakan rasa 
capek.
- Cengkeh : yang akan dapat bermanfaat 
redakan nyeri sendi serta bersifat 
antiseptik.
- Daun lada, jahe, kunyit, serta bawang, 
yang miliki kandungan minyak atsiri yang 
berkhasiat sebagai anti kuman, dan 
lancarkan sirkulasi darah.

- Minyak kelapa : 
yang berguna 
untuk 

melembapkan, melenturkan, serta 
melembutkan kulit. Hal ini disebabkan 
karena adanya kandungan vitamin A serta 
E pada minyak kelapa. Selain hal 
tersebut, 80% asam lemak yang ada 
dalam minyak kelapa merupakan asam 
lemak rantai pendek serta sedang yang 
molekulnya berukuran kecil sehingga 
akan dapat mudah meresap pada sel-sel 
tubuh.

Setelah kita 
mengetahui 
kegunaan minyak 
tawon, sebetulnya 
di balik manfaat 
tersebut ada 
beberapa 
kandungan 
penting. Beberapa 
kandungan dalam 
minyak tawon 
yang bermanfaat 
bagi kesehatan ini 
antara lain:

kunyit yang mengandung senyawa aktif 
curcumin. Senyawa ini berpotensi dapat 
menurunkan risiko peradangan pada kulit.

Kandungan dalam 
Minyak Tawon

Inggris akan mengerahkan armada kapal 
perangnya ke Laut Hitam di tengah 
meningkatnya ketegangan antara Ukraina 
dan Rusia. Mengutip perwira senior 
Angkatan Laut Kerajaan Inggris, surat 
kabar Sunday Times melaporkan, kapal 
perang tersebut akan dikerahkan pada 
Mei. Pengerahan itu bertujuan untuk 
menunjukkan rasa solidaritas Inggris 
dengan Ukraina dan sekutu-sekutu 
NATO-nya sebagaimana dilansir Reuters. 
Beberapa kapal perang yang dikerahkan 
ke Laut Hitam yakni satu unit kapal 
perusak Tipe 45 dan satu unit fregat Tipe 
23. Kapal perusak Tipe 45 dipersenjatai 
dengan rudal anti-pesawat sedangkan 
fregat Tipe 23 merupakan anti-kapal 
selam. Kedua kapal perang itu bakal 
meninggalkan gugus tugas kapal induk 
Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Laut 
Mediterania, kemudian menuju melalui 
Bosphorus ke Laut Hitam.Sejumlah jet 
tempur F-35B Lightning dan helikopter 
pemburu kapal selam Merlin akan 

Inggris Kirim Kapal Perang ke Laut Hitam
disiagakan di kapal induk HMS Queen 
Elizabeth untuk mendukung kapal 
perang di Laut Hitam. Ketegangan 
antara Moskwa dan Kiev semakin 
meningkat beberapa hari terakhir. 
Rusia menumpuk pasukannya di 
sepanjang perbatasan Ukraina. Selain 
itu, terjadi bentrokan di timur Ukraina 
antara pasukan Ukraina dan separatis 
pro-Rusia. Pejabat di Kementerian 
Pertahanan Inggris tidak segera dapat 
dihubungi untuk dimintai komentar. 
Seorang Juru Bicara Kementerian 
Pertahanan Inggris mengatakan 
kepada Sunday Times bahwa 
pemerintah Inggris bekerja sama 
dengan Ukraina untuk memantau 
situasi. Selain itu, Inggris juga terus 
meminta Rusia untuk menurunkan 
ketegangan. "Inggris dan sekutu 
internasional kami tak tergoyahkan 
dalam mendukung kedaulatan dan 
integritas teritorial Ukraina," kata juru 
bicara itu dikutip Sunday Times.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

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

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday



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

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air
Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

John Kerry tiba di Shanghai pada Rabu 
malam di bawah ketatnya protokol 
Covid-19 dan dibawa ke hotel khusus 
yang tidak terbuka untuk umum. Dia 
kemudian berangkat menuju Seoul, 
Korea Selatan.Kunjungannya ke 
Shanghai adalah kunjungan tingkat 
tinggi pertama ke China oleh pejabat 
pemerintahan Presiden AS Joe Biden 
sejak dia menjabat pada Januari lalu.

“Amerika Serikat dan China 
berkomitmen untuk bekerja sama satu 
sama lain dan dengan negara-negara 
lain untuk mengatasi krisis iklim,” jelas 
pernyataan bersama tersebut, dilansir 
Channel News Asia, Minggu (18/4).

China dan Amerika Serikat sepakat 
untuk memperkuat komitmen kerjasama 
dalam mengatasi perubahan iklim yang 
harus diperkenalkan sebelum babak 
baru perundingan internasional akhir 
tahun ini. Demikian disampaikan dalam 
pernyataan bersama kedua negara 
pada Minggu (18/4).Pernyataan tersebut 
dikeluarkan setelah pertemuan antara 
utusan iklim China Xie Zhenhua dan 
timpalannya dari AS, John Kerry, di 
Shanghai yang berlangsung dua hari, 
Kamis-Jumat. Hal ini disampaikan 
Kementerian Lingkungan Hidup China.

Kedua negara ini akan terus 
mendiskusikan tindakan konkret untuk 
mengurangi emisi yang bertujuan untuk 
menjaga batas suhu yang sejalan 
dengan Perjanjian Paris.

Pembicaraan tersebut juga menandai 

dimulainya kembali dialog iklim antara dua 
negara penghasil rumah kaca terbesar 
dua. Diskusi bilateral terhenti selama 
pemerintahan Donald Trump, yang 
menarik diri dari Perjanjian Paris 2015 
setelah mengklaim perjanjian itu 
merugikan perekonomian AS.

China menargetkan akan menjadi negara 
bebas karbon pada 2060.

AS diharapkan segera menyampaikan 
komitmen baru untuk mengurangi emisi 
rumah kaca untuk mendapatkan kembali 
kepercayaan dari sekutu asing. Biden 
kembali membawa AS ke dalam Perjanjian 
Paris tersebut.Penasihat iklim senior 
Greenpeace, Li Shuo menyampaikan 
China bisa segera menanggapi komitmen 
baru AS dengan membuat komitmen baru, 
membangun “momentum” dari 
perundingan Shanghai tersebut.

Pernyataan bersama tersebut 
menyampaikan kedua negara sepakat 
mendiskusikan tindakan spesifik 
pengurangan emisi termasuk 
penyimpanan energi, penangkapan karbon 
dan hidrogen. Kedua negara juga sepakat 
untuk mengambil langkah untuk 
memaksimalkan pendanaan untuk negara-
negara berkembang untuk beralih ke 
sumber energi rendah karbon.

Joe Biden akan menggelar KTT virtual 
yang akan dihadiri puluhan pemimpin 
dunia pekan ini untuk mendiskusikan 
masalah perubahan iklim, yang akan 
disiarkan secara langsung. Pembahasan 
iklim global dijadwalkan berlangsung pada 
1-12 November di Glasgow.

AS - China Sepakat Atasi Krisis Iklim

Budi 
menyebut 
jumlah 
vaksinasi 
harian saat 
ini 
dikurangi 
menjadi 
250-300 
ribu dari 
yang 
semula 
500 ribu 
dosis 
vaksin 
yang 
disuntikkan 
dalam 
sehari. 
Menurut 
Budi, 
pengurangan tersebut imbas stok vaksin 
yang diprediksi akan turun menjadi 8-10 
juta dosis dari semula 15 juta untuk 
April."Puasa ini agak turun sekitar 250-
300 ribu tapi pas juga karena ada supply. 
Sehingga yang tadinya kita harapkan 
memiliki 15 juta dosis vaksin di April 
mungkin turun antara 8-10 juta dosis," 
tutur Budi dalam webinar "Upaya 
Akselerasi Pencapaian Target Vaksinasi 
Covid-19, Kendala & Solusi" melalui 
YouTube PB IDI, Minggu (18/4).Selain itu, 
Budi menerangkan, pengurangan juga 
dilakukan agar vaksinasi bisa tetap 
berlangsung selama sebulan hingga stok 
vaksin kembali tersedia pada bulan 
berikutnya.Budi pun membeberkan 
vaksinasi Covid-19 hingga saat ini telah 
mencapai 16,5 juta dari target 181,5 juta 
warga yang disuntik vaksin. Dari jumlah 
itu, jumlah rata-rata harian warga yang 
disuntik sebanyak 500 ribu dengan angka 
per bulan sebanyak 15 juta dosis vaksin 
yang disuntikkan.Jumlah tersebut terus 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi 
Sadikin mengakui tengah mengurangi 
target vaksinasi harian Covid-19 selama 
Ramadan karena stok vaksin corona 
yang diperkirakan akan berkurang.

Stok Berkurang Target Vaksinasi Dipangkas
meningkat dari dua bulan sebelumnya, 
pada Januari-Februari sebanyak 10 
juta dosis vaksin disuntikkan. Kata 
Budi, jumlah itu membuat Indonesia 
kini menjadi negara dengan angka 

vaksinasi 
tertinggi 
dibanding 
negara lain 
yang juga 
tidak 
memproduksi 
vaksin.Budi 
mengaku 
tengah 
menargetkan 
untuk 
menambah 
rata-rata 
jumlah 
vaksinasi 
harian 
menjadi 750 
ribu pada 
Mei-Juni. 
Jumlah itu 

kata dia akan terus ditingkatkan hingga 
mencapai penyuntikan 1 juta dosis 
vaksin per hari mulai Juli-Agustus.
"Dan Juli akan 1-1,3 juta per hari. 
Karena memang saat itu jumlah vaksin 
akan datang lebih banyak," imbuh dia 
lagi.Budi mengaku senang sebab 
Indonesia tidak terdampak embargo 
atau penahanan vaksin yang dilakukan 
Inggris dan Amerika. Dia pun 
mengatakan, Indonesia saat ini bekerja 
sama dengan empat negara 
pemroduksi vaksin yakni, Sinovac 
(China), AstraZeneca Inggris, Novovac 
(Amerika-Kanada), dan Pfizer 
(Jerman).Sementara, mengutip laporan 
harian vaksinasi Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes), jumlah 
vaksinasi per Sabtu (17/4) telah 
mencapai 16,5 juta. Jumlah tersebut 
terbagi dalam dua fase suntikan 
masing-masing 10,8 juta vaksinasi 
tahap pertama dan 5,9 juta tahap 
kedua.
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yang tidak terbuka untuk umum. Dia 
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Cuban Television 
melaporkan delegasi memberi Castro 
tepuk tangan meriah.
Castro menolak usulan untuk tetap 
berada di organ yang lebih tinggi dari 
organisasi partai, di mana dia akan 
terus menjadi pejuang revolusioner.

 Sekretaris Pertama Komite Sentral 
Partai Komunis Kuba (PCC) Raul 
Castro pada Jumat (16/4/2021) 
mengumumkan 
pengunduran 
dirinya sebagai 
ketua 
partai."Bagi 
saya, tugas saya 
sebagai 
sekretaris 
pertama Komite 
Sentral Partai 
berakhir, dengan 
kepuasan telah 
memenuhi (misi 
saya) dan 
kepercayaan diri 
di masa depan 
negara," kata 
Castro usai 
mempresentasik
an laporan kunci 
pada hari 
pembukaan 
Kongres ke-8 
PCC.

Pengunduran diri 
Castro mulai berlaku 
pada Senin, hari 
terakhir Kongres, 
ketika kepemimpinan 
baru partai akan 

dipilih.Raul terpilih ke posisi teratas PCC 
pada bulan April 2011 di Kongres ke-6 
PCC, menggantikan kakak laki-lakinya dan 
mantan presiden Fidel Castro, yang telah 
memegang posisi itu sejak partai berdiri 
pada tahun 1965.

"Selama saya hidup, saya akan siap 
dengan kaki saya di tiang pancang untuk 
mempertahankan tanah air, revolusi dan 

sosialisme dengan 
kekuatan yang lebih 
dari sebelumnya,” ujar 
pemimpin komunis 
berusia 89 tahun 
itu.Castro 
mengungkapkan 
keyakinannya pada 
para pemimpin baru 
partai tersebut, dan 
kepuasannya. Dia 
yakin menyerahkan 
kendali kepada 
sekelompok orang 
yang dipersiapkan 
dengan baik yang 
berkomitmen pada 
etika, nilai-nilai 
budaya, dan bangsa.

Raul Castro Mundur Dari PCC

Warteg Ramayana  
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Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu 
dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa 
Agustyati mendesak, penyelenggara 
Pemilu Kabupaten Sabu Raijua, Nusa 
Tenggara Timur, kembali melakukan 
pemungutan 
suara ulang. Ini 
menyikapi 
putusan 
Mahkamah 
Konstitusi (MK) 
terhadap Bupati 
Sabu Raijua 
terpilih Orient 
Riwu Kore.Pada 
putusan MK 
yang dibacakan 
pada Kamis 
(15/4), Orient 
dianggap tidak 
memenuhi 
syarat 
fundamental 
dalam 
keikutsertaan 
Pemilu karena 
berstatus warga 
negara asing.
"Proses 
pemungutan 
suara ulang 
mesti 
dilaksanakan 
dengan jujur 
dan demokratis, 
serta 
memastikan seluruh warga Kabupaten 
Sabu Raijua dapat memberikan hak pilih 
secara bebas dan aman," kata 
Khoirunnisa dalam keterangan tertulis, 
Sabtu (17/4).Dalam Pilkada Kabupaten 
Sabu Raijua, Orient berpasangan dengan 
Thobias Uly dan diusung PDIP, Partai 
Demokrat, dan Partai 
Gerindra.Khoirunnisa berpendapat, 
pertimbangan dan putusan MK patut 
diapresiasi sebab tidak mungkin warga 
negara asing, bisa menjadi calon kepala 
daerah bahkan terpilih dan dilantik 
menjadi bupati.

Atas rangkaian fakta tersebut, MK 
memutuskan untuk mendiskualifikasi 
Orient Riwu Kore beserta calon Wakil 
Bupatinya, dan memerintahkan 
pemungutan suara ulang di seluruh 
TPS di Kab. Sabu Raijua, NTT.

Meskipun, pada fakta persidangan 
terungkap bahwa penyelenggara 
pemilu baru mengetahui Orient 
merupakan warga negara Amerika 
Serikat setelah yang bersangkutan 

memperoleh 
suara 
terbanyak, hal 
ini sepatutnya 
menjadi 
pelajaran bagi 
penyelenggar
a Pemilu 
untuk berhati-
hati dan 
teliti."Meminta 
kepada 
penyelenggar
a pemilu, 
untuk 
melaksanakan 
putusan MK 
terkait 
pelaksanaan 
pilkada Kab. 
Sabu Raijua 
dengan 
konsisten, 
cermat, dan 
hati-hati," 
tegasnya.Orie
nt disebut 
tidak jujur 
kepada 
Konsulat 
Jenderal 

Republik Indonesia di Los Angeles 
pada saat meminta Surat Perjalanan 
Laksana Paspor (SPLP), yang akan 
digunakan untuk mengurus paspor 
Indonesia dengan masa berlaku 2019-
2024.Ketidakjujuran berlanjut ketika ia 
mendaftar sebagai pasangan calon 
kepala daerah untuk Pilkada 2020, 
pada September 2020.

Orient Kore Batal Jadi Bupati
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Ke-11 bandara 
tersebut 
Bandara 
Juanda 
(Surabaya), 
Bandara 
Internasional 
Yogyakarta, 
Bandara 
Sultan 
Mahmud 
Badaruddin II 
(Palembang), 
Bandara 
Husein 
Sastranegara 
(Bandung), 
Bandara Hang 
Nadim 
(Batam), 
Bandara 
Ngurah Rai 
(Bali), Bandara 
APT Pranoto 
(Samarinda), 
Bandara 
Sultan Thaha 
(Jambi), 
Bandara 
Depati Amir 
(Pangkalpinan
g), Bandara 
Hananjdoeddin 
(Tanjung 
Pandan), dan 
Bandara Silampari (Lubuk Linggau).

Sebanyak 11 bandara di Indonesia 
tercatat hingga 16 April 2021, sudah 
menyediakan layanan tes GeNose 
sebagai alat pemeriksaan Covid-19 bagi 
para calon penumpang pesawat.

Corporate Communications Strategic Lion 
Air Group Danang Mandala Prihantoro 
menjelaskan, pihaknya merangkum data 
semua bandara yang sudah menyediakan 
layanan GeNose itu. Informasi yang 
diperoleh berasal dari PT Angkasa Pura I, 
Angkasa Pura II, unit penyelenggara 
bandar udara (UPBU) Kementerian 
Perhubungan (Kemhub), dan Badan 

11 Bandara Sediakan Tes GeNose 

"Kami menyampaikan informasi 
terbaru mengenai persyaratan dan 
ketentuan yang diperlukan bagi 
setiap calon penumpang yang akan 

melakukan 
pejalanan 
udara 
selama 
masa 
waspada 
pandemi 
Covid-19," 
ungkap 
Danang 
dalam 
keteranga
n resmi, 
Minggu 
(18/4/2021
).Adapun 
biaya 
layanan 
GeNose 
yang 
dikenakan 
di tiap 
bandara 
beragam 
mulai dari 
Rp 40.000 
- Rp 
60.000. 
Karena 
biaya yang 
relatif 
terjangkau 
itu, 
Danang 
mengataka

n, calon penumpang untuk tak 
bertumpu pada GeNose lantaran 
keterbatasan kapasitas pemeriksaan 
mesin GeNose untuk setiap jamnya.
"Pemeriksaan GeNose C-19, sejak 
pendaftaran hingga menerima hasil 
berkisar 20-30 menit. Penumpang 
dianjurkan tiba di bandar udara 3-4 
jam sebelum waktu keberangkatan," 
terang Danang.

Pengusahaan (BP) Batam.
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Tanah Air

Tanah Air

sa

Internasional 

Internasional 

Internasional 

Bola

Tanah Air

Dicari Pekerja
untuk International Paper
di NJ ( belakang I.C.S)  
   Gaji $10 perhour.
Call : Kenny 267 - 243 - 0376
Light Job, Easy Job

Apa Kata Bintang Anda

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Ke-11 bandara 
tersebut 
Bandara 
Juanda 
(Surabaya), 
Bandara 
Internasional 
Yogyakarta, 
Bandara 
Sultan 
Mahmud 
Badaruddin II 
(Palembang), 
Bandara 
Husein 
Sastranegara 
(Bandung), 
Bandara Hang 
Nadim 
(Batam), 
Bandara 
Ngurah Rai 
(Bali), Bandara 
APT Pranoto 
(Samarinda), 
Bandara 
Sultan Thaha 
(Jambi), 
Bandara 
Depati Amir 
(Pangkalpinan
g), Bandara 
Hananjdoeddin 
(Tanjung 
Pandan), dan 
Bandara Silampari (Lubuk Linggau).

Sebanyak 11 bandara di Indonesia 
tercatat hingga 16 April 2021, sudah 
menyediakan layanan tes GeNose 
sebagai alat pemeriksaan Covid-19 bagi 
para calon penumpang pesawat.

Corporate Communications Strategic Lion 
Air Group Danang Mandala Prihantoro 
menjelaskan, pihaknya merangkum data 
semua bandara yang sudah menyediakan 
layanan GeNose itu. Informasi yang 
diperoleh berasal dari PT Angkasa Pura I, 
Angkasa Pura II, unit penyelenggara 
bandar udara (UPBU) Kementerian 
Perhubungan (Kemhub), dan Badan 

11 Bandara Sediakan Tes GeNose 

"Kami menyampaikan informasi 
terbaru mengenai persyaratan dan 
ketentuan yang diperlukan bagi 
setiap calon penumpang yang akan 

melakukan 
pejalanan 
udara 
selama 
masa 
waspada 
pandemi 
Covid-19," 
ungkap 
Danang 
dalam 
keteranga
n resmi, 
Minggu 
(18/4/2021
).Adapun 
biaya 
layanan 
GeNose 
yang 
dikenakan 
di tiap 
bandara 
beragam 
mulai dari 
Rp 40.000 
- Rp 
60.000. 
Karena 
biaya yang 
relatif 
terjangkau 
itu, 
Danang 
mengataka

n, calon penumpang untuk tak 
bertumpu pada GeNose lantaran 
keterbatasan kapasitas pemeriksaan 
mesin GeNose untuk setiap jamnya.
"Pemeriksaan GeNose C-19, sejak 
pendaftaran hingga menerima hasil 
berkisar 20-30 menit. Penumpang 
dianjurkan tiba di bandar udara 3-4 
jam sebelum waktu keberangkatan," 
terang Danang.

Pengusahaan (BP) Batam.
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Tanah Air

Internasional

Internasional

iklan JK

Internasional

Dicari

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

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

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

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

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)House for rent 17xx Mole street

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

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

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

Apa Kata Bintang Anda

Harapannya, kedua perusahaan ini 
akan bekerja membangun kendaraan 

SpaceX memenangkan kontrak NASA 
senilai US$2,89 miliar untuk 
membangun pesawat ruang angkasa. 
Pesawat ini akan mendaratkan astronot 
di bulan untuk pertama kalinya setelah 
lima 
dekade.Pe
sawat yang 
diberi 
nama 
Starship ini 
juga 
merupakan 
wujud 
ambisi 
Elon Musk, 
CEO 
SpaceX, 
untuk 
mendaratk
an 
manusia di 
Mars.

Lisa Watson-Morgan, Manajer Sistem 
Pendaratan Manusia atau program HLS 
NASA, mengatakan NASA akan terus 
memberikan pengawasan ketat saat 
SpaceX melanjutkan 
pengembangannya.

Sejauh ini, 
seluruh 
penerbangan prototipe Starship 
berakhir dengan ledakan. Namun, 
perusahaan mengklaim mampu 
membangun kendaraan uji baru dengan 
cepat.

SpaceX juga akan diminta untuk 
melakukan misi demonstrasi 
mendaratkan Starship tanpa awak di 
bulan sebelum mendaratkan astronot.
"(Juga) memastikan bahwa sistem ini 
akan aman bagi astronot kami," kata 
Watson-Morgan seperti dikutip dari 
CNN.com, Minggu (18/4).
Tahun lalu NASA mengumumkan tiga 
kontrak berbeda untuk pengembangan 
pendaratan di bulan pada SpaceX dan 
'National Team' dari Blue Origin.

SpaceX Menang Kontrak Bikin Pesawat
operasional sehingga membuahkan hasil 
yang bersaing dalam harga dan 
teknologi.Watson-Morgan mengatakan 
NASA telah mendukung tiap mitra, 
memberikan analisis untuk mendukung 

desain, staf 
ahli, termasuk 
pengujian 
selama fase 
pengembanga
n.

Namun, SpaceX yang memenangkan 
kontrak dengan tawaran untuk 
menggunakan pesawat ruang angkasa 
yang sudah dikembangkan sendiri oleh 
perusahaan di Texas Selatan.

Pengumuman 
kontrak 
SpaceX jadi 
pukulan buat 
Blue Origin, 
perusahaan 
roket yang 
didirikan Jeff 
Bezos, 
'National Team' 
ini diketahui 
mengusulkan 
kerja sama 
dengan 

perusahaan besar seperti Northrop 
Grumman dan Lockheed Martin untuk 
merancang dan membangun pendaratan 
di bulan.

Pertimbangkan baik-baik sebelum 
mengambil keputusan penting minggu 
ini. Jika perlu, minta pendapat dari orang-
orang dekat. 

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara : Sumber masalahnya masih 
sama.

Keuangan : Saldo masih cukup.

Aktivitas cukup padat minggu ini, jadi 
jangan lupa jaga kesehatan.

Asmara : Butuh perhatian.

Niat baik tak selamanya ditanggapi 
dengan baik pula. Saatnya menentukan 
segala sesuatunya sendiri, tak perlu 
bergantung pada orang lain.
Keuangan : Banyak pengeluaran tak 
perlu.

Jika Anda jeli, banyak peluang di bidang 
bisnis yang bisa digarap dan sesuai 
dengan minat Anda.Sepertinya bagian 
depan rumah butuh renovasi, apalagi 
sekarang sudah masuk musim 
penghujan

Taurus(20April-20mei)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Asmara : Tidak biasa.

Asmara : Saatnya 

Asmara : Ketahuan.
Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan : Tabungan menipis.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)
Cobalah lebih mendekatkan diri kepada-
Nya. Apa pun, Anda selayaknya 
bersyukur.

Minggu ini Anda akan menemukan hal-
hal baru yang berkaitan dengan hobi 
Anda. Kalau memungkinkan, sepertinya 
bisa dijadikan peluang usaha lo. Tetapi 
jangan lupa tetap bersyukur dengan apa 
yang telah anda miliki hari ini
 Keuangan : Teman butuh bantuan.

Banyak yang datang menawarkan 
kerjasama. Hmm, ada baiknya pikir-pikir 
dulu sebelum menerima tawaran. Jangan 
asal percaya dengan tawaran bisnis yang 

Asmara : Jarak menjadi kendala.

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan : Cek investasi.

Keuangan : Menguntungkan.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Lebih baik bersikap realistis. Buatlah 
prioritas, jangan memaksakan 
menyelesaikan segalanya sekaligus. 
Disiplin waktu sangat penting untuk 
mendukung rencana Anda. 

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Di bidang karier, ada banyak 
kemajuan.

Mengubah sesuatu memang tak selalu 
mudah, tapi harus dicoba. 

Asmara: Selalu setia.

Bagaimanapun, Anda memang harus 
melalui ujian yang satu ini. Yang 
penting Anda harus mau terbuka 
menerima kritik dari orang lain. Jika 
anda ingin maju jangan takut 
menerima kritik dari orang lain karena 
dari kritik itulah anda dapat maju. 
Lagipula Anda memiliki kelebihan 
dalam hal komunikasi.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan : Butuh strategi.

Kegamangan hati Anda bisa 
dimengerti, kok. Lebih baik Anda 
bekerja saja. Lagi pula, dalam 
hitungan bulan, akan ada titik cerah 
yang membuat semua keadaan 
membaik. Sabar saja, ya!

Asmara : Sensitif. 

Keuangan : Boros.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara : Cek kebenarannya.

Keuangan: Sejahtera.

Keuangan : Ada sedikit tambahan.

Asmara : Bicarakan berdua.

Keuangan : Butuh inovasi.

Leo (23 Juli - 22 Agust) 
Harapan tak selalu seiring dengan 
kenyataan.  Jadi, jangan 
menyerah.Kalau memang 
menguntungkan, tak ada salahnya 
dicoba. Yang penting Anda tahu betul 
apa yang Anda lakukan
Keuangan : Periksa pengeluaran.
Asmara : Mengesankan.

Asmara : Kencan akhir minggu.

menggiurkan kaji dulu dengan 
seksama dan matang sebelum 
mengambil sebuah keputusan
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Tanah Air

Internasional

Internasional

iklan JK

Internasional

Dicari

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

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

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

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

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)House for rent 17xx Mole street

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

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

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

Apa Kata Bintang Anda

Harapannya, kedua perusahaan ini 
akan bekerja membangun kendaraan 

SpaceX memenangkan kontrak NASA 
senilai US$2,89 miliar untuk 
membangun pesawat ruang angkasa. 
Pesawat ini akan mendaratkan astronot 
di bulan untuk pertama kalinya setelah 
lima 
dekade.Pe
sawat yang 
diberi 
nama 
Starship ini 
juga 
merupakan 
wujud 
ambisi 
Elon Musk, 
CEO 
SpaceX, 
untuk 
mendaratk
an 
manusia di 
Mars.

Lisa Watson-Morgan, Manajer Sistem 
Pendaratan Manusia atau program HLS 
NASA, mengatakan NASA akan terus 
memberikan pengawasan ketat saat 
SpaceX melanjutkan 
pengembangannya.

Sejauh ini, 
seluruh 
penerbangan prototipe Starship 
berakhir dengan ledakan. Namun, 
perusahaan mengklaim mampu 
membangun kendaraan uji baru dengan 
cepat.

SpaceX juga akan diminta untuk 
melakukan misi demonstrasi 
mendaratkan Starship tanpa awak di 
bulan sebelum mendaratkan astronot.
"(Juga) memastikan bahwa sistem ini 
akan aman bagi astronot kami," kata 
Watson-Morgan seperti dikutip dari 
CNN.com, Minggu (18/4).
Tahun lalu NASA mengumumkan tiga 
kontrak berbeda untuk pengembangan 
pendaratan di bulan pada SpaceX dan 
'National Team' dari Blue Origin.

SpaceX Menang Kontrak Bikin Pesawat
operasional sehingga membuahkan hasil 
yang bersaing dalam harga dan 
teknologi.Watson-Morgan mengatakan 
NASA telah mendukung tiap mitra, 
memberikan analisis untuk mendukung 

desain, staf 
ahli, termasuk 
pengujian 
selama fase 
pengembanga
n.

Namun, SpaceX yang memenangkan 
kontrak dengan tawaran untuk 
menggunakan pesawat ruang angkasa 
yang sudah dikembangkan sendiri oleh 
perusahaan di Texas Selatan.

Pengumuman 
kontrak 
SpaceX jadi 
pukulan buat 
Blue Origin, 
perusahaan 
roket yang 
didirikan Jeff 
Bezos, 
'National Team' 
ini diketahui 
mengusulkan 
kerja sama 
dengan 

perusahaan besar seperti Northrop 
Grumman dan Lockheed Martin untuk 
merancang dan membangun pendaratan 
di bulan.

Pertimbangkan baik-baik sebelum 
mengambil keputusan penting minggu 
ini. Jika perlu, minta pendapat dari orang-
orang dekat. 

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Asmara : Sumber masalahnya masih 
sama.

Keuangan : Saldo masih cukup.

Aktivitas cukup padat minggu ini, jadi 
jangan lupa jaga kesehatan.

Asmara : Butuh perhatian.

Niat baik tak selamanya ditanggapi 
dengan baik pula. Saatnya menentukan 
segala sesuatunya sendiri, tak perlu 
bergantung pada orang lain.
Keuangan : Banyak pengeluaran tak 
perlu.

Jika Anda jeli, banyak peluang di bidang 
bisnis yang bisa digarap dan sesuai 
dengan minat Anda.Sepertinya bagian 
depan rumah butuh renovasi, apalagi 
sekarang sudah masuk musim 
penghujan

Taurus(20April-20mei)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Asmara : Tidak biasa.

Asmara : Saatnya 

Asmara : Ketahuan.
Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan : Tabungan menipis.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)
Cobalah lebih mendekatkan diri kepada-
Nya. Apa pun, Anda selayaknya 
bersyukur.

Minggu ini Anda akan menemukan hal-
hal baru yang berkaitan dengan hobi 
Anda. Kalau memungkinkan, sepertinya 
bisa dijadikan peluang usaha lo. Tetapi 
jangan lupa tetap bersyukur dengan apa 
yang telah anda miliki hari ini
 Keuangan : Teman butuh bantuan.

Banyak yang datang menawarkan 
kerjasama. Hmm, ada baiknya pikir-pikir 
dulu sebelum menerima tawaran. Jangan 
asal percaya dengan tawaran bisnis yang 

Asmara : Jarak menjadi kendala.

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan : Cek investasi.

Keuangan : Menguntungkan.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Lebih baik bersikap realistis. Buatlah 
prioritas, jangan memaksakan 
menyelesaikan segalanya sekaligus. 
Disiplin waktu sangat penting untuk 
mendukung rencana Anda. 

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Di bidang karier, ada banyak 
kemajuan.

Mengubah sesuatu memang tak selalu 
mudah, tapi harus dicoba. 

Asmara: Selalu setia.

Bagaimanapun, Anda memang harus 
melalui ujian yang satu ini. Yang 
penting Anda harus mau terbuka 
menerima kritik dari orang lain. Jika 
anda ingin maju jangan takut 
menerima kritik dari orang lain karena 
dari kritik itulah anda dapat maju. 
Lagipula Anda memiliki kelebihan 
dalam hal komunikasi.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan : Butuh strategi.

Kegamangan hati Anda bisa 
dimengerti, kok. Lebih baik Anda 
bekerja saja. Lagi pula, dalam 
hitungan bulan, akan ada titik cerah 
yang membuat semua keadaan 
membaik. Sabar saja, ya!

Asmara : Sensitif. 

Keuangan : Boros.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara : Cek kebenarannya.

Keuangan: Sejahtera.

Keuangan : Ada sedikit tambahan.

Asmara : Bicarakan berdua.

Keuangan : Butuh inovasi.

Leo (23 Juli - 22 Agust) 
Harapan tak selalu seiring dengan 
kenyataan.  Jadi, jangan 
menyerah.Kalau memang 
menguntungkan, tak ada salahnya 
dicoba. Yang penting Anda tahu betul 
apa yang Anda lakukan
Keuangan : Periksa pengeluaran.
Asmara : Mengesankan.

Asmara : Kencan akhir minggu.

menggiurkan kaji dulu dengan 
seksama dan matang sebelum 
mengambil sebuah keputusan
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari kasir pria (deli)
di Central City 
Hub : 267 - 405 - 3137

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

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

Pemerintah Rusia dan Ukraina saling 
usir diplomat sebagai dampak dari 
konflik kedua negara yang semakin 
tegang di kawasan perbatasan.
Dilansir AFP, Minggu (18/4), Rusia 
memutuskan mengusir seorang 
diplomat Konsulat Ukraina di kota Saint 
Petersburg 
karena 
tertangkap 
basah 
hendak 
mencuri 
rahasia 
negara.

Menanggapi kejadian itu, pemerintah 
Ukraina menuduh Rusia melanggar 
aturan konvensi soal hubungan 
diplomatik dan meningkatkan tensi 
perselisihan."Menanggapi kejadian dan 

Rusia 
selama ini 
menangkap 
sejumlah 
warga 
Ukraina 
yang diduga 
menjadi 
mata-mata. 
Namun, 
mereka jarang membekuk 
diplomat."Seorang diplomat Ukraina, 
konsul di Konsulat Jenderal di Saint 
Petersburg, Alexander Sosonyuk, 
ditangkap oleh agen Badan Intelijen 
(FSB)," demikian isi pernyataan 
pemerintah Rusia.Menurut laporan, 
FSB menangkap Sosonyuk pada Jumat 
lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia 
lantas memanggil Kuasa Usaha 
Ukraina, Vasy Pokotylo, dan 
menyatakan Sosonyuk diberi waktu 
selama 72 jam hingga 19 April untuk 
meninggalkan negara itu.
"Kegiatan seperti itu tidak sesuai 
dengan status diplomatik dan 
membahayakan Federasi Rusia. Sesuai 
dengan hukum internasional, kami akan 
mengambil tindakan terhadap diplomat 
itu," demikian isi pernyataan FSB.

Rusia - Ukraina Saling Usir Diplomat

Kondisi itu 
bisa 
membuat 
peperangan 
antara kedua 
negara pada 
2014 silam 
kembali 
terulang.Pep
erangan di 
kawasan 

timur Ukraina pecah pada 2014 setelah 
Presiden Ukraina saat itu, Viktor 
Yanukovych, yang dekat dengan Rusia 
tumbang akibat gelombang demo. Dalam 
peperangan itu dilaporkan menelan 
korban jiwa lebih dari 13 ribu orang, dan 
Ukraina juga kehilangan Krimea yang kini 
diduduki oleh Rusia.Ukraina lantas 
meminta bantuan kepada blok Barat 
melalui Pakta Pertahanan Atlantik Utara 
(NATO) supaya membantu mereka dari 
ancaman peperangan dengan 
Rusia.Amerika Serikat sebagai salah satu 
sekutu Ukraina menyatakan akan tetap 
mendukung negara itu menghadapi Rusia.

provokasi itu, kami meminta diplomat 
senior Rusia di kedutaan besar mereka di 
Kiev untuk meninggalkan Ukraina dalam 
72 jam mulai 19 April," kata juru bicara 
Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg 
Nikolenko.Hubungan kedua negara 
semakin memanas setelah mengerahkan 

pasukan ke 
perbatasan 
sebelah timur 
Ukraina yang 
diduduki 
pemberontak 
separatis.
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

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

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

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

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

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

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

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

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari kasir pria (deli)
di Central City 
Hub : 267 - 405 - 3137

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

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

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

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

Pemerintah Rusia dan Ukraina saling 
usir diplomat sebagai dampak dari 
konflik kedua negara yang semakin 
tegang di kawasan perbatasan.
Dilansir AFP, Minggu (18/4), Rusia 
memutuskan mengusir seorang 
diplomat Konsulat Ukraina di kota Saint 
Petersburg 
karena 
tertangkap 
basah 
hendak 
mencuri 
rahasia 
negara.

Menanggapi kejadian itu, pemerintah 
Ukraina menuduh Rusia melanggar 
aturan konvensi soal hubungan 
diplomatik dan meningkatkan tensi 
perselisihan."Menanggapi kejadian dan 

Rusia 
selama ini 
menangkap 
sejumlah 
warga 
Ukraina 
yang diduga 
menjadi 
mata-mata. 
Namun, 
mereka jarang membekuk 
diplomat."Seorang diplomat Ukraina, 
konsul di Konsulat Jenderal di Saint 
Petersburg, Alexander Sosonyuk, 
ditangkap oleh agen Badan Intelijen 
(FSB)," demikian isi pernyataan 
pemerintah Rusia.Menurut laporan, 
FSB menangkap Sosonyuk pada Jumat 
lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia 
lantas memanggil Kuasa Usaha 
Ukraina, Vasy Pokotylo, dan 
menyatakan Sosonyuk diberi waktu 
selama 72 jam hingga 19 April untuk 
meninggalkan negara itu.
"Kegiatan seperti itu tidak sesuai 
dengan status diplomatik dan 
membahayakan Federasi Rusia. Sesuai 
dengan hukum internasional, kami akan 
mengambil tindakan terhadap diplomat 
itu," demikian isi pernyataan FSB.

Rusia - Ukraina Saling Usir Diplomat

Kondisi itu 
bisa 
membuat 
peperangan 
antara kedua 
negara pada 
2014 silam 
kembali 
terulang.Pep
erangan di 
kawasan 

timur Ukraina pecah pada 2014 setelah 
Presiden Ukraina saat itu, Viktor 
Yanukovych, yang dekat dengan Rusia 
tumbang akibat gelombang demo. Dalam 
peperangan itu dilaporkan menelan 
korban jiwa lebih dari 13 ribu orang, dan 
Ukraina juga kehilangan Krimea yang kini 
diduduki oleh Rusia.Ukraina lantas 
meminta bantuan kepada blok Barat 
melalui Pakta Pertahanan Atlantik Utara 
(NATO) supaya membantu mereka dari 
ancaman peperangan dengan 
Rusia.Amerika Serikat sebagai salah satu 
sekutu Ukraina menyatakan akan tetap 
mendukung negara itu menghadapi Rusia.

provokasi itu, kami meminta diplomat 
senior Rusia di kedutaan besar mereka di 
Kiev untuk meninggalkan Ukraina dalam 
72 jam mulai 19 April," kata juru bicara 
Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg 
Nikolenko.Hubungan kedua negara 
semakin memanas setelah mengerahkan 

pasukan ke 
perbatasan 
sebelah timur 
Ukraina yang 
diduduki 
pemberontak 
separatis.


