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Nanggala 402

On Eternal Patrol
( Misi Patroli Abadi Untuk Selamanya )

Hilang kontak sejak Rabu (21/4/2021)
dini hari, KRI Nanggala-402 akhirnya
dinyatakan tenggelam sekitar tiga hari
kemudian, Sabtu (24/4/2021) Kapal
selam TNI AL itu terdeteksi tenggelam
di kedalaman 850 meter akibat retakan
besar. Terdapat bukti-bukti otentik yang
menguatkan hingga status berubah dari
submiss (kapal selam hilang) menjadi
subsunk (kapal selam tenggelam).
Berdasarkan sejarah di masa lalu, jika
ada kapal selam hilang, selalu berakhir
dengan duka. Kapal selam milik TNI
Angkatan Laut KRI Nanggala 402
buatan Jerman ini dilaporkan hilang
sekitar 60 mil atau 95 kilometer dari
Celukan Bawang Kabupaten Buleleng
utara Pulau Bali, sejak Rabu dini hari

(21/4/2021). Saat hilang, kapal selam KRI
Nanggala-402 membawa 53 orang. KRI
Nanggala 402 dikonfirmasi memiliki
ketersediaan oksigen selama 72 jam. Jika
diestimasikan, oksigen hanya akan
bertahan hingga Sabtu dini hari
(24/3/2021). Kapuspen TNI Mayjen
Achmad Riad menjelaskan, pada pukul
03.46, KRI Nanggala melakukan
penyelaman. Kemudian pada pukul
04.00, kapal selam melaksanakan
penggenangan peluncur torpedo. Saat itu
lah kontak terakhir dengan kapal selam
tersebut. "Penenggelaman peluncur
torpedo nomor 8 yang merupakan
komunikasi terakhir dengan KRI
Nanggala pada pukul 04.25," kata Riad
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saat konferensi pers di Base Ops
Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis
(22/4/2021). Peluncuran torpedo ini
merupakan rangkaian kegiatan latihan
yang tergabung dalam Gugus Tugas
Penembakan Senjata Strategis TNI
AL. Latihan ini sedianya digelar Kamis
(22/4/2021). Akan tetapi, latihan
tersebut terpaksa dibatalkan akibat
peristiwa hilangnya KRI Nanggala.
Riad juga menegaskan bahwa hingga
saat ini belum ada komunikasi dengan
KRI Nanggala-402. KRI RE
Martadinata memang melaporkan
secara lisan mendeteksi pergerakan di
bawah air dengan kecepatan 2,5 knot.
Namun, laporan tersebut belum bisa
dijadikan kesimpulan bahwa yang
dideteksi adalah kapal selam. Sebab,
kontak tersebut kemudian hilang

sehingga tidak cukup data untuk
dilakukan identifikasi. "Tidak cukup data
untuk identifikasi kontak dimaksud
sebagai kapal selam. Jadi saya tegaskan
kembali berbagai berita yang
disampaikan sudah ditemukan 21 jam itu
sebenarnya belum bisa digunakan
sebagai dasar," kata Riad. Ia juga
membenarkan temuan tumpahan minyak
dan bau solar di beberapa lokasi yang
berbeda. Temuan tersebut terlihat secara
visual oleh pertama, Helikopter Panther
4211 posisi 7 derajat 49 menit 74 detik
LS, 114 derajat 50 menit 78 detik BT
dengan radius 150 meter. KAL Bawean
juga menemukan tumpahan minyak, tapi
lokasi tidak dilaporkan. Selanjutnya KRI R
E Martadinata 331 juga melaporkan
menemukan tumpahan minyak di posisi 7
derajat 51 menit 92 detik LS, kemudian
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114 derajat 5 menit 77 detik BT dengan
area 150 meter. Presiden Jokowi
dalam konferensi persnya pada hari
Kamis (22/4/2021), telah memberikan
4 instruksi berupa:
- Mengerahkan seluruh kekuatan yang
dimiliki untuk mencari KRI Nanggala
402
- Memprioritaskan keselamatan awak
kapal KRI Nanggala 402 yang
berjumlah 53 orang
- Mengupayakan pencarian dan
penyelamatan yang terbaik
- Mengajak masyarakat turut
mendoakan bagi keselamatan dan
harapan kembalinya KRI Nanggala
402.
Harapan dan doa bagi keselamatan
awak kapal Nanggala 402 terus
bergulir, hingga kabar terbaru terkait

pencarian kapal disampaikan kembali oleh
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL)
Laksamana Yudo Margono (24/4/2021)
memaparkan adanya bukti otentik bahwa
KRI Nanggala tenggelam (subsunk).
"Dengan adanya bukti otentik Nanggala,
maka pada saat ini kita isyaratkan dari
submiss menjadi subsunk," ujar Kepala
Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana
Yudo Margono dalam konferensi pers di
Bali, Sabtu (24/4/2021). Bukti otentik yang
ditemukan yakni alas yang biasa dipakai
untuk shalat, spons atau busa sebagai
penahan panas agar tidak terjadi
kondensasi pada ruang bertekanan
hingga komponen pelurus tabung torpedo.
Kemudian pembungkus pipa pendingin
bertuliskan keterangan berbahasa Korea,
cairan dalam botol oranye yang berisi oli
pelumas periskop, serta bukti cairan solar.

www.sipbuletin.com

05

Yudo menegaskan bahwa kapal selam
tenggelam karena retakan yang cukup
besar, bukan karena ledakan. "Bukan
ledakan, kalau ledakan ambyar semua,"
ujarnya. Retakan terjadi secara
bertahap di tiap tingkat kedalaman.
"Karena retakan jadi secara bertahap di
bagian tertentu, dia turun ada fase-fase
dari kedalaman 300 m, 400 m, 500 m
ada keretakan," kata Yudo Retakan
besar itu pula yang membuat sejumlah
barang yang ada di dalam kapal keluar
ke permukaan. "Barang-barang ini
sebenarnya ada di dalam. Apalagi yang
pelurus torpedo keluar berarti terjadi
keretakan besar," ujarnya. Saat ini tim
mendeteksi keberadaan KRI Nanggala402 di kedalaman 850 meter. "Unsurunsur kita yang melaksanakan
pendeteksian dan unsur-unsur lain akan
06

berusaha keras, karena kedalaman
laut yang dideteksi adalah kedalaman
850 meter," kata Yudo. Dengan kondisi
tersebut, kata Yudo, tim dipastikan
menghadapi kesulitan hingga risiko
yang tinggi. "Ini riskan dan memiliki
kesulitan tinggi untuk ROV (Remotely
Operated Vehicle) dan pengangkatan
nantinya," ujar dia. Selanjutnya, tim
bersiap melakukan evakuasi medis
terhadap awak kapal selam yang
masih bisa ditemukan. "Pada fase ini
kita siapkan untuk evakuasi medis
terhadap ABK yang masih
kemungkinan ada yang selamat.
Anggota yang selamat akan kita
evakuasi baik ke Surabaya atau ke
Banyuwangi," ujar KSAL. Yudo
menjelaskan, menurut visual terakhir
tim penjejak Kopaska, lampu kapal
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selam buatan Jerman tersebut masih
menyala saat masuk ke dalam air.
Lampu hidup, Isyarat perang tempur
dan perang menyelam juga masih
terdengar oleh awak kapal penjejak
yang berjarak 50 meter. Dari situ, Yudo
memperkirakan kapal tak mengalami
blackout, kata Yudo. Yudo juga
menuturkan, kemungkinan masih ada
ruangan kapal selam yang tak
kemasukan air. "Kemungkinan air
masuk ada tapi ada kemungkinan juga
ada bagian-bagian kabin yang air tidak
bisa masuk karena di dalam kapal
selam ini ada sekat-sekatnya," ujar dia.

"Jadi di dalam ruangan ini dibagi per
kompartemen, jika keretakan di depan
dan anggota sempat menutup dan
mungkin ada kemungkinan tak
kemasukan air," kata Yudo. Jika kondisi
kelistrikan kapal selam masih menyala,
cadangan oksigen bisa bertahan hingga
lima hari. Namun, jika kondisi blackout
maka cadangan oksigen tersisa 72 jam
sejak dinyatakan hilang. "Ketika masih
ada kelistrikan ini bisa sampai lima hari,
dan kita tak bisa menentukan apakah
kemarin blackout atau tidak," kata Yudo,
Sabtu. Sehingga dirinya tidak bisa
menduga-duga kondisi awak KRI
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Nanggala-402. Dalam pencarian
menemukan KRI Nanggala-402, TNI
dibantu oleh militer negara lain seperti
Australia, Singapura hingga Amerika
Serikat. "Untuk kapal-kapal yang
memiliki peralatan seperti Singapura,
dia memiliki alat yang bisa mencakup
kedalaman 900-1000 meter. Kita
tempatkan bersama KRI Rigel jika itu
terbukti Nanggala, kita tindaklanjuti
dengan peralatan yang dimiliki oleh
Singapura," kata Yudo. Menteri
Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen
merilis pernyataan bahwa Singapura
telah mengirim kapal penolong MV
Swift Rescue untuk membantu upaya
pencarian KRI Nanggala 402. MV Swift
Rescue merupakan kapal Submarine
Support and Rescue Vehicle (SSRV)
atau kapal penolong kapal selam milik
militer Singapura. Kapal berbobot 4.300
ton ini memiliki panjang 85 meter dan
lebar 18 meter. MV Swift Rescue
memiliki 27 awak dan mampu
beroperasi selama 4 minggu di lautan.
Keistimewaan MV Swift Rescue adalah
bahwa kapal ini memiliki Robot
penyelam bernama ROV yang mampu
menyibak rintangan sulit sehingga
memungkinkan melakukan tindakan
penyelamatan pengganti manusia. MV
Swift Rescue juga memiliki kapal DSAR
6 yang bisa menyelam dan mengangkut
kru kapal selam. DSAR adalah
singkatan dari Deep Search and

Rescue yang mampu menyelam ratusan
meter. DSAR 6 diawaki dua orang. Ia
mampu menyelam hingga kedalaman
700 meter. DSAR 6 mampu mengangkut
17 orang. MV Swift Rescue diperkirakan
tiba di lokasi kejadian pada Sabtu, 24
April. Malaysia mengirim MV Mega Bakti.
India juga mengirim kapal penolong.
Peralatan dari Australia juga disiagakan
untuk mendeteksi pergerakan bawah air.
"Dari Australia ini juga ditempatkan dekat,
mereka memiliki kemampuan untuk
deteksi bawah air. Namun hanya
menemukan kontak sonar saja,
ditindaklanjuti oleh KRI Rigel," ujar dia.
Melalui press rilis resmi, status KRI
Nanggala adalah Subsunk dan
seterusnya adalah On Eternal Patrol.
Subsunk adalah istilah yang menyatakan
bahwa kapal selam tersebut tenggelam
sedangkan On Eternal Patrol artinya
kapal tersebut sedang dalam misi patroli
untuk selamanya (tidak akan kembali).
Mengutip wearethemighty.com, istilah on
eternal patrol berawal dari masa Perang
Dunia ke-2. Pada masa itu, penggunaan
kapal selam baik oleh pasukan sekutu
maupun pasukan Nazi Jerman mulai
meningkat. Armada kapal selam
menggunakan istilah patroli saat mereka
bertugas menyebar untuk mengintai
kapal-kapal musuh. Patroli ini dimulai
ketika kapal selam meninggalkan
pelabuhan, dan berakhir saat mereka
kembali. Ketika kapal selam tenggelam,
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dan tidak berhasil pulang, patroli itu
"abadi", on eternal patrol. Fungsi dari
armada kapal selam waktu itu adalah
untuk patroli dan pencegatan kapal
perang permukaan. Bila kapal selam
dikerahkan untuk pertempuran, istilahnya
adalah war patrol (patroli perang), dan
jika untuk pencegatan kodenya adalah
deterrent patrol (patroli pencegatan). Usai
Perang Dunia ke-2, tercatat beberapa kali
musibah kapal selam yang on eternal
patrol terjadi. Sejak akhir Perang Dunia II,
Amerika Serikat kehilangan empat kapal
selam. Pada 26 Agustus 1949, kapal
selam diesel-listrik kelas Balao, USS
Cochino (SS 345) hilang dan dinyatakan
tenggelam. Disusul kemudian t USS
Stickleback (SS 415) juga tenggelam
akibat kecelakaan pada 29 Mei 1959.
10

Dua kapal selam serang bertenaga
nuklir USS Thresher (SSN 593) dan
USS Scorpion (SSN 589), hilang pada
1963 dan 1968, dengan membawa
seluruh awak kapalnya. Tenggelamnya
USS Thresher tercatat sebagai
musibah kapal selam terburuk yang
mengakibatkan 129 awak kapal selam
meninggal, terbanyak dalam sejarah
musibah kapal selam Amerika Serikat.
Amerika Serikat tidak sendirian dalam
kehilangan kapal selam. Yang paling
terkenal, pada 12 Agustus 2000, kapal
selam berpeluru kendali bertenaga
nuklir Rusia, Kursk mengalami ledakan
di dalam kapal dan tenggelam saat
dalam perjalanan menuju Laut Barents
dengan 118 crew gugur melaksanakan
tugas. Kapal Selam Kursk sedang
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latihan menembak torpedo ketika itu. Di
dalam ruang torpedo terjadi kebocoran
berupa tumpahan cairan torpedo yang
memicu kebakaran. Kemudian diikuti
sambaran api yang membesar hingga
menyebabkan ledakan besar dalam
kapal menewaskan 118 orang seketika
dan akhirnya 23 lainnya meninggal
dunia di dalam kompartemen belakang
dan terkunci di sana selamanya.
Selama berhari-hari Rusia menolak
bantuan asing sementara crew di dalam
kapal selam sempat bertahan hidup
berhari hari sebelum meninggal dengan
meninggalkan tulisan pesan di catatan
yang ditulis dari tetesan darah mereka.
Musibah meledaknya Kursk diabadikan
melalui film layar lebar berjudul sama,
Kursk (2018). Kapal selam China “Great

Wall Ming 361” dilaporkan hilang pada 16
April 2003 di wilayah antara Shandong
dan Korea Utara. Tujuh puluh orang di
dalamnya tewas ketika mesin diesel kapal
itu tidak berfungsi dan menyerap semua
oksigen di dalam kapal. Untuk pertama
kalinya China mengungkapkan
kecelakaan kapal selam fatal itu. Kapal
Selam SAN JUAN milik Argentina hilang
di kedalaman 907 meter dibawah
permukaan laut pada 17 November 2017
dengan 44 awak di dalamnya dan baru
ditemukan setahun setelahnya pada 17
November 2018. Kini bangsa Indonesia
mengalami duka yang sangat mendalam.
KRI Nanggala 402 dinyatakan on eternal
patrol pada 24 April 2021. Pada bulan
Desember 2011, Kementerian Pertahanan
Indonesia menandatangani kontrak senilai
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$ 1,1 miliar dengan DSME untuk
menambah Angkatan Lautnya dengan
tiga kapal selam serang diesel-listrik
Type 209/1400 pada tahun 2020. Dua
dari kapal tersebut, yang diberi nama
kelas Nagapasa, dibangun di Korea
Selatan. Jadi Angkatan Laut Indonesia,
yang juga dikenal sebagai TNI-AL,
mengoperasikan dua kelas kapal selam
Type 209/1300 kelas Cakra yang lebih
tua beserta tiga kapal selam serang
diesel-listrik Type 209/1400 kelas
Nagapasa.
1. KRI Nanggala-402 Kapal selam tipe
ini merupakan buatan Jerman pada
tahun 1978. Pada 21 Oktober 1981
Nanggala 402 diresmikan penugasan
perdananya oleh Pangab (saat itu)
Jenderal TNI Muhammad Yusuf di
Dermaga Ujung Surabaya. KRI
Nanggala-402, yang telah dikomisikan
sejak 1981 menjalani perbaikan besar

pada kesempatan yang berbeda, awalnya
oleh HDW dan kemudian oleh Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering
(DSME) Korea Selatan. Perbaikan ini
menghasilkan modernisasi sistem
propulsi serta sistem deteksi dan
navigasi. Selain itu, DSME
menambahkan sistem kendali tembakan
dan tempur baru. KRI Nanggala-402
memiliki berat selam 1,395 ton dengan
dimensi panjang 59,5 meter, lebar 6,3
meter, dan tinggi 5,5 meter. Dideteksi
kapal ini mampu bertahan hingga
kedalaman 250 meter dibawah
permukaan laut selama 3 bulan. Kapal
selam ini menggunakan 4 mesin diesel
elektrik. Di mana 1 shaft mampu
menghasilkan 4.600 SHP. Ada berbagai
keunggulan yang dimiliki KRI Nanggala402. Di antaranya mampu menghindari
deteksi, menyerang secara senyap untuk
menghancurkan armada musuh, dan
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mampu melaju di dalam air hingga
kecepatan 21,5 knot. Sistem
persenjataan mereka mampu
menembakkan torpedo.
2. KRI Alugoro-405
KRI Alugoro-405 memiliki keistimewaan
salah satunya yaitu kapal selam yang
dibuat oleh anak Indonesia, yaitu PT
PAL Indonesia yang bekerja sama
dengan Daewoo Shipbuilding dan
Marine Engineering (DSME) asal Korea
Selatan. Kapal selam tipe ini juga
memiliki laju kecepatan 21 knot di
bawah permukaan laut, dengan
kemampuan menyelam sedalam 310,8
yang diuji di Perairan Bali. KRI Alugoro405 mampu menyelam di bawah air
selama 50 hari dengan menampung
sebanyak 40 awak.
3. KRI Ardadedali-404
Sama seperti KRI Alugoro-405, kapal
selam KRI Ardadedali-404 juga
merupakan produk Indonesia yang
bekerja sama dengan Korea Selatan.
KRI Ardadedali (404) diluncurkan pada
24 Oktober 2016 di Galangan Kapal
Daewoo dan ditugaskan pada April
2018. Kapal selam ini memiliki berat
1.400 ton dengan kecepatan 21 knot di
bawah permukaan air. KRI Ardadedali404 mampu meluncurkan torpedo 533
mm. Tak hanya itu, kapal Ardadedali404 juga disebut mempunyai latest
combat system, enhanced operating
system, non-hull penetrating mast dan
akomodasi yang nyaman.
4. KRI Nagapasa-403
KRI Nagapasa-403 merupakan kapal
selam kelas 209/1400 pertama dari tiga
buah kapal selam sejenis lainnya yang
dibuat oleh Indonesia dan Korea
Selatan. Nagapasa (403) diluncurkan
pada 24 Maret 2016 di Galangan Kapal
Daewoo dan dikirim pada 2017. Kapal
perang milik TNI AL ini memiliki panjang
61,3 meter dengan kecepatan 21 knot di
bawah air. KRI Nagapasa 403
berkampuan berlayar lebih dari 50 hari
dan menampung 40 kru untuk
menunjang fungsi. Kapal selam ini juga
dilengkapi dengan torpedo dengan
fasilitas delapan buah tabung peluncur.
5. KRI Cakra-401
Kapal selam ini merupakan jenis kapal

selam cakra tertua sebelum KRI
Nanggala-402. Nama KRI Cakra diambil
dari nama senjata pewayangan yang
dibuat di Jerman Barat. KRI Cakra
memiliki bobot sebesar 1,395 ton, dengan
dimensi 59,5 meter x 6,3 meter x 5,5
meter. Ditenagai oleh mesin diesel elektrik,
4 diesel, 1 shaft menghasilkan 4,600 shp,
kapal ini berkecepatan 21,5 knot. Diawaki
oleh 34 pelaut, kapal selam KRI Cakra-401
kini sedang dalam proses perawatan dan
termasuk dalam armada pemukul TNI
Angkatan Laut.
Kelima kapal selam disebar mengikuti
arahan dari komando Pusat
menghubungkan tiga armada utama
Indonesia: Armada Barat di Jakarta,
Armada Tengah di Makassar, dan Armada
Timur di Sorong. Negara Asia kini
berlomba-lomba memiliki mesin tempur
strategis ini. Menurut informasi Forbes
edisi 18 Februari 2020 beberapa negara
Asia mempunyai armada kapal selam
sebagai berikut : China mempunyai 76
kapal selam berbagai tipe dan jenis; Korea
Utara (71); Jepang (19), Korsel (17); India
(16), Vietnam (8); Pakistan (8); Australia
(6); Indonesia (5); Singapore (4); Taiwan
(4); Malaysia (2); Bangladesh (2) dan
Myanmar (1). Melihat fakta di atas lambat
tapi pasti telah muncul fenomena
"perlombaan" kapal selam di Asia
meskipun tidak disadari. Suatu saat nanti
mungkin perlu dilakukan proliferasi kapal
selam Asia tentang tipe kapal selam
seperti apa saja yang boleh digunakan
negara tertentu di Asia, mengingat
peranan sebuah kapal selam seperti
disebutkan di atas sangat-sangat strategis,
bukan sekadar penembak torpedo ke arah
lawan lalu kabur, tapi lebih dari itu.
Banyaknya kapal selam memang tidak jadi
ukuran kekuatan jika tidak didukung oleh
armada berteknologi tinggi, SDM yang
mahir dan tentu saja kapal selam yang
terawat sehat. Singapore misalnya baru
saja membeli 2 kasel canggih invincibleclass baru tipe-218SG dari Jerman pada
2017 sehingga menjadi 4 unit kasel yang
sehat, kuat dan berteknologi tinggi.
Singapore tidak membeli yang bekas pakai
atau yang di rekondisi. Kapal selam harus
dirawat dengan sangat baik dengan tingkat
"toleransi kesalahan Nol," nyaris tidak
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boleh ada kesalahan. Sekecil apapun
cacat dalam melaksanakan SOP
perawatan misalnya berpotensi
mengganggu keselamatan ABK dan
kapal selam itu sendiri. Sebagaimana
pendidikan untuk prajurit khusus
lainnya, hingga saat ini, tidaklah mudah
bagi seorang prajurit TNI AL untuk
bergabung dan mengikuti pendidikan
calon awak kapal selam ini. Bagi para
prajurit TNI AL dari seluruh satuan yang
tersebar di seluruh tanah air harus
mengikuti seleksi super ketat dengan
standar kelulusan yang mematok nilai di
atas rata-rata untuk hampir seluruh
jenis tes mulai dari kesehatan,
kesamaptaan jasmani, psikotes hingga
tes Kesehatan Jiwa (Keswa). Karena
tingginya standar kelulusan yang
dipatok panitia ini maka tak heran
dalam setiap gelombang pendidikan
hanya puluhan prajurit dari strata
Perwira, Bintara dan Tamtama yang
lulus dan lolos seleksi. Dari 200-300
prajurit pilihan yang sudah terseleksi di
satuan-satuan, biasanya untuk Dik
Brevet termasuk Cawakasel yang lulus
seleksi hanya 10-25 personel. Lulus
dari seleksi, para Cawakasel
selanjutnya digembleng dan digodok
selama sembilan bulan di Pusdiksus
Kodikopsla Kodiklatal Surabaya. Di
tempat ini tidak ada kata-kata santai.
Dari awal mereka masuk, gemblengan
dan tekanan luar biasa akan dihadapi
para Cawakasel. Mereka harus
dibiasakan hidup dalam tekanan dan
siap menanggung resiko besar sesuai
dengan tempat penugasan mereka di
dalam ruangan sempit berdinding baja
tebal, yang melayang di dalam air
bertekanan tinggi di laut dalam yang
disebut kapal selam. Para Cawakasel
dididik secara bertahap dengan materi
khusus pendalaman tentang ke-kapal
selam-an. Salah satu materi yang
diajarkan kepada mereka ini antara lain
free escape yaitu latihan penyelamatan
personil bagi awak kapal selam apabila
terjadi kedaruratan dan kapal tidak bisa
timbul ke permukaan. Latihan biasanya
dilaksanakan selama tujuh hari di
Diving Tank, Dinas Penyelaman Bawah
Air (Dislambair) Koarmatim, Surabaya.

Free escape merupakan dasar
keterampilan yang wajib dijalani bagi
setiap personil yang akan mengawaki
kapal selam setelah mendapatkan teori
Pendidikan Dasar Kapal Selam (PDKS).
Sebelum free escape di diving tank digelar
di kedalaman 15 meter, siswa akan
menjalani beberapa tahap latihan terlebih
dulu sebagai pemanasan. Tahap pertama
mereka berlatih di kedalaman diving tank
5 meter berupa water trapen selama 15
menit, kemudian tahap ketahanan nafas
dalam air selama satu menit, dan
menyelam ke dasar tangki tanpa
peralatan. Selain latihan tersebut, siswa
juga akan mendapatkan pelajaran
mengenai penggunaan atau
pengoperasian peralatan selam
diantaranya penggunaan aqualung,
masker, mouthfish, pemberat (ballast),
dan fin dan kelengkapan lainnya.
Menjelang akhir pendidikan, Cawakasel
mengikuti latihan praktek berlayar. Latihan
praktek ini adalah untuk memberikan
pengalaman praktek di lapangan kepada
para siswa yang merupakan penjabaran
dan aplikasi teori pada tahap pertama dan
kedua yang sudah diterima di kelas. Pada
latihan tahap tiga ini, seluruh siswa akan
mendapatkan pelajaran mengenai
penggunaan/ pengoperasian peralatan
secara langsung dari kapal selam type
209. Biasanya latihan praktek ini
dilaksanakan selama dua bulan meliputi
Peraturan Dinas Dalam TNI AL secara
langsung di kapal, lattek pemasukan dan
pengeluaran senjata torpedo, pengisian
battery, pengoperasian seluruh pesawat
sesuai kejuruan yang dimiliki dan diakhiri
dengan praktek berlayar selama lima hari
di laut. Usai tahap ini barulah para
Cawakasel layak mendapatkan brevet
kebanggaan Hiu Kencana. Bekerja
dengan risiko dan tekanan yang lebih
tinggi dibanding prajurit TNI pada
umumnya membuat prajurit khusus kapal
selam digaji lebih besar. Sesuai
kepangkatan, gaji pokok para ABK kapal
selam relatif sama dengan prajurit biasa,
namun mereka mendapatkan "fee" masa
kerja sehingga gaji mereka pada akhirnya
relatif lebih tinggi. Sebagai gambaran,
prajurit TNI berpangkat Serda dengan
masa kerja (8) delapan tahun bergaji Rp
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2.643.300, rekan seangkatan yang
bertugas di Kapal Selam ternyata
bergaji Rp. 3.425.400,-. Selisih gaji
yang ada ternyata dikarenakan yang
bertugas di kapal selam mendapat "fee"
masa kerja 2 kali lipat, yang
seharusnya 8 tahun menjadi 16 tahun.
Ternyata bukan ekstra masa kerja yang
mereka dapatkan, seperti halnya para
prajurit bertitel khusus, mereka juga
mendapatkan tunjangan khusus Brevet,
tunjangan menyelam, tunjangan resiko
latihan dan lainnya sesuai aturan yang
ada. Gaji dan tunjangan yang besar
tersebut adalah sesuatu yang wajar
karena tekanan yang diterima awak
kapal selam ini sangat besar, baik
tekanan kerja maupun tekanan
lingkungan tempat bekerja itu sendiri.
Mereka bekerja seperti di dalam botol,
situasi, atmosfer, dan psikologis yang
sangat berbeda. Mereka pun terputus
dengan dunia luar. Kalau situasi cuaca
tidak aman, para awak kapal selam ini
bisa 40 hari nonstop di bawah air.

Kesalahan sedikit saja yang mereka
lakukan atau karena faktor alut sistanya
yang sudah tua, mereka bakal menerima
konsekuensi logis sebagai awak kapal
selam, gugur bersama dengan bulatan
baja berongga yang menjadi rumah kedua
mereka. Ya, secara fisik seluruh awak
kapal selam KRI Nanggala 402 boleh
hilang dan mungkin tidak akan pernah
ditemukan.
Tapi jiwa dan semangat mereka abadi. KRI
Nanggala 402 berada dalam Patroli Abadi
sekarang, untuk menjaga lautan Indonesia
selamanya. Ada akhir dalam hidup ini,
tetapi dalam arti lain, ada awal yang tak
berujung untuk mereka, dan untuk kita
semua.
Turut berduka sedalam-dalamnya atas
Subsunk-nya Kapal Selam KRI Nanggala
402. Kekuatan dan ketabahan bagi
keluarga awak kapal KRI Nanggala 402.
Selamat jalan KRI Nanggala 402. Selamat
menjalankan patroli abadimu. Rest in love,
Rest in peace, and Rest in power.
Jalesveva Jayamahe!
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Info SIP
Mengenal Manfaat Dan Resiko Whey

Protein merupakan salah satu asupan
nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh.
Dalam hal ini, protein memberikan
peranan cukup besar dalam sistem kerja
tubuh.Protein diketahui dapat bekerja
menyeimbangkan pH dan jumlah cairan
dalam darah, menyimpan cadangan
nutrisi tubuh, hingga menjadi alat
transportasi bagi senyawa kimia lain
untuk melewati aliran darah serta masuk
dan keluar melalui sel tubuh.
Dengan alasan tersebut, tidak heran jika
setiap orang perlu mengonsumsi asupan
protein cukup dalam kesehariannya.
Konsumsi protein ini pun bisa didapatkan
dari berbagai macam makanan. Mulai
dari telur, dada ayam, udang, kacang
almond, keju, hingga susu. Beberapa
makanan ini diketahui mempunyai
kandungan protein tinggi yang dapat
membantu mencukupi asupan tubuh.
Selain protein umum yang ditemukan
dalam beberapa makanan tersebut,
terdapat satu jenis protein yang tidak
kalah penting bagi tubuh, yaitu whey
protein. Whey protein merupakan protein
lengkap yang terbuat dari protein kasein
dan whey. Protein whey ini mengandung
9 asam amino esensial serta memiliki
kandungan rendah laktosa.Dalam hal ini,
fungsi whey protein biasanya digunakan
sebagai suplemen bersamaan dengan
latihan ketahanan untuk membantu
meningkatkan dan mendorong
pertumbuhan masa otot tanpa lemak.
Selain itu, terdapat berbagai macam
manfaat protein whey bagi tubuh yang
tidak kalah penting.Dilansir dari Medical
News Today, berikut kami merangkum
fungsi whey protein, manfaat, dan
beberapa informasi lainnya yang bisa
Anda simak.
Mengenal Whey Protein
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Sebelum mengetahui fungsi whey
protein bagi tubuh, perlu dipahami
terlebih dahulu apa yang dimaksud
dengan whey protein. Whey protein
merupakan susu yang terbuat dari dua
protein yaitu kasein dan whey.
Protein whey dapat dipisahkan dari
kasein dalam susu atau dibentuk
sebagai produk sampingan pembuatan
keju. Protein whey dianggap sebagai
protein lengkap karena mengandung
semua 9 asam amino esensial.
Selain itu, whey protein juga diketahui
mempunyai kandungan rendah
kandungan laktosa yang baik untuk
kesehatan tubuh.
Fungsi Whey Protein
Setelah mengetahui pengertian whey
protein, berikutnya yang tidak kalah
penting untuk diketahui adalah fungsi
whey protein bagi tubuh. Seperti yang
telah disebutkan, bahwa fungsi whey
protein biasanya dikonsumsi sebagai
protein yang dikombinasikan dengan
latihan ketahanan untuk meningkatkan
sintesis protein otot dan meningkatkan
pertumbuhan massa jaringan tanpa
lemak.Berdasarkan studi konsumsi
whey protein dapat memberikan lebih
banyak manfaat dibandingkan dengan
pelatihan ketahanan saja. Selain itu,
juga dikatakan bahwa pria yang
mengonsumsi suplemen dengan
kandungan whey protein memiliki
peningkatan massa jaringan tanpa
lemak yang relatif lebih besar.
Bagi Anda yang ingin meningkatkan
massa otot dan membentuk tubuh lebih
baik, fungsi whey protein ini bisa Anda
dengan kombinasi latihan ketahanan
yang bisa Anda lakukan.
Manfaat Whey Protein
Setelah mengetahui fungsi whey

www.sipbuletin.com

protein bagi tubuh, berikutnya
terdapat beberapa manfaat whey
protein yang tidak kalah penting.
Selain dapat meningkatkan
meningkatkan massa otot, diketahui
whey protein juga dapat membantu
menurunkan berat badan secara
efektif. Bukan hanya itu, whey protein
juga bermanfaat untuk menurunkan
kadar kolesterol tubuh, mengontrol
tekanan darah, hingga memberikan
sifat anti kanker.
Berikut penjelasan beberapa
manfaat whey protein yang perlu
Anda ketahui:
Membantu penurunan berat badan:
Dalam satu penelitian terhadap 158
orang, ditemukan mereka yang diberi
whey protein kehilangan lebih banyak
lemak tubuh secara signifikan dan
menunjukkan pengawetan otot tanpa
lemak yang lebih besar dibandingkan
dengan orang yang yang tidak
mengonsumsinya.
Sifat anti kanker: Hasil penelitian
menemukan bahwa whey protein
dapat digunakan sebagai konsentrat
yang dapat membantu pengobatan
kanker. Meskipun begitu masih
diperlukan lebih banyak penelitian
untuk membuktikan hasil temuan
tersebut.
Menurunkan kolesterol:
Dari hasil sebuah studi yang
memberikan konsumsi suplemen
whey kepada 70 pria dan wanita yang
kelebihan berat badan selama 12
minggu dengan mengukur sejumlah
parameter, seperti kadar lipid dan
insulin. Menemukan bahwa terdapat
penurunan kolesterol total dan
kolesterol LDL secara signifikan
dalam minggu ke-12.
Asthma:
Protein whey dapat meningkatkan
respons imun pada anak penderita
asma. Satu studi kecil yang
melibatkan 11 anak, menemukan
bahwa anak-anak dengan penyakit
asma yang diberi 10 gram protein
whey dua kali sehari selama 1 bulan
mengalami peningkatan respon imun
dengan baik.
Tekanan darah dan penyakit

kardiovaskular: Penelitian yang diterbitkan
dalam International Dairy Journal
menemukan bahwa minuman yang
dilengkapi dengan protein whey secara
signifikan dapat menurunkan tekanan
darah pada pasien hipertensi, serta dapat
menurunkan risiko penyakit jantung dan
stroke.
Mengurangi penurunan berat badan
pada orang dengan HIV:
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam
jurnal Clinical and Investigative Medicine
menemukan bahwa protein whey dapat
membantu mengurangi penurunan berat
badan di antara pasien HIV-positif.
Risiko Kesehatan dari Whey Protein
Setelah mengetahui fungsi whey protein
bagi tubuh dan berbagai manfaat lain,
berikutnya juga perlu diperhatikan bahwa
konsumsi whey protein dapat memberikan
beberapa risiko kesehatan. Dalam dosis
sedang, protein whey biasanya tidak
menyebabkan efek samping.
Namun, mengonsumsi dosis yang
sangat tinggi dapat menyebabkan:
sakit perut
kram
nafsu makan berkurang
mual
sakit kepala
kelelahan
Protein whey dosis tinggi yang konsisten
juga dapat menyebabkan jerawat. Dari
sudut pandang nutrisi, protein whey
sangat tidak biasa dan tidak memiliki
padanan alami yang bisa dikonsumsi
sebagai pengganti.
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Ganjar Larang Santri di Jateng Mudik

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar
Pranowo mengingatkan, para santri di
Jateng agar menahan diri dan tidak
mudik saat Lebaran 2021. Pasalnya,
saat akan mudik menimbulkan
keramaian muncul kekhawatiran protokol
kesehatan diabaikan."Tidak boleh mudik
dulu. Kalau mudik itu rombongan. Kalau
rombongan banyak sekali, di situlah
nanti ada potensi ketularan," kata Ganjar
Pranowo di hadapan para santri AtTaqwa, Tembalang, Semarang, Sabtu
(24/4).Dia mengungkapkan, para santri
turut menjadi bagian dari tren baik
penanganan covid-19 saat ini.
Pelarangan mudik ini merupakan bagian
dari pencegahan.Terkait lokasi apakah
ada fasilitas televisi dan internet untuk
22

mengakses berita. Ganjar meminta
agar para santri mencari berita tentang
Covid-19 di India."Kemarin itu India
hanya butuh waktu 15 hari, yang
ketularan banyak sekali. Mohon maaf,
yang meninggal banyak sekali,"
ungkapnya.Kepada santri yang berasal
dari kabupaten kota seperti Ngawi,
Palembang, dan Medan. Ganjar
meminta agar menunda mudik dan
menyapa keluarganya secara online
dengan video call."Kalau keluarganya
jauh, bisa dengan cara videocall. Tidak
masalah, kalau tidak pulang temane
juga ada di sini. Salat Id di sini barengbareng, Medan nggak usah pulang.
Tapi jangan lupa jaga protokol
kesehatan," pungkasnya.
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Donald Trump Kecam LeBron
Bintang bola basket NBA LeBron James
jadi sasaran mantan Presiden AS
Donald Trump
yang
mengecam
pernyataannya
di Twitter
terkait kasus
polisi yang
menembak
Ma’Khia
Bryant.
Pebasket klub
Los Angeles
Lakers itu
diketahui,
sering
berbicara
tentang
masalah ras di
Amerika
Serikat, dan
melampiaskan
frustrasinya di
media sosial. Kali ini ia bicara mengenai
seorang gadis berusia 16 tahun yang
mencoba menusuk gadis lain yang
kemudian ditembak oleh seorang
petugas polisi.“Kami berikutnya,” tulis
LeBron di Twitter dengan mengunggah
foto seorang petugas kulit putih yang
menembak Ma’Khia.Namun beberapa
waktu kemudian King James julukan
LeBron menghapus unggahannya

tersebut dengan mengatakan,
pernyataannya itu bisa menambah lebih
banyak
kebenci
an.
Namun
unggah
an itu
tampak
nya
sempat
dilihat
Donald
Trump
yang
segera
menulis
kan
kecama
n di
Twitter.
“LeBron
James
seharus
nya fokus pada dunia basket dari pada
memimpin penghancuran NBA yang baru
saja mencatat peringkat terendah siaran
TV dalam sejarah kompetisi yang sudah
panjang ini,” ungkap Trump.“Kata-katanya
kasar, rasis, dan memecah belah. Keji,
menghina, dan merendahkan. Dia
mungkin pemain bola basket yang hebat,
tapi dia tidak melakukan apa pun untuk
menyatukan negara kita!,” tutup Trump.
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AS Tambah Bantuan Atasi Covid di India
Amerika Serikat menyatakan sangat
prihatin dengan lonjakan besar kasus
virus Covid-19 di India dan berencana
untuk segera mengerahkan bantuan
tambahan kepada Pemerintah India, kata
juru bicara Gedung Putih, Sabtu
(24/4/2021)."Kami sedang dalam
percakapan aktif di tingkat tinggi dan
berencana untuk segera mengerahkan
dukungan tambahan kepada Pemerintah
India dan petugas kesehatan India saat
mereka memerangi wabah parah terbaru
ini. Kami akan memiliki informasi lebih
banyak untuk dibagikan segera," kata
juru bicara itu kepada Reuters melalui email.Kamar Dagang AS pada Jumat lalu
mendesak Pemerintahan Joe Biden
untuk mengirimkan jutaan dosis vaksin
Astrazeneca ke India, Brasil, dan negaranegara lain yang kewalahan mengatasi
Covid-19.AS telah memerikan bantuan
senilai US$ 1,4 miliar dolar kepada India
dalam bentuk peralatan medis hingga
pelatihan tenaga kesehatan.India
bergulat dengan lonjakan infeksi virus
corona yang memecahkan rekor. Rumah

sakit kehabisan pasokan oksigen untuk
pasien kritis. Pemerintah India telah
mengerahkan pesawat militer dan
kereta api untuk mendapatkan oksigen
ke Delhi dari bagian lain negara itu dan
negara asing, termasuk Singapura.
Kementerian Kesehatan India pada
Sabtu mengatakan jumlah kasus di
negeri berpenduduk sekitar 1,3 miliar
itu meningkat 346.786 kasus dalam
semalam menjadi 16,6 juta kasus,
termasuk 189.544 kematian.
Tetapi para ahli mengatakan
kemungkinan kasus aktif dan kematian
bisa lebih tinggi dari laporan dan bisa
meningkat lebih lanjut.Ashish Jha,
Dekan Brown University School of
Public Health, mengatakan saat ini
India membutuhkan bantuan mendesak
berupa tabung oksigen, test kit, pakaian
alat pelindung diri (APD), masker, dan
obat-obatan seperti obat bius dan
remdesivir. Dia juga meminta
Washington memberikan 30 juta dosis
vaksin Astrazeneca yang belum
digunakan di AS.
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RS di Irak Terbakar 82 Orang Tewas
Kementerian Dalam Negeri Irak
merevisi jumlah korban tewas di rumah
sakit Irak yang terbakar menjadi 82
orang. Pada Minggu (25/4/2021), juru
bicara kementerian Mayor Jenderal
Khaled Al-Muhanna mengatakan 110
orang lainnya terluka dalam kobaran api
di Rumah Sakit Ibn al-Khatib.Seperti
dilaporkan CNN, kebakaran dimulai
setelah tangki oksigen meledak, dua
pejabat kesehatan di rumah sakit.
Video media sosial menunjukkan
pemandangan kacau balau ketika
petugas pemadam kebakaran bergegas
memadamkan api dan petugas
kesehatan mencoba mengevakuasi
pasien. Orang-orang dari seluruh Irak
dirujuk ke rumah sakit di tenggara
Baghdad, termasuk banyak yang
mengidap Covid-19."Tim pertahanan
sipil masih berada di lokasi kecelakaan,
menyelidiki penyebab yang
menyebabkan kebakaran ini, yang
menyebabkan banyak nyawa pasien

Business Hours

Tuesday - Sunday
9:00am - 8:00pm

Close every Monday

dan rekannya meninggal," menurut
pernyataan yang dirilis oleh Kementerian
Kesehatan Irak pada Minggu
pagi.Kementerian menyatakan petugas
kesehatan dan tim pertahanan sipil
mampu menyelamatkan setidaknya 200
orang termasuk pasien. Namun
kementerian akan melaporkan jumlah
pasti dari korban tewas dan terluka di lain
waktu.Perdana Menteri Irak Mustafa alKadhimi mengatakan kebakaran rumah
sakit adalah "kejahatan".
Dia bersikeras pihak yang bertanggung
jawab harus dimintai
pertanggungjawaban. Al Kadhimi
menambahkan bahwa dia telah meminta
hasil investigasi dalam waktu 24
jam."Saya telah mengarahkan
penyelidikan dan pemeriksaan segera
kepada kepala rumah sakit, kepala
keamanan dan pemeliharaan, dan semua
yang terkait sampai kelalaian ditemukan
dan dimintai pertanggungjawaban," kata
Al-Kadhimi dalam pernyataannya.
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Tak Ada Kolom Jenis Kelamin Di KTP-el

Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil
(Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) Zudan Arif
Fakrulloh mengatakan, pihaknya akan
membantu para transgender
mendapatkan KTP Elektronik (KTP-el),
akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).
Namun, ia mengatakan, di dalam KTP-el
tersebut tidak akan ada kolom jenis
kelamin "Transgender". Zudan
menjelaskan, di KTP-el hanya ada dua
pilihan jenis kelamin yaitu laki-laki atau
perempuan."Kalau dia laki-laki, ya,
dicatat sebagai laki-laki, kalau dia
perempuan juga dicatat sebagai
perempuan. Dicatat sesuai jenis kelamin
yang aslinya. Kecuali buat mereka yang
sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk
adanya perubahan jenis kelamin," kata
Zudan dalam keterangan tertulis, Minggu
(25/4/2021). Zudan mencontohkan,
kasus perubahan jenis kelamin Serda
TNI AD Aprilio Perkasa Manganang. Di
samping itu, ia mengatakan, nama yang
akan tercantum di dalam KTP-el adalah
nama asli, bukan nama alias. Ia
mengatakan, apabila ingin mengganti
26

nama dan jenis kelamin di e-KTP,
harus ada putusan dari Pengadilan
Negeri. "Tidak dikenal nama alias.
Misalnya, nama Sujono, ya ditulis
Sujono, bukan Sujono alias Jenny.
Mau diubah pakai nama panggilan
perempuan di KTP-el? Tidak bisa,
sebab urusan mengganti nama dan
ganti kelamin harus ada putusan dari
Pengadilan Negeri terlebih dulu,"
ujarnya.Lebih lanjut, Zudan
mengatakan, pihaknya pro aktif
membantu pembuatan e-KTP untuk
kelompok transgender dengan
mengacu pada UU No. 24 Tahun 2013
juncto UU Nomor 23 Tahun 2006
tentang Adminduk bahwa semua
penduduk WNI harus didata dan harus
punya KTP dan Kartu Keluarga agar
bisa mendapatkan pelayanan publik
dengan baik.
“Dukcapil wajib melayani mereka
sebagai bagian dari WNI penduduk di
Indonesia. Mereka juga mahluk Tuhan
yang wajib kami layani dengan non
diskriminasi dan penuh empati,"
pungkasnya.

www.sipbuletin.com

South Philly

Melayani Delivery Selama Corona

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

Dengan Biaya Terjangkau $5
HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061
www.sipbuletin.com

27

Tanah Air

Kepala BIN Papua Tewas Dalam Baku Tembak
Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN)
Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani NK
meninggal dunia saat baku tembak
dengan Kelompok Kriminal Bersenjata
(KKB) di Kampung Dambet, Distrik
Boega, Kabupaten Puncak, Papua, pada
Minggu (25/4)
pukul 15.50 WIT.
Pangdam
Cendrawasih
Mayjen TNI Yogo
Triyono
membenarkan
kabar tersebut.
"Benar ditembak
oleh kelompok
separatis
bersenjata (KSB),"
ujarnya kepada
CNNIndonesia.co
m."Kronologi
lengkapnya belum
ada, masih kami
minta karena kesulitan komunikasi
sehingga belum dapat kronologi
lengkapnya," imbuh dia.Dilansir dari
Antara, Putu Dani awalnya datang ke
Kampung Dambet sekitar pukul 09.20
WIT bersama tujuh anggota
menggunakan empat sepeda motor.
Saat berada di Kampung Dambet itu,
Putu Dani diduga tertembak dan
meninggal dunia."Memang benar Brigjen
TNI Putu Dani yang menjabat Ka Binda
dilaporkan meninggal di Beoga namun
hingga kini belum ada laporan
lengkapnya," kata Kapolda Papua Irjen
Pol Mathius Fakhiri.Rencananya jenazah
Putu Dani akan dievakuasi ke Boega dan
dibawa ke Timika pada Senin (26/4)
besok."Memang benar saat ini jenazah
BrigjenTNI Putu Dani sudah berada di
Beoga, dan Senin dijadwalkan
dievakuasi ke Timika," kata Panglima
Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor
Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono.
Jarak Kampung Dambet dengan Beoga
sekitar tiga kilometer dan merupakan
kampung terakhir yang dilaporkan
diserang KKB. Aksi terakhir adalah
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membakar rumah warga dan
perumahan guru serta sekolah dasar.
"Jenazah tiba di Beoga sekitar pukul
18.30 WIT, " kata Triyono.
Berdasarkan catatan, setidaknya ada
empat peristiwa penembakan yang
dilakukan
oleh KKB
terhadap
masyaraka
t sipil di
wilayah
Beoga
sejak awal
April
kemarin.
Pertama,
pada
Kamis
(8/4), KKB
diduga
menemba
k mati
seorang
guru sekolah dasar (SD) bernama
Oktavianus Rayo. Keesokan harinya,
mereka kembali menembak guru SMP
bernama Yonathan Randen di Distrik
Beoga.Setelah insiden itu, terjadi pula
pembakaran tiga gedung sekolah di
wilayah tersebut. Bahkan, pembakaran
terus berlanjut hingga akhirnya
menghanguskan rumah anggota
DPRD Kabupaten Puncak.
Seminggu kemudian, pada Rabu
(14/4), KKB kembali menembak
seorang tukang ojek bernama Udin di
Distrik Omikia, Kabupaten Puncak.
Lalu, keesokan harinya mereka
menembak siswa SMA bernama Ali
Mom di Ilaga.Korban, kata kepolisian,
diminta untuk membelikan pinang dan
rokok. Setelah diantar ke kampung
Uloni, Ali Mom malah ditembak dan
dibacok hingga tewas.KKB sendiri
menyatakan bertanggung jawab atas
sejumlah aksi penembakan itu. Hal
tersebut dilakukan lantaran korban
diduga sebagai mata-mata aparat TNIPolri.
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Apa Kata Bintang Anda
Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Peluang terbuka lebar bagi Anda jika
Anda mau berusaha keras untuk
mendapatkannya. Strategi baru
memangsangatdiperlukan.
Cinta: Perlu kejujuran bagi kedua
pasangan.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Mungkin saat ini jalannya terasa berat,
tetap berpikir positif saja Cinta
pertengkaran sering menyapa Anda
dan pasangan. Sebenarnya semua itu
dapat Anda lalui. Karena Anda berdua
saling mencintai dan memahami
Pisces (19 Feb - 20 Mar)
menyimpan permasalahan sendiri
tentunya bukan hal yang baik dalam
dunia karier, karena Anda tidak bekerja
sendirian, Jangan sampai saat Anda
ingin meluruskan masalah namun
malah membuatnya menjadi kacau.
Cinta: Coba kendalikan emosi Anda
dan jangan terlampau sensitif.
Aries (21 Mar - 19 Apr)
Jika Anda diminta untuk memilih mana
yang harus di prioritas bagi Anda,
sepertinya Anda akan memilih
pekerjaanCinta: Cobalah untuk lebih
fokus dan menjaga hati Anda.
Kesetiaan Anda akan diuji dan
berusahalah untuk dapat melewatinya.
Taurus(20April-20mei)
Minggu ini akan Anda lewati dengan
banyak proses pembelajaran, di
antaranya Anda akan belajar melihat
sesuatu dari sudut pandang orang lain.
ada baiknya Anda lebih mampu untuk
lebih objektif dan memandang dari
segala sisi.
Cinta: Tampaknya ini akan menjadi
kencan yang sangat lebih
menyenangkan.
Gemini(21 Mei-21Juni)
Nampaknya saat ini Anda adalah satusatunya orang dalam keluarga yang
bisa melakukan banyak hal bagi yang
lainnya. Kondisi mereka memang lagi
kurang beruntung selayaknya bisa
Anda tolerir.
Cinta: Tetap saling memperhatikan

seperti sebelumnya. Dan tampaknya
semakin hari semakin harmonis.
Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Staminamu yang sedang baik membuat
Anda terdorong melakukan banyak hal
yang selama ini Anda tunda. Selama
Anda mampu, kenapa nggak?
Cinta: Anda wajar untuk cemburu pasa
pasangan.Anda harus lebih dewasa
dalam berpikir.
Leo (23 Juli - 22 Agust)
Cobalah proporsionalkan dalam membagi
waktu antara pekerjaan dan waktu santai.
Sesal kemudian tidak berguna, jadi
kenapa tidak Anda mulai dari sekarang?
Cinta: Hubungan Anda berada di ujung
tanduk. Ubah sikap Anda bila masih
mendambakannya bersama.
Virgo (23 Agust - 22 Sept)
Akan ada persoalan baru. Keuangan
Anda mengkhawatirkan.
Cari setiap peluang yang ada, jadikan hal
tersebut sesuatu yang
menguntungkanCinta: Jangan terlena
pada situasi sekarang.
Libra(23 Sep- 23 Okt)
Pangkas rencana pengeluaran yang tidak
penting. Kesabaran dan ketenangan
akan membawa banyak hal positif di
minggu ini .
Cinta: Pasangan Anda berbuat ulah lagi?
Tenang sabar jangan terburu membuat
keputusan yang salah di kemudian hari.
Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Berikan sedikit kesenangan buat diri
sendiri, agar semangat kerja Anda pulih
kembali
Cinta: Pasangan Anda bertindak sedikit
aneh di minggu ini. Ingat untuk lebih
sabar menghadapinya yang paling
utama.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
Cobalah untuk tidak terlalu boros.
Beberapa hari ke depan akan ada
pengeluaran yang cukup besar. Jangan
lupa beramal.
Cinta: Jalani hidup baru dan cobalah
beradaptasi dengan orang baru yang
saat ini ada untuk Anda, mungkin dia
menjadi yang terbaik buat Anda.
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Internasional

Aktiivis Myanmar Kecam Kesepakatan ASEAN

Aktivis Myanmar hari ini mengkritik
kesepakatan antara kepala junta negara
itu dan para pemimpin Asia Tenggara
untuk mengakhiri krisis negara yang
dilanda kekerasan tersebut, seraya
mengatakan kesepakatan itu gagal
memulihkan demokrasi dan meminta
pertanggungjawaban tentara atas
ratusan kematian warga sipil.
Tidak ada protes langsung di kota-kota
besar Myanmar sehari setelah
pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jenderal
Senior Min Aung Hlaing di Jakarta,
Indonesia, yang setuju untuk mengakhiri
kekerasan tetapi tidak memberikan peta
jalan tentang bagaimana hal ini akan
terjadi. .Tetapi beberapa orang menulis
ke media sosial untuk mengkritik
kesepakatan itu."Pernyataan ASEAN
adalah tamparan di wajah orang-orang
yang dianiaya, dibunuh dan diteror oleh
militer," kata seorang pengguna
Facebook bernama Mawchi Tun, seperti
dilansir laman Antara mengutip Reuters,
Minggu (25/4). "Kami tidak membutuhkan
bantuan Anda dengan pola pikir dan
pendekatan itu."Menurut pernyataan
ketua kelompok Brunei, sebuah
konsensus dicapai pada lima poin 30

mengakhiri kekerasan, dialog
konstruktif di antara semua pihak,
utusan khusus ASEAN untuk
memfasilitasi dialog, penerimaan
bantuan dan kunjungan utusan ke
Myanmar.Konsensus lima poin tidak
menyebutkan tahanan politik, meskipun
pernyataan ketua mengatakan
pertemuan itu "mendengar seruan"
untuk pembebasan mereka.Para
pemimpin ASEAN menginginkan
komitmen dari Min Aung Hlaing untuk
menahan pasukan keamanannya, yang
menurut Asosiasi Bantuan untuk
Tahanan Politik (AAPP) telah
menewaskan 748 orang sejak gerakan
pembangkangan sipil massal meletus
untuk menantang kudeta 1 Februari
melawan pemerintah terpilih. Aung San
Suu Kyi.AAPP, sebuah kelompok
aktivis Myanmar, mengatakan lebih dari
3.300 ditahan.
“Pernyataan tidak mencerminkan
keinginan orang mana pun," tulis Nang
Thit Lwin dalam komentarnya di
sebuah berita di media domestik
Myanmar tentang kesepakatan
ASEAN. "Untuk membebaskan
narapidana dan tahanan, untuk
bertanggung jawab atas nyawa yang
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meninggal, untuk menghormati hasil
pemilihan dan memulihkan
pemerintahan
sipil yang
demokratis."
Aaron Htwe,
pengguna
Facebook
lainnya,
menulis:
"Siapa yang
akan
membayar
harga untuk
lebih dari 700
nyawa tak
berdosa."Militer telah mempertahankan
kudeta tersebut dengan menuduh
bahwa kemenangan telak oleh partai
Suu Kyi pada pemilihan November
adalah penipuan, meskipun komisi
pemilihan menolak keberatan
tersebut.Pertemuan ASEAN adalah
upaya internasional terkoordinasi
pertama untuk meredakan krisis di
Myanmar, negara miskin yang
bertetangga dengan China, India, dan
Thailand dan telah mengalami

We need a guy for Cashier
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198
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
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

kekacauan sejak kudeta. Selain protes,
kematian dan penangkapan, pemogokan
nasional telah
melumpuhkan
kegiatan
ekonomi.
Pemerintah
Persatuan
Nasional (NUG)
paralel
Myanmar, yang
terdiri dari
tokoh-tokoh prodemokrasi, sisasisa
pemerintahan
Suu Kyi yang digulingkan, dan perwakilan
kelompok etnis bersenjata, mengatakan
pihaknya menyambut baik konsensus
yang dicapai tetapi mengatakan junta
harus berpegang pada janjinya.
"Kami menantikan tindakan tegas oleh
ASEAN untuk menindaklanjuti
keputusannya dan memulihkan demokrasi
kami," kata Dr. Sasa, juru bicara
NUG.Selain Ketua Junta, hadir pula para
pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura,
Malaysia, Kamboja, dan Brunei
Darussalam, bersama dengan Menlu
Laos, Thailand, dan Filipina.

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

We need people
in APEC Lansdale
Gaji $12.50
Call or Text

Simon 215 - 681 - 0427
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Pasang Iklan

Hanya
$1 / edisi
Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu
Hubungi :

Toko - Restaurant
Indonesia
www.sipbuletin.com

