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bersambung ke hal 3

Jum’at 
04/23/2021

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Indah

Tanggal 21 April merupakan tanggal 
yang dikultuskan oleh bangsa 
Indonesia 
sebagai 
tonggak 
kemajuan 
peradaban 
kaum 
perempuan 
Indonesia. 
Kartini melalui 
pameonya, 
Habis Gelap 
terbitlah 
Terang, 
mendobrak 
ihwal yang menjeruji hak kaum 
perempuan sehingga hari lahirnya 
diperingati sebagai hari emansipasi 

wanita. Emansipasi wanita memandang 
penyetaraan hak dan kewajiban 

perempuan 
dengan laki-laki 
sebagai 
manusia 
seutuhnya 
adalah sama. 
Sebagai 
manusia, 
perempuan 
memiliki 
kebebasan 
untuk memilih, 
mengekspresik
an, dan 

berkehendak sesuai dengan hakikatnya 
sebagai manusia. Raden Ajeng Kartini 

Gus Dur :

  Nyi Roro Kidul Murka Karena Dipaksa Pakai JilbabNyi Roro Kidul 

Dipaksa Pakai Jilbab
Murka Karena 
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Dicari pegawai  parttime buat 

bersih - bersih rumah $9/hour

flexible hour.

Hub : Frank  267 - 808 - 1135

dalam cerita sejarah adalah sosok 
wanita pemberani yang berjuang untuk 
membela hak-hak wanita Indonesia 
yang diinjak-injak penjajah Belanda. 
Kartini ingin perempuan-perempuan 
Indonesia bangkit dari keterpurukan 
dan penindasan. Beliau berjuang 
dengan menuliskan puluhan surat-surat 
yang ditulisnya kepada kawan 
korespondensinya di Eropa. Surat-surat 
itu merupakan hasil karyanya ketika 
Raden Ajeng Kartini dipingit. Gagasan-
gagasan Kartini yang menginspirasi 
justru dibuat Raden Ajeng ketika dia 
tidak diperbolehkan melihat dunia luar. 
Dan guratan pena Kartini yang kritis 
justru dihasilkan dibalik tembok tinggi 
kekangan feodalisme dan adat istiadat 
yang berlaku saat itu. Sejak umur dua 
belas tahun, setelah selesai bersekolah 
di ELS (Europese Lagere School), 

sebagaimana adat yang berlaku, Kartini 
dipingit. Perasaan Kartini remuk redam. 
Dalam tembok Kabupaten Jepara yang 
megah dan ditengah banyaknya anggota 
keluarga, justru Kartini merasa sunyi dan 
kesepian. Suratnya kepada Nona Stella 
Zeehandelaar, 25 Mei 1899 
menggambarkan duka nestapanya : 
”Ketahuilah bahwa adat negeri kami 
melarang keras gadis keluar rumah. 
Ketika saya sudah berumur dua belas 
tahun, lalu saya ditahan di rumah, saya 
mesti masuk tutupan. Saya dikurung 
didalam rumah, seorang diri, sunyi 
senyap terasing dari dunia luar”. Masih 
dalam suratnya, Kartini berujar: ”Empat 
tahun, yang tak terkira lamanya, saya 
berkhalwat (sendirian) di antara empat 
tembok tebal, tiada pernah sedikit jua 
pun melihat dunia luar. Betapa saya 
dapat menahan kehidupan yang 
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demikian, tiada lah saya tahu hanya 
yang saya ketahui, masa itu amat 
sangat menyengsarakan". Raden Ajeng 
Kartini masih beruntung, ayahnya, 
Bupati Jepara, R.M Sosroningrat dan 
kakaknya yang mengenyam pendidikan 
di Belanda, R.M Sosrokartono sering 
sekali membawakan buku, koran dan 
majalah Eropa. Buku dan majalah itulah 
yang kelak mengilhami Raden Ajeng 
Kartini dan menumbuhkan kekayaan 
intelektualitasnya. Semangat kartini 
yang menderu tidak pernah terkubur 
dalam pingitan. Dalam *”sangkar 
emas”*nya, membaca adalah 
kegemarannya, dan pena adalah 
sahabat karibnya. Semakin banyak 
membaca, pemikiran progresif Raden 
Ajeng Kartini tentang Emansipasi 
Wanita dan pendidikan semakin 
tumbuh dan berkembang. Dan semakin 
banyak membaca, justru Kartini 
semakin dahaga akan ilmu dan 

pengetahuan. Dalam suratnya kepada 
Nona Stella, perempuan yang lahir pada 
tanggal 21 April 1879 itu mengeluhkan 
bahwa adat istiadat melarangnya untuk 
pandai berbahasa asing. Kartini menulis 
seperti ini : ”Dengan seluruh jiwa saya, 
saya ingin pandai berbahasa yang lain-
lain itu, bukan karena ingin pandai 
bercakap-cakap dalam bahasa itu, 
melainkan supaya dapat membaca buah 
fikiran penulis-penulis bangsa asing itu”. 
Dibalik pingitan tembok tebal rumahnya 
itu, justru surat-surat Raden Ajeng Kartini 
yang berbahasa Belanda meluncur deras 
ke berbagai sahabat penanya di benua 
Eropa. Dan ketika Kartini merasa nestapa 
bak dalam neraka, gagasan majunya 
tentang kemandirian dan kebebasan 
semakin matang dan berkembang. 
Pingitan tidak pernah membuat Kartini 
patah arang dan menyerah pada takdir. 
Justru ketika dalam rumahnya, Kartini 
melahirkan sejumlah tulisan yang berisi 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

demikian, tiada lah saya tahu hanya 
yang saya ketahui, masa itu amat 
sangat menyengsarakan". Raden Ajeng 
Kartini masih beruntung, ayahnya, 
Bupati Jepara, R.M Sosroningrat dan 
kakaknya yang mengenyam pendidikan 
di Belanda, R.M Sosrokartono sering 
sekali membawakan buku, koran dan 
majalah Eropa. Buku dan majalah itulah 
yang kelak mengilhami Raden Ajeng 
Kartini dan menumbuhkan kekayaan 
intelektualitasnya. Semangat kartini 
yang menderu tidak pernah terkubur 
dalam pingitan. Dalam *”sangkar 
emas”*nya, membaca adalah 
kegemarannya, dan pena adalah 
sahabat karibnya. Semakin banyak 
membaca, pemikiran progresif Raden 
Ajeng Kartini tentang Emansipasi 
Wanita dan pendidikan semakin 
tumbuh dan berkembang. Dan semakin 
banyak membaca, justru Kartini 
semakin dahaga akan ilmu dan 

pengetahuan. Dalam suratnya kepada 
Nona Stella, perempuan yang lahir pada 
tanggal 21 April 1879 itu mengeluhkan 
bahwa adat istiadat melarangnya untuk 
pandai berbahasa asing. Kartini menulis 
seperti ini : ”Dengan seluruh jiwa saya, 
saya ingin pandai berbahasa yang lain-
lain itu, bukan karena ingin pandai 
bercakap-cakap dalam bahasa itu, 
melainkan supaya dapat membaca buah 
fikiran penulis-penulis bangsa asing itu”. 
Dibalik pingitan tembok tebal rumahnya 
itu, justru surat-surat Raden Ajeng Kartini 
yang berbahasa Belanda meluncur deras 
ke berbagai sahabat penanya di benua 
Eropa. Dan ketika Kartini merasa nestapa 
bak dalam neraka, gagasan majunya 
tentang kemandirian dan kebebasan 
semakin matang dan berkembang. 
Pingitan tidak pernah membuat Kartini 
patah arang dan menyerah pada takdir. 
Justru ketika dalam rumahnya, Kartini 
melahirkan sejumlah tulisan yang berisi 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

gagasan majunya. Pada tahun 1895 
ketika usianya 14 tahun, ia 
mengirimkan artikel dengan judul 
”Upacara Perkawinan pada Suku Koja” 
pada majalah perempuan Hollandsche 
Lelie. Pada tahun 1898, Kartini 
mengirimkan artikel tentang Seni 
Jepara pada Jurnal Bijdragen voor Taal, 
Land en Volkenkunde. Selanjutnya di 
tahun 1903, Kartini mengirimkan artikel 
mengenai Kota Jepara dan kreativitas 
seni ukir masyarakatnya pada surat 
kabar Soerabaiasch Handelsblad. 
Raden Ajeng Kartini dan dua adiknya 

juga pernah belajar membatik dari Raden 
Ayu Moerjam. Pengalaman belajar 
membuat batik tersebut dituangkannya 
pada suatu artikel dengan judul De 
Batikkunst in Indie (Seni Batik di Hindia). 
Artikel tersebut kemudian dikirimkan ke 
Belanda. Tidak lupa Kartini menyertakan 
beberapa helai kain batik hasil karyanya 
untuk diikutkan dalam Nationale 
Tentoonstelling voor Vrouwen Arbeid 
(Pameran Karya Wanita) yang digelar di 
Kota Den Haag pada tahun 1898. Kartini 
adalah perempuan yang percaya bahwa 
pendidikan merupakan kunci bagi 
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kemerdekaan, kemajuan, kesetaraan 
dan Emansipasi Wanita. Surat-surat 
Raden Ajeng Kartini ini dikumpulkan 
dan diterbitkan menjadi buku dan diberi 
judul “Habis Gelap, Terbitlah Terang”, 
yang diterbitkan pertama kali tahun 
1911 hasil susunan dari JH Abendanon, 
salah seorang sahabat pena Kartini 
yang saat ini menjabat sebagai menteri 
(direktur) kebudayaan, agama, dan 
kerajinan Hindia Belanda. Emansipasi 
wanita memandang penyetaraan hak 
dan kewajiban perempuan dengan laki-

laki sebagai manusia seutuhnya adalah 
sama. Sebagai manusia, perempuan 
memiliki kebebasan untuk memilih, 
mengekspresikan, dan berkehendak 
sesuai dengan hakikatnya sebagai 
manusia. Seiring dengan perubahan dan 
perkembangan zaman, konsep 
‘emansipasi’ masa kini berbelok tak tentu 
arah. Pesonanya justru tidak lagi harum 
seiring salah kaprahnya perempuan 
Indonesia memahami konsep ini. 
Emansipasi masa kini tak ubahnya bentuk 
dagelan yang mempertontonkan dan 
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Amerika

Info SIP
menertawakan kebodohan wanita itu 
sendiri. Betapa tidak, kemajuan zaman 
dan tingginya pendidikan tidak 
membuat wanita sadar akan hakikatnya 
sebagai “per-empu-an” yang "empu". 
Empu merupakan istilah untuk 
menyebut seseorang yang memiliki ilmu 
yang tinggi, kesempurnaan hidup, dan 
pembuat karya agung. Tetapi wanita 
masa kini sebagai perempuan yang 
tidak menghargai “empu” sebagai sosok 
yang tidak atau kurang memiliki fungsi 
“ke-empu-an”. Mereka perempuan 
sekarang lebih mementingkan egonya. 
Emansipasi wanita saat ini terkadang 
menjadi salah kaprah. Pengertian 
kesetaraan perempuan yang ada dinilai 
sekedar saat perempuan sudah bisa 
menempati posisi seorang laki-laki. 
Padahal seharusnya tak hanya seperti 
itu, kesetaraan harus dilihat dengan 
sudut pandang persamaan hak. Yang 
terpenting sebenarnya bukan soal 
seorang perempuan bisa bekerja di 
satu perusahaan atau menempati posisi 
yang tinggi atau juga bisa berbisnis 
sendiri. Tapi kesetaraan yang dimaksud 
bisa dimaknai dari kebebasan seorang 
perempuan untuk mengembangkan 
potensi dan bakatnya. Tapi tetap juga 
mempunyai tanggung jawab sebagai 

ibu rumah tangga. Istilah emansipasi lebih 
tepat disandingkan dengan perempuan 
masa dulu dimana wanita masa dulu lebih 
memahami hakikat dan fungsi mereka 
sebagai perempuan yang “empu”. Betapa 
tidak, perempuan dulu, yang notabene 
adalah ibu kita, nenek kita, atau bahkan 
buyut kita lebih berhasil  menerapkan “ke-
empu-an” mereka. Mereka berhasil 
menjalankan perannya sebagai manusia 
dan perempuan sekaligus. Mereka 
berhasil mencetak generasi-generasi 
ulung melalui percontohan dan suri 
tauladan walaupun jumlah anak yang 
mereka miliki lebih dari jumlah yang 
distandarkan pemerintah kita, tanpa lupa 
kodratnya sebagai seorang istri dan ibu. 
Mereka lebih berhasil menerapkan etika 
dan moral dalam hidup, tanpa kehilangan 
esensinya sebagai manusia, dan jati 
dirinya sebagai seorang perempuan. Hari 
Kartini juga identik dengan kebaya dan 
sanggul. Ini adalah budaya lokal yang 
semenjak tahun 1940-an telah ditetapkan 
oleh Presiden Soekarno sebagai Busana 
Nasional, karena dianggap sebagai 
lambang Emansipasi Wanita Indonesia, 
apalagi dalam kesehariannya Raden 
Ajeng Kartini kerap memakai kebaya. Pun 
dalam sejarahnya, memasuki abad ke-19, 
kebaya sudah dikenakan oleh semua 
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kelas sosial setiap harinya, baik 
perempuan Jawa ataupun perempuan 
peranakan Belanda. Bahkan, kebaya 
sempat menjadi busana wajib bagi 
perempuan Belanda yang hijrah ke 
Indonesia. Kebaya dan sanggul sudah 
menjadi tradisi dan ciri khas ketika 
peringatan Hari Kartini tiba. Bahkan 
jauh sebelum pandemi ini muncul, di 
setiap sekolah-sekolah akan diadakan 
perlombaan busana Kartini. Dan di hari 
H-nya, banyak siswa yang ditunjuk 
untuk mengenakan kebaya dan 
sanggul, berlenggak-lenggok di 
panggung, bahkan di beberapa kota 
kelahiran Raden Ajeng Kartini masih 
memelihara tradisi karnaval alias pawai 
mengenakan busana Kartini di jalan-
jalan kota. Tetapi wanita sekarang 
sudah beda dengan dulu. Mereka lebih 
mementingkan budaya arab yang jelas 
jelas bukan budaya bangsa Indonesia. 
Bahkan ada kaum tertentu yang 
sekarang lagi marak di Indonesia juga 
mem-bid'ah kan dalam ajaran mereka. 
Haram hukumnya memakai sanggul 
karena memperlihatkan aurat. Yang 
akhirnya mereka menjadi kartini yang 
tersesat dengan meledakkan dirinya 
karena mengikuti ajaran yang sesat. 
Mereka melakukan itu tanpa merasa 
bersalah. Kartini sesat ini yang 
membuat perempuan menjadi hina dan 

tidak ada harga dirinya lagi. Karena buat 
mereka (para pengikut ajaran sesat) kaum 
perempuan bisa dijadikan apa saja sesuai 
kemauan mereka. Andai Kartini masih 
hidup, mungkin ia akan menangis melihat 
generasinya yang tidak menghargai 
budayanya sendiri. Ibu kita, Raden Ajeng 
Kartini adalah perempuan visioner yang 
telah melangkah melampaui zamannya. Ia 
bak pelita yang terlalu cepat meredup. 
Pada 17 September 1904, Kartini 
menghembuskan nafas yang terakhir 
ketika baru menapaki usia 25 tahun, 
empat hari setelah melahirkan seorang 
putra laki-laki. Perjuangan RA Kartini 
jangan sampai hilang atau sia sia. Kita 
sebagai bangsa Indonesia yang 
berbudaya, jangan sampai ikut ikutan 
budaya asing. Jangan sampai “Habis 
Gelap Terbitlah Terang" menjadi “Habis 
Gelap Terbitlah Kegelapan Lain". 
Perempuan, ibu, istri, wanita adalah sosok 
yang akan menjadi contoh baik bagi anak-
anaknya. Mungkin benar candaan Gus 
Dur Jogja dilanda gempa karena Nyi Roro 
Kidul penguasa laut selatan Jawa, murka 
karena dipaksa pakai jilbab. Selamat Hari 
Kartini untuk seluruh perempuan 
Indonesia. Jadilah wanita atau perempuan 
yang sebenarnya. Wanita yang 
menghargai budayanya sendiri dan 
mempunyai tanggung jawab sebagai ibu 
rumah tangga. 
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Rasa dari buah terong Belanda 
merupakan kombinasi antara tomat dan 
jambu biji. 
Buah ini juga sangat terkenal di New 

Terong Belanda memiliki kandungan 
serat yang baik bagi kesehatan 
sehingga baik untuk mengatasi masalah 
pencernaan. 

Berikut ini adalah beberapa fakta 
menarik tentang terong Belanda beserta 
manfaatnya bagi kesehatan tubuh yang 
patut Anda ketahui, dikutip dari berbagai 
sumber.

Terong Belanda adalah salah satu jenis 
buah yang cukup sering dijumpai di 
Indonesia. Buah ini termasuk dalam 
spesies terung-terungan yang tersebar 
di daerah Bali, Jawa Barat, dan 
Sumatera Utara.

Mengenal Terong Belanda
Terong belanda (Solanum betaceum 
Cav.) atau yang dikenal dengan sebutan 
Tamarillo merupakan tanaman perdu 
jenis terung-terungan yang tergolong ke 
dalam famili Solanaceae.

Terong Belanda juga mengandung 
vitamin C yang cukup tinggi, 
membuatnya ampuh untuk mengobati 
sariawan. 
Selain itu, terong Belanda juga diketahui 
mampu mencegah penyakit kanker.

Terong Belanda memiliki rasa yang 
manis asam dan menyegarkan, 
sehingga buah ini seringkali diolah 
menjadi jus.

 Tanaman ini berasal dari pegunungan 
Andes di Peru, Chili, Ekuador, dan 
Bolivia.
Terong Belanda mulai dikembangkan di 
Indonesia seperti di daerah Bali, Jawa 
Barat dan Karo, Sumatera Utara. 

Manfaat Terong Belanda 

Berdasarkan tipe buahnya, terong 
Belanda dapat dibedakan menjadi 
beberapa kelompok sebagai berikut:

Terong Belanda Kuning

Karakteristik dari terong Belanda kuning 
emas adalah kulit buah yang berwarna 
kuning emas kemerah-merahan. 
Perbedaan antara terong Belanda jenis 
ini dengan yang lainnya adalah tidak ada 
warna di sekitar bijinya. 

Jenis Terong Belanda

Terong Belanda Kuning Emas

Terong Belanda Merah

Terong Belanda jenis ini rasanya manis 
dan memiliki aroma yang enak terutama 
pada buah yang berukuran kecil.
 Buah ini sering dimanfaatkan untuk 
keperluan industri pangan seperti sari 
buah, sirup, permen dan lain sebagainya.

Zealand dan disukai oleh masyarakat di 
sana.Pada awalnya, terong Belanda 
dikenal dengan nama Cyphormandra 
betaceae (Cav.) Sendt., namun 
kemudian direvisi oleh Sendtner dengan 
nama ilmiah Solanum betaceum Cav 
(Faucon, 1998) dilansir dari publikasi 
oleh Universitas Udayana.

Terong Belanda merah memiliki 
karakteristik yaitu kulit buahnya berwarna 
merah dengan warna merah gelap di 
sekitar bijinya dan warna kuning emas 
pada daging buahnya. 

Terong Belanda jenis ini juga memiliki 
rasa yang lebih manis dibandingkan jenis 

Karakteristik dari buah terong Belanda 
kuning adalah warna kulitnya yang 
kuning dengan daging buah yang 
berwarna kuning emas di sekitar biji. 
Tanaman jenis ini menghasilkan buah 
yang berukuran paling besar di antara 
jenis terong Belanda yang lainnya.
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Terong Belanda termasuk ke dalam 
suku Solanaceae. Umumnya, suku ini 
menghasilkan alkaloid, steroid, 
antosianin, biasanya tidak bertanin. 
Komponen antioksidan yang dimiliki 
oleh terong Belanda merah dan kuning 
(bagian daging dan biji) adalah vitamin 
C, vitamin E, karotenoid, serta 
kandungan senyawa fenolik seperti 
antosianin, asam fenolat dan sejumlah 
kecil flavonol.

Secara tradisional, buah terong Belanda 
biasanya digunakan sebagai obat untuk 
memperlancar air seni, menurunkan 
kadar kolesterol, dan reumatik.

Selain mengandung magnesium dan 
kalium, terong Belanda juga 
mengandung kalsium, fosfor, natrium 
dan seng.

 Apabila dikonsumsi sebanyak 3 buah 
setiap hari, buah terong Belanda 
berkhasiat sebagai obat tekanan darah 
tinggi (Departemen Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial, 2001).
Kandungan antosianin, 

Kandungan Nutrisi Terong Belanda

vitamin serta zat gizi lain dalam buah 
terong belanda bekerja sinergis untuk 
mencegah kerusakan sel-sel jaringan 
tubuh penyebab penyakit, melancarkan 
penyumbatan pembuluh darah, 
meningkatkan stamina, daya tahan 
tubuh dan vitalitas, serta membantu 
proses penyembuhan.

Buah terong Belanda juga diketahui 
mengandung kalium. Kalium dalam 
tubuh ditemukan di dalam darah yang 
diketahui baik untuk mencegah tekanan 
darah tinggi. 

Kegunaan Terong Belanda

lainnya.

Manfaat Terong Belanda

Selain itu berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Ordonez et al, (2010) 
diketahui bahwa jus buah terong 
Belanda menunjukkan aktivitas 
antioksidan.

Menurut Ordonez et al., (2006), buah 
terong Belanda memiliki aktivitas 
antimikroba. 

Melansir dari drhealthbenefits.com, 
berikut ini adalah beberapa manfaat 
kesehatan yang bisa Anda dapatkan 
dari mengonsumsi terong Belanda, 

Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh
Nutrisi terong Belanda sangat baik untuk 
daya tahan tubuh karena mengandung 
vitamin C. Vitamin C merupakan salah 
satu jenis vitamin yang baik untuk 
menjaga dan meningkatkan daya tahan 
tubuh Anda.

Dalam 100 g terong Belanda, terkandung 
zat besi sebesar 0,4 - 0,9 mg. Zat besi ini 
berperan penting untuk mencegah 
terjadinya anemia atau kurang darah.

Terong belanda memiliki vitamin A yang 
tinggi, meskipun tidak lebih tinggi dari 
vitamin A pada wortel. Tapi, vitamin A 
dalam terong Belanda bisa membantu 
kebutuhan harian Anda akan vitamin A.

Terong belanda memiliki rasa yang agak 
asam. Rasa asam ini dapat membantu 
menyegarkan tubuh, sehingga tubuh yang 
lemas dan mengantuk bisa langsung 
segar setelah mengonsumsi jus terong 
belanda. Apalagi jika ditambah dengan es 
batu dan air es, maka akan menambah 
kesegarannya.

Cegah Anemia

Manfaat terong Belanda selanjutnya 
adalah untuk menjaga kesehatan mata. 
Hal ini berasal dari kandungan vitamin A 
pada terong Belanda. 

Sama seperti beberapa buah asam 
layaknya jeruk dan apel, manfaat vitamin 
C pada terong Belanda dapat membantu 
menyembuhkan penyakit kudis. 

Sembuhkan Penyakit Kudis

Jaga Kesehatan Mata

Tak bisa dipungkiri, kanker merupakan 
penyakit yang ditakuti banyak orang 
karena keahliannya dalam menggerogoti 
organ tubuh. 

Terong Belanda mengandung likopen. 
Likopen berfungsi mencegah radikal 
bebas yang dapat menyebabkan 
terjadinya sel kanker dalam tubuh kita.

Selain itu vitamin C dalam terong Belanda 
dapat mencegah penyakit kudis pada 
rongga mulut.

Nutrisi penting lainnya dalam terong 
Belanda adalah zat besi. 

Untuk menghindari diri dari kanker, Anda 
bisa mengonsumsi jus terong Belanda 
secara rutin. 

Menyegarkan Tubuh
yakni:

Mencegah Kanker

Pemerintah Indonesia melalui Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (KPC-PEN) resmi 
menutup pintu masuk bagi setiap 
pelaku 
perjalanan 
yang 
berasal dari 
India 
menyusul 
terjadi 
lonjakan 
kasus 
Covid-19 di 
negara 
tersebut 
Ketua 
KPC-PEN 
Airlangga 
Hartarto 
mengataka
n, setiap 
warga 
negara 
asing yang 
pernah tinggal maupun transit dari India 
dalam waktu 14 hari ke belakang tidak 
diizinkan masuk Indonesia. "Pemerintah 
memutuskan untuk menghentikan 
pemberian visa bagi orang asing yang 
pernah tinggal dan atau mengunjungi 
wilayah India dalam kurun waktu 14 
hari," kata Airlangga dalam konferensi 
pers secara virtual, Jumat (23/4/2021). 
"Kebijakan mulai berlaku hari minggu 
25 april 2021, peraturan ini sifatnya 
sementara dan akan terus dikaji ulang," 
tuturnya. Sementara itu, Airlangga 
mengatakan, bagi Warga Negara 
Indonesia (WNI) yang pernah tinggal 
atau pernah mengunjungi India dalam 
kurun waktu 14 hari dan akan kembali 
ke Tanah Air, maka diizinkan masuk 
dengan protokol kesehatan yang 
diperketat. WNI yang kembali ke 
Indonesia tersebut, kata dia, harus 
menjalani karantina selama 14 hari di 
hotel khusus, berbeda dengan hotel 
karantina lain. "Dan harus lulus hasil tes 
PCR maksimum 2x24 jam sebelum 

Indonesia Tutup Masuk Perjalanan Dari India

keberangkatan, dan hari pertama 
kedatangan dan hari ke-13 pasca 
karantina akan kembali di PCR tes," 
ujarnya.Sebelumnya, Kementerian 

Kesehatan 
menyatakan 
bahwa ada 
132 warga 
negara India 
yang datang 
ke 
Indonesia 
dari 
negaranya. 
Kasubdit 
Karantina 
Kesehatan 
Direktorat 
Jenderal 
Pencegahan 
dan 
Pengendalia
n Penyakit 
(P2P) 
Kementeria

n Kesehatan Benget Saragih 
mengatakan, ratusan WNA tersebut 
masuk ke Indonesia melalui Bandara 
Soekarno-Hatta dengan menumpangi 
pesawat carter. "Sampai hari ini yang 
masuk melalui India yang datang 
langsung dengan pesawat carter. Mereka 
132 orang masuk melalui Bandara 
Soekarno-Hatta," kata Benget saat 
dihubungi Kompas.com, Jumat. Ratusan 
WNA asal India tersebut sebagian besar 
adalah ibu rumah tangga dan anak-anak 
yang memiliki kartu izin tinggal serbatas 
(Kitas). Namun, ia mengatakan, pihaknya 
tetap melakukan pengawasan dan 
pengetatan terhadap kedatangan WNA 
asal India tersebut seperti melakukan 
pemeriksaan Covid-19 dan karantina di 
hotel selama lima hari. "Walaupun mereka 
membawa hasil negatif dari luar negeri, 
kemarin kita melakukan swab PCR dari 
satu hotel ada Hotel Ibis Tamarin 67 orang 
ditempatkan di sana, sembilan yang 
positif, dan ini sudah kita lakukan 
evakuasi dan diisolasi," ujarnya.
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Menyegarkan Tubuh
yakni:

Mencegah Kanker

Pemerintah Indonesia melalui Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (KPC-PEN) resmi 
menutup pintu masuk bagi setiap 
pelaku 
perjalanan 
yang 
berasal dari 
India 
menyusul 
terjadi 
lonjakan 
kasus 
Covid-19 di 
negara 
tersebut 
Ketua 
KPC-PEN 
Airlangga 
Hartarto 
mengataka
n, setiap 
warga 
negara 
asing yang 
pernah tinggal maupun transit dari India 
dalam waktu 14 hari ke belakang tidak 
diizinkan masuk Indonesia. "Pemerintah 
memutuskan untuk menghentikan 
pemberian visa bagi orang asing yang 
pernah tinggal dan atau mengunjungi 
wilayah India dalam kurun waktu 14 
hari," kata Airlangga dalam konferensi 
pers secara virtual, Jumat (23/4/2021). 
"Kebijakan mulai berlaku hari minggu 
25 april 2021, peraturan ini sifatnya 
sementara dan akan terus dikaji ulang," 
tuturnya. Sementara itu, Airlangga 
mengatakan, bagi Warga Negara 
Indonesia (WNI) yang pernah tinggal 
atau pernah mengunjungi India dalam 
kurun waktu 14 hari dan akan kembali 
ke Tanah Air, maka diizinkan masuk 
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diperketat. WNI yang kembali ke 
Indonesia tersebut, kata dia, harus 
menjalani karantina selama 14 hari di 
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karantina lain. "Dan harus lulus hasil tes 
PCR maksimum 2x24 jam sebelum 

Indonesia Tutup Masuk Perjalanan Dari India

keberangkatan, dan hari pertama 
kedatangan dan hari ke-13 pasca 
karantina akan kembali di PCR tes," 
ujarnya.Sebelumnya, Kementerian 

Kesehatan 
menyatakan 
bahwa ada 
132 warga 
negara India 
yang datang 
ke 
Indonesia 
dari 
negaranya. 
Kasubdit 
Karantina 
Kesehatan 
Direktorat 
Jenderal 
Pencegahan 
dan 
Pengendalia
n Penyakit 
(P2P) 
Kementeria

n Kesehatan Benget Saragih 
mengatakan, ratusan WNA tersebut 
masuk ke Indonesia melalui Bandara 
Soekarno-Hatta dengan menumpangi 
pesawat carter. "Sampai hari ini yang 
masuk melalui India yang datang 
langsung dengan pesawat carter. Mereka 
132 orang masuk melalui Bandara 
Soekarno-Hatta," kata Benget saat 
dihubungi Kompas.com, Jumat. Ratusan 
WNA asal India tersebut sebagian besar 
adalah ibu rumah tangga dan anak-anak 
yang memiliki kartu izin tinggal serbatas 
(Kitas). Namun, ia mengatakan, pihaknya 
tetap melakukan pengawasan dan 
pengetatan terhadap kedatangan WNA 
asal India tersebut seperti melakukan 
pemeriksaan Covid-19 dan karantina di 
hotel selama lima hari. "Walaupun mereka 
membawa hasil negatif dari luar negeri, 
kemarin kita melakukan swab PCR dari 
satu hotel ada Hotel Ibis Tamarin 67 orang 
ditempatkan di sana, sembilan yang 
positif, dan ini sudah kita lakukan 
evakuasi dan diisolasi," ujarnya.
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Dengan Biaya Terjangkau $5

Pencarian terhadap kapal selam KRI 
Nanggala-402 di perairan Bali terus 
dilakukan. Kontak dengan kapal selam 
mendadak hilang sejak Rabu (21/4) 
kemarin.

Keberadaan kapal selam di perairan 
Bali dalam rangka latihan penembakan 
Torpedo SUT. Sebelum memulai 
latihan, awak kapal sempat 
berkomunikasi dan menyampaikan izin 
untuk menyelam pada pukul 03.00 Wib. 
Izin pun diberikan.

Seluruh kekuatan dikerahkan 
menelusuri jejak kapal. Apalagi, di 
dalam kapal terdapat 53 awak terdiri 
dari 49 anak buah kapal (ABK), 1 
komandan kapal dan 3 orang Arsenal 
yang kondisinya belum diketahui.

Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja 
kontak dengan kapal yang memiliki 
berat 1,395 ton itu hilang. Tepat saat 
komandan gugus tugas latihan akan 
memberikan otorisasi penembakan 
torpedo. Upaya komunikasi terus 
dilakukan saat itu. Sayangnya tak ada 
jawaban.Penelusuran keberadaan 
kapal selam langsung dilakukan. Satu 
unit helikopter dikerahkan untuk melihat 
dari udara. Hasilnya, di sekitar lokasi 
kapal melakukan penyelaman 
ditemukan tumpahan minyak.
Dugaan sementara, tumpahan minyak 
berasal dari tangki yang retak sehingga 

Upaya Pencarian Kapal Selam Nanggala 402

Sampai Kamis (22/4) kemarin, belum ada 
tanda-tanda kapal selam ditemukan. 
Perkiraan Kepala Staf TNI AL (Kasal), 
Laksamana TNI Yudo Margono, oksigen 
dalam kapal selam Nanggala-402 bisa 
bertahan hingga 72 jam ke depan dalam 
kondisi black out. Artinya, kapal selam 
bisa bertahan hingga hari Sabtu pukul 3 
pagi."Kemampuan oksigen KRI Nanggala 
jika dalam kondisi yang diperkirakan 
black out seperti sekarang ini maka 
mampu (bertahan) 72 jam atau kurang 
lebih 3 hari. Kalau kemarin hilang kontak 
jam 3, maka bisa sampai Sabtu jam 3," 
kata Laksamana Yudo saat konferensi 
pers di Lanud Gusti Ngurah Rai, Bali, 
Kamis (22/4).Dia berharap, sebelum 
sampai di hari Sabtu, KRI Nanggala-402 
bisa ditemukan dan dievakuasi tim 
pencari gabungan. Apalagi, pada 
pencarian kemarin, sempat ditemukan 
kemagnetan yang tinggi di kedalaman 50-
100 meter melayang. Harapannya, 
kemagnetan itu berasal dari KRI 
Nanggala 402."Mudah-mudahan 

terjadi kebocoran bahan bakar minyak 
(BBM). Keretakan pada tangki memang 
bisa terjadi jika posisi kapal berada di 
kedalaman 500-700 meter.
Kemungkinan lainnya, tangki sengaja 
dirusak awak kapal agar minyak tumpah 
dan kapal menjadi ringan sehingga bisa 
mengapung.
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"Kalau mereka latihan kemarin, maka 
saat ini logistik mungkin masih terpenuhi 
90 persen. Untuk kebutuhan logistiknya 
juga cukup layak," kata Kepala Dinas 
Penerangan Angkatan Laut 
(Kadispenal), Laksma Julius Widjojono, 
yang dihubungi secara terpisah.

Nanggala-402 dapat segera ditemukan 
dengan kondisi oksigen yang masih 
ada," harapnya.Sementara untuk 
ketersediaan logistik, diyakini cukup 
terpenuhi hingga 90 persen.

Kapal Selam Nanggal 402 Masih Laik 
Beroperasi

Yudo menambahkan, meskipun usia 
pembuatan kapal terbilang tua, dengan 
peremajaan yang rutin kapal masih 
sangat baik untuk digunakan.

"Kapal sudah di docking bulan Januari 
2020, docking di PT PAL, sehingga masih 
sangat layak," kata Yudo.

Dalam kesempatan yang sama, 
Laksamana Yudo memastikan kapal 
selam Nanggala 402 masih sangat layak 
beroperasi. Apalagi, proses uji kelayakan 
dilakukan sesuai prosedur dan jadwal 
yang berlaku.

"Kita akan sesuaikan life of time dari 
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Jokowi Minta Utamakan Keselamatan 
Para Awak

Katanya, kapal selam Nanggala tidak 
asing dengan aktivitas latihan 
menembak torpedo. Tercatat 15 kali 
latihan penembakan torpedo melibatkan 
kapal selam Nanggala 402."Menembak 
torpedo kapal perang itu 2 kali dan 
sasarannya kapal eks KRI dan dua-
duanya tenggelam."

Peristiwa ini mendapat perhatian serius 
dari Presiden Joko Widodo. Bahkan dia 
memberikan peringatan tegas, 
bahwasanya keselamatan para awak di 
kapal selam harus diutamakan.

kapal tersebut, kalau kondisi bagus dan 
bisa kita rawat, tentu akan kita rawat 
dengan baik. Karena di TNI AL itu 
perawatan kapal ada fase-fasenya," 
jelas Yudo.

Dia meminta semua pihak turut 
mendoakan agar proses pencarian kapal 
secepatnya membuahkan hasil.

"Saya juga telah memerintahkan 
Panglima TNI, Kasal, Basarnas dan 
bersama-sama dengan instansi lainnya 
untuk mengerahkan segala kekuatan dan 
upaya seoptimal mungkin melakukan 
upaya pencarian dan penyelamatan. 
Prioritas utama adalah keselamatan 53 
awak kapal," kata Jokowi dalam akun 
YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 
(22/4).

“Kepada keluarga awak kapal saya 
memahami betul perasaan bapak ibu 
semuanya saat ini, tapi sekali lagi 
pemerintah, telah, dan akan terus 
melakukan pencarian dalam keselamatan 
yang ada dalam kapal tersebut," 
ungkapnya.
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Sekretaris Jenderal Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan 
mengatakan, shalat Idul Fitri saat 
pandemi Covid-19 sebaiknya dilakukan 
di rumah bersama keluarga. Sebab, 
shalat Idul Fitri akan menimbulkan 
kerumunan kelompok sehingga rentan 
terjadi penularan virus corona. "Shalat 
Idul Fitri ini karena akan menimbulkan 
kerumunan, karena akan menimbulkan 
kelompok harus kita lebih utamakan 
keselamatan, supaya tidak 
menimbulkan penularan klaster baru 
baru," kata Amirsyah dalam konferensi 
pers secara virtual di kanal YouTube 
BNPB, Jumat (23/4/2021). Amirsyah 
juga mengatakan, silaturahmi selama 

Anjuran MUI Tentang Shalat Idul Fitri 

Lebaran bisa dilakukan secara virtual 
tanpa harus bertemu langsung dengan 
anggota keluarga. "Ini akan lebih 
meningkatkan suasana yang hangat di 
tengah-tengah keluarga, dan terhindar 
dari kerumunan di tengah-tengah 
masyarakat," ujarnya. Lebih lanjut, 
Amirsyah mengatakan, Ramadhan tahun 
ini harus dijadikan momentum untuk 
menurunkan penyebaran Covid-19. Ia 
mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di 
India merupakan pelajaran yang harus 
diambil hikmahnya oleh Indonesia. "Dan 
pemerintah harus terus melakukan 
peningkatan intensitas vaksinasi 
sehingga cakupan vaksinasi yang 70 
persen bisa kita capai," pungkasnya.

"Peran kami punya fasilitas dan kami 
diminta, ya kami siap. Kenapa tidak 
mendukung sebuah penelitian untuk 
mendapatkan temuan baru?" kata 

Sejak 2017, kata Andika, unit ini telah 
melakukan pengadaan teknologi dari 
Jerman. Selain itu, JCCC telah 
menangani lebih dari 200 kasus.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 
Jenderal TNI Andika Perkasa 
mengatakan vaksin Nusantara yang 
tengah 
diteliti di 
RSPAD 
Gatot 
Soebroto 
tak akan 
dikomersilk
an dan 
diproduksi 
secara 
massal.

Menurutnya, RSPAD sanggup terlibat 
karena memiliki fasilitas dan 
pengalaman. Di rumah sakit yang 
pernah dipimpin Terawan itu terdapat 
unit Indonesian Army Cells Cure Centre 
(JCCC) yang melakukan terapi seluler 
terapan dan small molecule.

"Kami 
porsinya 
bukan ke 
situ, kami 
porsinya 
hanya 
membantu 
penelitian. 
Kita tidak 
ada 
hubungannya dengan komersialisasi 
maupun rencana-rencana produksi 
(massal)," kata Andika dalam program 
Mata Najwa yang disiarkan langsung di 
Trans 7, Rabu (21/4) malam.Andika 
mengatakan TNI AD mendukung 
penelitian vaksin Nusantara ini lantaran 
tim peneliti yang digawangi mantan 
Menteri Kesehatan Terawan Agus 
Putranto menghubungi RSPAD Gatot 
Subroto, Jakarta Pusat.

KSAD : Vaksin Nusantara Tak Dikomersilkan
Andika.Ketika ditanya apakah setelah 
adanya Memorandum of Understanding 
(MoU) antara Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM), TNI AD, dan 

Kemenkes 
beberapa 
waktu lalu 
program 
penelitian 
ini akan 
menjadi 
milik TNI 
AD, 
Andika 
tidak 
menjawab 
dengan 
tegas.

Menurutnya, pada Rabu (21/4) pagi, tim 
peneliti telah memaparkan rencana detail 
penelitian kepada komite etik RSPAD. 
Paparan tersebut sedang disempurnakan 
untuk kemudian dilaporkan hari ini
"Akan kita komunikasikan dengan 
Kementerian Kesehatan sebagai 
supervisor dari penelitian ini," 
ujarnya.Jenderal bintang empat itu 
menyebut saat ini pihaknya tak mengajak 
pihak-pihak swasta dan asing yang 
pernah terlibat dalam fase awal penelitian 
vaksin Nusantara. Namun, ia tak 
mempermasalahkan jika pihak-pihak 
tersebut akan bergabung kembali.
Sementara itu, mengenai pendanaan 
penelitian ini, Andika mengatakan 
pihaknya siap membantu selama 
anggaran tersebut masih dalam batas 
kemampuan RSPAD."Bahkan walaupun 
kami harus mengeluarkan anggaran 
selama itu dalam batas kemampuan kami 
akan siap," katanya.

Ia hanya 
mengatak
an 
penelitian 
tersebut 
masih jauh 

dari kata selesai. Andika kemudian 
menuturkan perkembangan terkini 
penelitian tersebut.
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Sekretaris Jenderal Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan 
mengatakan, shalat Idul Fitri saat 
pandemi Covid-19 sebaiknya dilakukan 
di rumah bersama keluarga. Sebab, 
shalat Idul Fitri akan menimbulkan 
kerumunan kelompok sehingga rentan 
terjadi penularan virus corona. "Shalat 
Idul Fitri ini karena akan menimbulkan 
kerumunan, karena akan menimbulkan 
kelompok harus kita lebih utamakan 
keselamatan, supaya tidak 
menimbulkan penularan klaster baru 
baru," kata Amirsyah dalam konferensi 
pers secara virtual di kanal YouTube 
BNPB, Jumat (23/4/2021). Amirsyah 
juga mengatakan, silaturahmi selama 

Anjuran MUI Tentang Shalat Idul Fitri 

Lebaran bisa dilakukan secara virtual 
tanpa harus bertemu langsung dengan 
anggota keluarga. "Ini akan lebih 
meningkatkan suasana yang hangat di 
tengah-tengah keluarga, dan terhindar 
dari kerumunan di tengah-tengah 
masyarakat," ujarnya. Lebih lanjut, 
Amirsyah mengatakan, Ramadhan tahun 
ini harus dijadikan momentum untuk 
menurunkan penyebaran Covid-19. Ia 
mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di 
India merupakan pelajaran yang harus 
diambil hikmahnya oleh Indonesia. "Dan 
pemerintah harus terus melakukan 
peningkatan intensitas vaksinasi 
sehingga cakupan vaksinasi yang 70 
persen bisa kita capai," pungkasnya.

"Peran kami punya fasilitas dan kami 
diminta, ya kami siap. Kenapa tidak 
mendukung sebuah penelitian untuk 
mendapatkan temuan baru?" kata 

Sejak 2017, kata Andika, unit ini telah 
melakukan pengadaan teknologi dari 
Jerman. Selain itu, JCCC telah 
menangani lebih dari 200 kasus.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 
Jenderal TNI Andika Perkasa 
mengatakan vaksin Nusantara yang 
tengah 
diteliti di 
RSPAD 
Gatot 
Soebroto 
tak akan 
dikomersilk
an dan 
diproduksi 
secara 
massal.

Menurutnya, RSPAD sanggup terlibat 
karena memiliki fasilitas dan 
pengalaman. Di rumah sakit yang 
pernah dipimpin Terawan itu terdapat 
unit Indonesian Army Cells Cure Centre 
(JCCC) yang melakukan terapi seluler 
terapan dan small molecule.

"Kami 
porsinya 
bukan ke 
situ, kami 
porsinya 
hanya 
membantu 
penelitian. 
Kita tidak 
ada 
hubungannya dengan komersialisasi 
maupun rencana-rencana produksi 
(massal)," kata Andika dalam program 
Mata Najwa yang disiarkan langsung di 
Trans 7, Rabu (21/4) malam.Andika 
mengatakan TNI AD mendukung 
penelitian vaksin Nusantara ini lantaran 
tim peneliti yang digawangi mantan 
Menteri Kesehatan Terawan Agus 
Putranto menghubungi RSPAD Gatot 
Subroto, Jakarta Pusat.

KSAD : Vaksin Nusantara Tak Dikomersilkan
Andika.Ketika ditanya apakah setelah 
adanya Memorandum of Understanding 
(MoU) antara Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM), TNI AD, dan 

Kemenkes 
beberapa 
waktu lalu 
program 
penelitian 
ini akan 
menjadi 
milik TNI 
AD, 
Andika 
tidak 
menjawab 
dengan 
tegas.

Menurutnya, pada Rabu (21/4) pagi, tim 
peneliti telah memaparkan rencana detail 
penelitian kepada komite etik RSPAD. 
Paparan tersebut sedang disempurnakan 
untuk kemudian dilaporkan hari ini
"Akan kita komunikasikan dengan 
Kementerian Kesehatan sebagai 
supervisor dari penelitian ini," 
ujarnya.Jenderal bintang empat itu 
menyebut saat ini pihaknya tak mengajak 
pihak-pihak swasta dan asing yang 
pernah terlibat dalam fase awal penelitian 
vaksin Nusantara. Namun, ia tak 
mempermasalahkan jika pihak-pihak 
tersebut akan bergabung kembali.
Sementara itu, mengenai pendanaan 
penelitian ini, Andika mengatakan 
pihaknya siap membantu selama 
anggaran tersebut masih dalam batas 
kemampuan RSPAD."Bahkan walaupun 
kami harus mengeluarkan anggaran 
selama itu dalam batas kemampuan kami 
akan siap," katanya.

Ia hanya 
mengatak
an 
penelitian 
tersebut 
masih jauh 

dari kata selesai. Andika kemudian 
menuturkan perkembangan terkini 
penelitian tersebut.
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 Dalam putaran pertama negosiasi, 
Turki berjanji untuk membeli 100 jet 
tempur F-35. Pada 2018, As memberi 
jatah enam unit F-35 untuk Turki 
dengan syarat seorang pilot Turki harus 
dilatuh sebelum unit benar-benar 
dikirim. Namun, di tengah jalan, Turki 

Ganti pemasok

Kementerian Pertahanan Amerika 
Serikat (AS) secara resmi memberitahu 
Turki bahwa Ankara dihapus dari 
program jet tempur F-35. Berbicara 
kepada media asal Turki Anadolu 
Agency pada Rabu (21/4/2021), 
seorang pejabat Kementerian 
Pertahanan AS menuturkan bahwa 
Turki tidak termasuk dalam perjanjian 
terbaru program F-35. Program F-35 
dibuka melalui nota kesepahaman 
bersama pada 2006 dan ditandatangani 
oleh Turki pada 26 Januari 2007. 
Dengan demikian, Turki telah 
bergabung dengan F-35 Joint Strike 
Fighter Program (JSF) pada tahun 
2007. Peserta lain dari program ini 
adalah AS, Inggris, Italia, Belanda, 
Australia, Denmark, Kanada, dan 
Norwegia. Namun dalam nota 
kesepahaman bersama terbaru, Turki 
tidak termasuk di dalamnya 
sebagaimana dilansit TRT World, Kamis 
(22/4/2021).

AS Hapus Turki Dari Program F-35

membeli sistem pertahanan udara S-400 
buatan Rusia. Hal ini membuat 
hubungan AS dan Turki terganggu. 
Karena hubungan terganggu, 
pengiriman jet tempur F-35 ke Turki 
ditunda.Pada Juli 2020, Kementerian 
Pertahanan AS mengumumkan kontrak 
bagi Angkatan Udara AS untuk membeli 
delapan unit F-35 generasi terbaru yang 
awalnya ditujukan untuk Turki. Turki 
sebenarnya juga ditunjuk untuk 
memproduksi suku cadang untuk jet 
tempur itu. Tetapi, dengan adanya krisis 
S-400, produksi terhenti dan AS 
menemukan pemasok baru untuk suku 
cadang F-35. Di sisi lain, Presiden AS 
Joe Biden mengindikasikan pada Rabu 
bahwa pihaknya berniat menjual jet 
tempur F-35 senilai 23 miliar dollar AS 
ke Uni Emirat Arab (UEA). Namun, AS 
tengah mempertimbangkan pembatasan 
dan tidak akan segera mengirimkannya. 
Setelah Biden dilantik pada Januari, 
Kementerian Luar Negeri AS 
memerintahkan peninjauan paket 
senjata besar-besaran era Donald 
Trump ketika UEA menjalin hubungan 
diplomatik dengan Israel. Kementerian 
Luar Negeri AS mengatakan, pihaknya 
merencanakan dialog yang kuat dan 
berkelanjutan dengan UEA tentang 
transfer senjata, termasuk F-35.

Sejumlah tokoh juga telah menjalani 
proses pengambilan sampel darah 
vaksin Nusantara. Mereka di antaranya 
mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, 
mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah 
Supari, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco 
Ahmad, sejumlah anggota DPR, hingga 

Pertemuan berlangsung tertutup dan 
berjalan singkat tak sampai satu jam di 
ruang tamu Ganjar.Usai pertemuan, tim 
peneliti vaksin Nusantara yang 
berjumlah 5 orang langsung 
meninggalkan tempat pertemuan dan 
menolak untuk memberi keterangan.

Ganjar mengatakan tim peneliti vaksin 
Nusantara baru sebatas menjelaskan 
secara lisan. Politikus PDIP itu meminta 
mereka memberikan laporan tertulis 
mengenai penelitian vaksin berbasis sel 
denditrik tersebut."Saya minta untuk 
dibuatkan tertulisnya, 
perkembangannya sampai di mana, apa 
yang belum beres, apa yang tidak 
beres, kelembagaannya , regulasinya 
sudah fit atau belum , metode 
metodologinya, sampel-sampelnya," 
ujarnya.Ganjar menyebut pemerintah 
membutuhkan dosis vaksin Covid-19 
yang banyak untuk memenuhi target 
vaksinasi. Menurutnya, kapasistas 
dalam negeri untuk membuat vaksin 
sendiri juga patut dilihat. Ia pun berkaca 
pada India yang mulai kesulitan 
mendapatkan vaksin.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
bertemu tim peneliti vaksin Nusantara 
terkait kegiatan di Rumah Sakit Dr. 
Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Dr. 
Muwardi Solo, Jawa Tengah.

Usai pertemuan, Ganjar mengaku 
pihaknya hanya ingin mengetahui 
laporan perkembangan penelitian 
selama di Semarang dan Solo.
"Sehingga saya nanti bisa menjelaskan 
kepada publik apa yang terjadi supaya 
tidak menjadi kontroversi dan jangan 
sampai ada nuansa politiknya," kata 
Ganjar, Kamis (22/4).

"Jadi kita mesti betul-betul mandiri, 
berdikari untuk vaksin," katanya.

Ganjar Ingin Berdikari Soal Vaksin

Di sisi lain, BPOM mendapatkan 
beberapa temuan yaitu komponen yang 
digunakan dalam penelitian tidak sesuai 
pharmaceutical grade dan kebanyakan 
impor. Sehingga, sampai saat ini BPOM 
belum mengeluarkan Persetujuan 
Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis 
fase II vaksin Nusantara.BPOM lantas 
membuat kesepahaman dalam 
Memorandum of Understanding (MoU) 
dengan Kementerian Kesehatan dan 
TNI AD perihal nasib vaksin Nusantara 
yang saat ini tengah dalam proses 
pengambilan sampel darah relawan di 
RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Vaksin yang digagas Terawan itu 
diputuskan hanya dilakukan guna 
kepentingan penelitian dan pelayanan. 
Artinya, proses vaksin Nusantara ini 
bukan uji klinis vaksin untuk dimintakan 
izin edar oleh BPOM."Namanya 
sekarang penelitian melalui pelayanan, 
itu istilahnya," kata Kepala BPOM Penny 
K Lukito saat dihubungi 
CNNIndonesia.com, Senin (19/4).

mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Setelah pengambilan sampel darah, 
maka akan diproses selama tujuh hari. 
Dalam waktu tersebut, sampel darah 
akan dibiakkan dan dikenalkan dengan 
protein spike dari virus Covid-19.
Jika hasilnya memenuhi syarat 
penerima vaksin, maka para relawan 
yang telah diambil sampel darahnya 
akan dipanggil kembali dan menjalani 
penyuntikan.
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Kementerian Pertahanan Amerika 
Serikat (AS) secara resmi memberitahu 
Turki bahwa Ankara dihapus dari 
program jet tempur F-35. Berbicara 
kepada media asal Turki Anadolu 
Agency pada Rabu (21/4/2021), 
seorang pejabat Kementerian 
Pertahanan AS menuturkan bahwa 
Turki tidak termasuk dalam perjanjian 
terbaru program F-35. Program F-35 
dibuka melalui nota kesepahaman 
bersama pada 2006 dan ditandatangani 
oleh Turki pada 26 Januari 2007. 
Dengan demikian, Turki telah 
bergabung dengan F-35 Joint Strike 
Fighter Program (JSF) pada tahun 
2007. Peserta lain dari program ini 
adalah AS, Inggris, Italia, Belanda, 
Australia, Denmark, Kanada, dan 
Norwegia. Namun dalam nota 
kesepahaman bersama terbaru, Turki 
tidak termasuk di dalamnya 
sebagaimana dilansit TRT World, Kamis 
(22/4/2021).
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membeli sistem pertahanan udara S-400 
buatan Rusia. Hal ini membuat 
hubungan AS dan Turki terganggu. 
Karena hubungan terganggu, 
pengiriman jet tempur F-35 ke Turki 
ditunda.Pada Juli 2020, Kementerian 
Pertahanan AS mengumumkan kontrak 
bagi Angkatan Udara AS untuk membeli 
delapan unit F-35 generasi terbaru yang 
awalnya ditujukan untuk Turki. Turki 
sebenarnya juga ditunjuk untuk 
memproduksi suku cadang untuk jet 
tempur itu. Tetapi, dengan adanya krisis 
S-400, produksi terhenti dan AS 
menemukan pemasok baru untuk suku 
cadang F-35. Di sisi lain, Presiden AS 
Joe Biden mengindikasikan pada Rabu 
bahwa pihaknya berniat menjual jet 
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ke Uni Emirat Arab (UEA). Namun, AS 
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berjalan singkat tak sampai satu jam di 
ruang tamu Ganjar.Usai pertemuan, tim 
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mendapatkan vaksin.
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Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Dr. 
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Ganjar, Kamis (22/4).
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berdikari untuk vaksin," katanya.
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dengan Kementerian Kesehatan dan 
TNI AD perihal nasib vaksin Nusantara 
yang saat ini tengah dalam proses 
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RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Vaksin yang digagas Terawan itu 
diputuskan hanya dilakukan guna 
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Artinya, proses vaksin Nusantara ini 
bukan uji klinis vaksin untuk dimintakan 
izin edar oleh BPOM."Namanya 
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itu istilahnya," kata Kepala BPOM Penny 
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B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,newNew roof.
Call 267 - 973 - 5796

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)

bersambung ke edisi Minggu depan

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah Air

Kritikan yang muncul baru-baru ini 
yakni hilangnya nama pendiri Nahdlatul 
Ulama KH Hasyim Asy'ari di Kamus 

Ketua DPP PSI Tsamara Amani Alatas 
membela Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem 
Makarim. Pasalnya Nadiem menuai 
kritik di tengah isu reshuffle kabinet.

PSI : Jangan Zalimi Nadiem Demi Politik

"Isu reshuffle kabinet yang beredar di 
media seminggu ini menghasilkan 
keriuhan politik salah satunya serangan 
tajam kepada Mendikbud Nadiem 
Makarim," kata Tsamara dalam 
keterangannya, Rabu (21/4).

Sejarah Indonesia. Akibat hal ini, Nadiem 
dikritik sejumlah pihak.
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Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah Air

Kritikan yang muncul baru-baru ini 
yakni hilangnya nama pendiri Nahdlatul 
Ulama KH Hasyim Asy'ari di Kamus 

Ketua DPP PSI Tsamara Amani Alatas 
membela Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem 
Makarim. Pasalnya Nadiem menuai 
kritik di tengah isu reshuffle kabinet.

PSI : Jangan Zalimi Nadiem Demi Politik

"Isu reshuffle kabinet yang beredar di 
media seminggu ini menghasilkan 
keriuhan politik salah satunya serangan 
tajam kepada Mendikbud Nadiem 
Makarim," kata Tsamara dalam 
keterangannya, Rabu (21/4).

Sejarah Indonesia. Akibat hal ini, Nadiem 
dikritik sejumlah pihak.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

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

Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
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

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

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

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
for $75K/ best offer 
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. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Tsamara mengungkapkan, terakhir 
Nadiem dituduh menerbitkan buku 
Kamus Sejarah yang tidak 
mencantumkan 
pahlawan 
nasional yang 
juga pendiri 
Nahdatul 
Ulama, KH 
Hasyim 
Asy'ari.Dia 
menjelaskan, 
Kamus Sejarah 
Indonesia 
terbitan 
Kemendikbud 
itu dibuat pada 
era mantan 
Mendikbud 
Muhadjir 
Effendi. Tsamara menilai kamus 
tersebut pun belum dicetak.
"Pertama, fakta menunjukkan buku 
Kamus Sejarah itu dibuat pada tahun 
2017 ketika Mendikbudnya Muhadjir 
Effendi, bukan Nadiem Makarim. 
Kedua, sesuai dengan keterangan 
resmi Kemendikbud, Kamus Sejarah itu 
masih berupa draf dan oleh karena itu 
belum dipublikasi," ujarnya.
Oleh sebab itu, Tsamara meminta 
sejumlah pihak untuk tidak menyerang 
Nadiem Makarim. Tsamara meminta 
kritik yang disampaikan ke Nadiem 
bersifat konstruktif bukan fitnah.
"Maka, stop serang dan zalimi Mas 

Di sisi lain, Tsamara 
menilai ada pihak 
yang membocorkan 
draf itu ke publik. 
Tsamara meminta 
pihak terkait untuk 
mengusut dugaan 
tersebut.

“Selain itu, pelaku pembocoran draf 
Kamus Sejarah yang kemungkinan besar 
dilakukan dari dalam tubuh birokrasi 
Kemendikbud harus diusut tuntas," 
tutupnya.

Menteri Nadiem Makarim demi 
kepentingan politik jangka pendek. Mas 
Menteri tentu saja tidak sempurna. Kritik 

boleh saja bahkan 
dianjurkan. Tapi 
kritiklah dengan 
substansi yang kuat 
untuk perbaiki dunia 
pendidikan kita, 
bukan kritik yang 
menjurus kepada 
fitnah," ucapnya.

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

Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961



32 31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Tanah Air

Amerika

31

www.sipbuletin.com
p1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

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

Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
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

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

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

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
for $75K/ best offer 
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. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359
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tersebut pun belum dicetak.
"Pertama, fakta menunjukkan buku 
Kamus Sejarah itu dibuat pada tahun 
2017 ketika Mendikbudnya Muhadjir 
Effendi, bukan Nadiem Makarim. 
Kedua, sesuai dengan keterangan 
resmi Kemendikbud, Kamus Sejarah itu 
masih berupa draf dan oleh karena itu 
belum dipublikasi," ujarnya.
Oleh sebab itu, Tsamara meminta 
sejumlah pihak untuk tidak menyerang 
Nadiem Makarim. Tsamara meminta 
kritik yang disampaikan ke Nadiem 
bersifat konstruktif bukan fitnah.
"Maka, stop serang dan zalimi Mas 

Di sisi lain, Tsamara 
menilai ada pihak 
yang membocorkan 
draf itu ke publik. 
Tsamara meminta 
pihak terkait untuk 
mengusut dugaan 
tersebut.

“Selain itu, pelaku pembocoran draf 
Kamus Sejarah yang kemungkinan besar 
dilakukan dari dalam tubuh birokrasi 
Kemendikbud harus diusut tuntas," 
tutupnya.
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kepentingan politik jangka pendek. Mas 
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boleh saja bahkan 
dianjurkan. Tapi 
kritiklah dengan 
substansi yang kuat 
untuk perbaiki dunia 
pendidikan kita, 
bukan kritik yang 
menjurus kepada 
fitnah," ucapnya.
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