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Money Grams $1 = Rp 14.249,- Kurs BI $1 = Rp 14.540-

bersambung ke hal 3

Rabu
05/05/2021 Edisi 1461

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Menjadi pemimpin memang 
membutuhkan karakter tegas dan 
berwibawa. Karena pemimpin dituntut 
cepat dalam menuntaskan suatu 
masalah. Karena pemimpin akan 
menghadapi banyak masalah dalam 
masa kepemimpinannya. Masyarakat 
menyukai pemimpin yang tegas, tidak 
tebang pilih dan tidak plin plan. 
Sekarang bilang A besok mengatakan 
B. Hal ini akan mengurangi wibawa 
pemimpin dan membingungkan 
masyarakat. Kita sebagai masyarakat 

pasti menginginkan pemimpin yang tegas 
dalam menghadapi setiap masalah. 
Karena pemimpin yang tegas bisa menjadi 
tumpuan harapan agar permasalahan 
bersama bisa teratasi. Jokowi merupakan 
Presiden yang tegas. Dia tak segan 
mengganti menteri yang dinilai tidak bisa 
bekerja sesuai dengan yang 
diharapkannya. Anies Baswedan 
contohnya. Waktu pertama kali dilantik 
Anies memang cocok jadi menteri 
pendidikan, tapi setelah melihat kerjanya 
yang enggak becus. Jokowi langsung 

   STOP Pungli
Biasakan Yang Benar, 
Jangan Membenarkan Yang 
Biasa

Biasakan Yang Benar, 
Jangan Membenarkan Yang Biasa
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memberhentikan Anies tanpa ampun. 
Presiden juga tegas dan berani 
melakukan hal-hal yang tidak bisa 
dilakukan pemimpin sebelumnya. 
Seperti pembubaran Petral yang dinilai 
tak berguna malah menimbulkan 
mudarat, harga BBM satu harga di 
seluruh nusantara termasuk Papua dan 
lain-lain. Rupanya ketegasan Jokowi 
menurun atau ditiru oleh anak dan 
menantunya. Dua bulan sejak diangkat 
jadi Walikota Bobby dan Gibran terlihat 
keberaniannya dalam memimpin. 
Ketegasan yang mereka tunjukan 
seolah membeli sinyal kepada semua 
bawahannya untuk lebih jujur dan giat 
bekerja. Dapat dilihat di video yang 
sempat viral, Bobby Nasution WaliKota 
Medan melakukan sidak ke Kelurahan 
Sidorame Timur, Kecamatan Medan 
Perjuangan. Di kelurahan ini 
sebagaimana dilaporkan warga sering 
terjadi pungutan liar. Bobby langsung 
menindaklanjuti laporan itu pada Jumat 
(23/4). Bersama rombongan, ia 
mendatangi kantor lurah dan langsung 
menanyakan perihal pungli kepada 
Hermanto sang lurah. Hermanto 
awalnya tak mengaku. Namun, Bobby 
telah mengantongi bukti rekaman 

dugaan permintaan uang dengan 
menunjukkannya kepada Hermanto. 
Setelah ditunjukan buktinya baru 
Hermanto mengakuinya. Bobby 
kemudian mencopot langsung lurah itu. 
Menurutnya, tindakan pungli itu tidak bisa 
ditoleransi. Ketika sidak terlihat Boby 
memarahi Lurah Sidorame dan langsung 
memecatnya. Boby juga berani memecat 
Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan 
karena dianggap lamban dalam 
penanganan Covid-19. Pemecatan Kadis 
Kesehatan ternyata berbuntut protes dari 
anggota DPR RI asal Sumatera Utara 
dari Partai Gerindra yaitu Romo Syafi’i. 
Romo mengkritik Boby karena memecat 
Kadis Kesehatan tanpa peringatan. Tapi 
melalui media sosial juga Boby langsung 
menjawab dengan tegas, bahwa 
tindakannya sudah sesuai prosedur. 
Kemudian diketahui ternyata Kadis 
Kesehatan yang dipecat Bobby 
merupakan besan dari Romo Syafi’i. 
Kemudian keluar pernyataan bahwa 
Partai Gerindra tetap mendukung Bobby 
dan segala keputusannya. Setelah itu 
Romo Syafi’i hilang entah kemana. 
Mungkin Romo mendapat teguran keras 
dari Partai Gerindra pusat. Tindakan 
Boby yang tegas dan berani dalam 
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menjalankan tugasnya sebagai Wali 
Kota Medan, tentu sangat disukai 
rakyat. Ketegasan pemimpin yang 
menindak langsung orang-orang yang 
menipu rakyatnya merupakan indikasi 
bahwa dia mencintai rakyatnya. Tak 
lama setelah Bobby memecat 
lurahnya, sekarang giliran Gibran juga 
membuat gebrakan bersih bersih di 
daerahnya. Ada sebuah kasus pungli 
bermodus zakat yang kemudian 
terungkap saat masyarakat 
mengeluhkan praktik tersebut. 
Pelakunya adalah petugas linmas yang 
membawa surat bertanda tangan 
Lurah Gajahan. Pihak pemberi pun 
mengaku praktik penarikan uang zakat 
dan sedekah itu sudah terjadi sekitar 4 
tahun lalu dan biasa dilakukan 
menjelang Idul Fitri. Wali Kota Solo, 
Jawa Tengah, Gibran Rakabuming 
Raka mendengar laporan tersebut 
langsung berkeliling mendatangi 
masyarakat pemilik toko di Kelurahan 
Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, 
Solo, Minggu. Menyusul pengaduan 
praktik pungutan liar (pungli) berupa 
penarikan zakat dari warga. Gibran 
yang didampingi oleh Camat Pasar 
Kliwon Ari Dwi Daryanto, mendatangi 

beberapa toko di Jalan Dr. Rajiman Solo 
Kelurahan Gajahan Solo, untuk 
mengembalikan uang sesuai hasil 
pungutan antara Rp50 ribu hingga Rp100 
ribu per toko. Setelah sebelumnya 
bertanya dahulu kepada pemilik toko, 
apakah dimintai pungli untuk zakat. 
Setelah dijawab benar, Gibran kemudian 
meminta maaf kepada warga yang telah 
dipungut uangnya. "Saya meminta maaf 
dan mengembalikan uang hasil pungli 
penarikan zakat kepada warga Gajahan 
yang melibatkan oknum lurah setempat," 
kata Gibran saat bertemu dengan pemilik 
toko yang dipungut. Gibran menjelaskan 
ada 145 toko yang diminta uang pungli di 
Kelurahan Gajahan dengan total sebesar 
Rp11,5 juta. Keseluruhan uang itu akan 
dikembalikan oleh Camat kepada warga 
yang dipungut. Gibran menjelaskan 
penarikan zakat dari warga yang di 
Kelurahan Gajahan, Pasar Kliwon, Solo 
telah menyalahi aturan. "Pak Camat Pasar 
Kliwon akan mengembalikan uangnya satu 
per satu kepada warga atau 145 toko itu," 
kata Gibran. Menurut dia permintaan uang 
dengan mengatasnamakan sumbangan 
sedekah dan zakat tidak diperbolehkan. 
Kemudian surat edaran tentang 
permohonan sedekah dan zakat fitrah 
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yang dikeluarkan Lurah Gajahan telah 
menyalahi aturan. Tradisi dengan 
meminta sumbangan sedekah atau 
zakat ke toko-toko dengan alasan 
untuk tunjangan hari raya, disebut 
Gibran, tidak bisa dibenarkan. Terlebih, 
pengumpulan zakat, infak dan sedekah 
sudah ada lembaga terkait yakni 
Baznas. "Yang namanya tradisi-tradisi 
jelek seperti ini tidak boleh diteruskan. 
Sekali lagi ya, kita membiasakan untuk 
sesuatu yang benar. Jangan 
membenarkan sesuatu yang sudah 
biasa. Tradisi pungli kok dibiarkan. Ini 
tidak bisa. Harus dipotong tidak boleh 
seperti itu," tegas dia.  "Besok (Senin) 
kita bebas tugaskan," kata Gibran. 
Gibran akhirnya mencopot Lurah 
Gajahan yang terlibat menandatangani 
surat meminta pungutan itu. Merujuk 
surat edaran Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) No 13 Tahun 2021 
tentang Pencegahan Korupsi dan 
Pengendalian Gratifikasi terkait Hari 
Raya. Pada poin 4 tertulis larangan 
meminta dana dengan 
mengatasnamakan THR atau sebutan 
lain. "Tertulis jelas (penarikan dana) 
shodaqoh, zakat, fitrah itu salah 
makanya ini langsung kita bebas 
tugaskan. Nggak mau lama-lama, 
sudah sangat bikin warga kurang 
nyaman," kata dia. Gibran juga 
meminta agar Inspektorat beserta 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Solo 
segera memproses pelanggaran disiplin 
tersebut. Ia meminta dua instansi tersebut 
bekerja cepat untuk memberi rasa 
keadilan kepada warga yang dirugikan. 
Gibran mengatakan, akan memeriksa ke 
kelurahan lain di Solo untuk 
mengantisipasi kejadian serupa. "Ini mau 
saya cek lagi. Kalau sudah ada satu 
seperti ini biasanya kelurahan lain akan 
bersuara. Jangan harap lurah-lurah, 
camat punya mindset seperti ini. Kita itu 
pelayan publik harusnya tidak seperti ini," 
kata dia. Salah satu kasir salah satu toko 
pakaian di Jalan Dr Radjiman, Nining (25) 
mengatakan sejak dirinya bekerja di toko 
tersebut setiap tahun menjelang Lebaran 
selalu dimintai sumbangan THR oleh 
linmas. Dia menambahkan nominal uang 
yang diberikan sebagai sumbangan THR 
linmas tersebut setiap tahun jumlahnya 
berbeda. "Kemarin hanya dimintai satu 
sumbangan pakai surat. Terus suruh 
nyatet jumlah uangnya. Kalau dulu 
kadang ngasih Rp 150.000, Rp 100.000. 
Kalau kemarin Rp 50.000 karena sepi," 
kata dia. Gibran memang fenomenal. Jika 
perjalanan dia mulus, mungkin dia akan 
jauh lebih fenomenal dari pada Jokowi. 
Dia bisa jadi presiden Indonesia dengan 
usia yang jauh lebih muda dibanding 
Jokowi. Dia juga sudah berhasil menjadi 
wali kota Solo dengan usia yang lebih 
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muda dibanding ayahnya. Hal ini 
membuktikan bahwa Gibran 
merupakan sosok yang tidak boleh 
dipandang sebelah mata. Sudah 
banyak gebrakkan yang Gibran 
lakukan di Solo. Dia benar-benar tidak 
sekedar nebeng nama besar ayahnya. 
Dia benar-benar bekerja keras untuk 
kota Solo. Terkini, Gibran benar-benar 
menunjukkan ketegasannya sebagai 
seorang pemimpin. Secara usia, 
Gibran memang masih muda. Tapi soal 
ketegasan jangan ditanya. Gibran tidak 
segan-segan memberikan sangsi 
kepada pejabat yang melakukan 
kesalahan atau penyelewengan yang 
merugikan rakyat. Dengan dipecatnya 
lurah Suparno ternyata ada sejumlah 
warga memprotes keputusan Gibran. 
Menurut warga yang tampaknya 
pendukung Suparno, lurah mereka itu 
sosok yang hebat, dekat dengan 
warga, dermawan, dan berbagai alasan 
lain mereka kemukakan, bahkan 
memasang spanduk bertuliskan: 
"Lurah hebat kok dipecat". Belakangan 
ada rencana warga dan perangkat 
kelurahan pro-Suparno untuk menemui 
Gibran dengan harapan walikota itu 
mempertimbangkan kembali, atau 
menganulir keputusannya perihal Lurah 
Suparno. Yang tahu betul 
permasalahan ini tentu warga 
setempat, dan juga jajaran pemerintah 

daerahnya. Bisa saja memang di mata 
sebagian warga kelurahan itu, sosok 
Suparno baik dan hebat. Adanya sikap 
pro-kontra atas tindakan Gibran yang 
mencopot lurah, biarlah itu menjadi ujian 
tersendiri bagi Gibran. Apalagi anak muda 
ini sedang menjadi tumpuan harapan 
banyak orang untuk menjadi lebih dari 
posisinya yang sekarang ini. Anjing 
menggonggong kafilah berlalu. Apabila 
memang terjadi pelanggaran oleh oknum 
lurah tersebut, terlepas dari apapun 
motivasinya, sebaiknya memang 
diberhentikan saja. Sebab di belakangnya 
ada hal yang jauh lebih penting, yakni 
pembelajaran bagi siapa pun supaya tidak 
bermain-main dengan jabatan. Di akun 
Instagram "gibran rakabuming" dengan 
gambar cukup mencolok bertuliskan: 
Biasakan yang benar, jangan 
membenarkan yang biasa. Jangan takut. 
STOP PUNGLI! Segera foto/video dan 
laporkan. Dalam gambar itu lantas ada 
slogan "Lapor Mas Wali!" disertai nomor 
WhatsApp tempat masyarakat bisa 
mengadu dengan topik pungli seperti 
bunyi ajakan yang ditulis pula pada bagian 
caption unggahan. Sebagai warga Solo 
yang dikenal sebagai pebisnis, tak hanya 
sebagai anak Presiden lho ya, Mas Gibran 
tentu paham bagaimana pungli menjadi 
bagian yang sukar dibersihkan sama 
sekali. Ibarat virus, sudah merasuk ke 
berbagai sendi kehidupan masyarakat 
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akhirnya dibenarkan, atau kalau tidak 
ikut meramaikan dunia perpunglian, 
malah seperti ada yang aneh. Akan 
tetapi, gebrakan Mas Gibran untuk 
memerangi pungli di Kota Solo jelas 
tidak mudah. Yakinlah bahwa ajakan 
perang terhadap perilaku pungli tak 
serta merta membuat para pelakunya 
bertobat. Apalagi lantas mereka 
mengembalikan dengan sukarela hasil 
pungli yang selama ini dipungut dari 
masyarakat. Namun, tentu saja 
menguak perilaku pungli, yang kerap 
kali sudah dianggap benar, adalah 
tindakan yang tidak mudah. Butuh 
perjuangan, ketegasan, keberanian, dan 
kesiapan untuk berkonfrontasi ... 

termasuk dengan keluarga dari oknum 
pelaku atau pejabat daerah yang selama 
ini mengawasi praktik tersebut, tetapi 
memilih diam karena alasan tertentu. 
Seperti suparno ini, jelas jelas dia 
mungkin sebenarnya tidak mau tetapi 
karena terpaksa mengikuti aturan lama 
yang sudah terbiasa maka mau tak mau 
dia harus menanggung akibatnya. Diakui 
atau tidak, kita sebagai masyarakat malas 
untuk berdebat atau menolak. Jadi misal 
ada surat edaran zakat atau sedekah, kita 
akan otomatis beri sejumlah uang. 
Karena kalau bilang enggak ada, tidak 
bisa, atau bahasa penolakan lainnya, 
urusannya jadi panjang lebar. Dan masih 
juga beresiko mendapat perlakuan tidak 
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yang baca komik 
lebih berkarya

baik dari para pejabat-pejabat desa. 
Misal kalau kita butuh untuk mengurus 
surat-surat, jadi diperlambat dan 
seterusnya. Apa yang dilakukan di Solo 
mestinya juga dilakukan oleh kepala 
daerah yang lain. Karena fenomena 
pungli atas nama zakat dan sedekah ini 
ada di hampir seluruh wilayah di 
Indonesia. Sudah jadi kebiasaan. 
Sampai kita tidak tahu kalau itu pungli, 
korupsi dan tidak dibenarkan di 
Indonesia. Gibran masih muda itu 
mampu menyihir masyarakat Indonesia 
dengan pesonanya. Sampe urusan 
uang 50 ribu dikembalikan. Dan entah 
kenapa, tiba-tiba saja kita teringat 
dengan Presiden Jokowi. Mirip. Aksinya 

selalu mengejutkan. Hanya bedanya, 
Gibran sudah lebih dulu punya panggung. 
Dia tidak benar-benar memulainya dari 
nol. Jokowi untuk mendapat perhatian 
publik, butuh waktu sekitar 6 sampai 7 
tahun. Sementara Gibran, belum satu 
tahun, sudah berhasil membuat banyak 
elite politik datang untuk sowan ke Solo. 
Suka tidak suka, faktor citra positif 
seorang Presiden Jokowi sangat penting 
bagi karir politik Gibran. Seperti citra positif 
Bung Karno yang kemudian menurun 
pada Bu Mega. Begitu juga sebaliknya. 
Seperti AHY misalnya. Sebagai anak SBY, 
yang dulu gagal menjadi Presiden dan 
hanya meninggalkan candi Hambalang 
dengan seribu satu kasus korupsinya, itu 
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Tanah Air

Untuk mengatasi keringnya udara dalam 
ruangan, Anda bisa mencoba 
menggunakan humidifier. Humidifier 
merupakan alat pelembap udara yang 
bekerja dengan menyemprotkan uap air 
ke udara. uap air ini akan meningkatkan 
kelembapan udara hingga batas ideal.
Selain menjaga kelembapan udara, 
humidifier juga memiliki beberapa 
manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. 

Menjaga kondisi ruangan agar tetap 
memiliki kelembapan yang ideal 
merupakan sesuatu yang penting. 
Apalagi jika biasa berlama-lama di 
ruangan yang ber-AC. Meskipun terasa 
sejuk dan nyaman, AC juga memberikan 
dampak buruk bagi kondisi sekitar. AC 
dapat membuat ruangan tersebut 
menjadi kering.

Mengenal Manfaat Humidifier

membuat AHY susah berkembang dan 
menunjukkan kemampuannya –itupun 
kalau ada. Meski begitu, Gibran juga 
punya modal sendiri. Yakni mampu 
merespon keluhan masyarakat menjadi 
sebuah aksi atau jawaban. Ini bukan 
soal nominalnya yang cuma 50 ribu atau 
100 ribu rupiah. Ini tentang cara seorang 
Walikota melindungi warganya dari aksi 
lurah yang ugal-ugalan. Tentang 
memutus kebiasaan jelek yang 
menjengkelkan. Juga tentang 
memberikan keberanian untuk melawan 
oknum-oknum aparat yang korup. 
Gibran adalah Walikota paling populer di 
Indonesia, yang setiap kebijakannya 
menjadi pusat perhatian tingkat 
nasional. Kalau salah, Gibran akan 
dihujat seIndonesia. Tapi kalau benar, 
dia juga akan dielukan secara nasional. 
Maka dengan kecepatan dan panggung 
politik yang sangat besar ini, mestinya 
Gibran cukup satu periode di Solo. Tidak 
perlu dua periode seperti bapaknya, 
sebelum memutuskan pindah ke 
Jakarta. Ketegasan Bobby dan Gibran 
seyogyanya menjadi peringatan buat 
pejabat di bawah Pemkot Medan dan 
Solo agar jangan main-main dengan 

keduanya. Keduanya memang masih 
muda, namun bukan berarti bisa 
diremehkan oleh pejabat yang lebih tua. 
Jangan dikira orang muda tidak berani 
tegas terhadap orang tua. Jika memang 
melakukan kesalahan, keduanya tidak 
segan-segan untuk memberikan sanksi 
yang tegas. Jika Bobby dan Gibran 
konsisten dengan sikap dan kinerja 
mereka, bukan tak mungkin ke depan 
keduanya bisa menjadi duet maut yang 
berbahaya. Kalaupun tidak berduet, 
keduanya bisa menjadi calon-calon 
pemimpin masa depan Indonesia yang 
potensial. Dengan usia yang masih muda, 
keduanya masih bisa belajar banyak hal. 
Keduanya masih bisa berkembang jauh 
lebih pesat lagi. Lebih-lebih jika secara 
khusus Jokowi menjadi mentor untuk 
keduanya. Bobby dan Gibran akan 
tumbuh menjadi pemimpin yang 
profesional, tegas, dan bisa membawa 
Indonesia lebih maju lagi dibanding 
sekarang. Kita dukung langkah Bobby 
dan Gibran untuk terwujudnya aparat 
negara yang berkualitas, berintegritas, 
sehingga mempersempit hadirnya 
oknum-oknum yang cuma memandang 
jabatan untuk cari uang. STOP Pungli.

 Cairan empedu adalah salah satu 
komponen utama empedu. Empedu 
sendiri merupakan cairan kuning 
kehijauan yang dibuat oleh hati dan 
disimpan di kantong empedu kita. Fungsi 
cairan empedu yang paling terkenal 
ialah membantu pencernaan lemak 
dalam tubuh, serta membantu menyerap 
vitamin yang larut dalam lemak seperti 
A, D, E, dan K.
Cairan empedu diproduksi oleh sel 
hepatosit di hati dan berasal dari 
kolesterol. Saat zat alkali bertemu 
dengan asam, ini menyebabkan reaksi 
netralisasi. Reaksi ini menghasilkan air 
dan garam kimia yang disebut garam 
empedu.
Terdapat beberapa fungsi cairan 
empedu lainnya bagi tubuh. Saat tidak 
berfungsi, vitamin dan asam lemak yang 
larut dalam lemak tidak dapat diserap 
tapi malah masuk ke usus besar yang 
dapat menyebabkan komplikasi. 
Sehingga pentingnya fungsi cairan 
empedu ini tidak bisa dianggap enteng.

Cairan empedu mengandung kolesterol, 
air, asam empedu, dan pigmen bilirubin. 
Setelah kita makan dan ada lemak di 
saluran pencernaan, hormon kita akan 
segera mengirim sinyal ke kantong 
empedu untuk melepaskan empedu.

Supaya memahami lebih dalam, berikut 
beberapa fungsi cairan empedu di 
sistem pencernaan yang patut diketahui.

Empedu dilepaskan ke bagian pertama 
dari usus kecil yang disebut duodenum. 
Di sinilah sebagian besar pencernaan 
terjadi. Empedu membantu memproses 
dan mencerna lemak. 

Fungsi Cairan Empedu

Fungsi Cairan Empedu 

Info SIP

- Lemak yang diemulsi menyediakan 
area yang lebih luas bagi enzim 
pencerna lemak (lipase) untuk bekerja, 
membuat prosesnya lebih cepat.
- Empedu bertindak sebagai pelarut 
yang baik. Karena sifat ini, berfungsi 
menjadi media yang baik untuk 
interaksi lemak dan enzim pemecah 
lemak.

1. Membantu Pencernaan

Empedu membantu penyerapan 
berbagai zat. Ini juga karena adanya 
garam empedu. Berikut beberapa 
nutrisi yang diserap dengan bantuan 
empedu, seperti penyerapan lemak, zat 
besi, kalsium, dan vitamin. Serta 
membantu penyerapan vitamin A, D, E, 
dan K yang larut dalam lemak dan 
provitamin beta karoten.

Dilansir dari Medicinenet, empedu 
sangat penting untuk pencernaan 
lemak, protein dan karbohidrat. 
Tindakan ini disebabkan adanya garam 
empedu yang bekerja dengan cara 
berikut ini:

Zat tertentu diekskresikan melalui 
fungsi cairan empedu empedu, di 
antaranya:

- Saat mencerna lemak, empedu 
bertindak sebagai pengemulsi untuk 
memecah gumpalan lemak besar 
menjadi tetesan emulsi yang lebih kecil.

2. Membantu Penyerapan Nutrisi

3. Pengeluaran atau Ekskresi

- Beberapa logam, seperti tembaga, 
seng, dan merkuri.

Berikut fungsi cairan empedu lainnya:

- Empedu berperan penting dalam 
membuang racun dari dalam tubuh. 
Racun dari proses detoksifikasi 

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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lemak.

1. Membantu Pencernaan

Empedu membantu penyerapan 
berbagai zat. Ini juga karena adanya 
garam empedu. Berikut beberapa 
nutrisi yang diserap dengan bantuan 
empedu, seperti penyerapan lemak, zat 
besi, kalsium, dan vitamin. Serta 
membantu penyerapan vitamin A, D, E, 
dan K yang larut dalam lemak dan 
provitamin beta karoten.

Dilansir dari Medicinenet, empedu 
sangat penting untuk pencernaan 
lemak, protein dan karbohidrat. 
Tindakan ini disebabkan adanya garam 
empedu yang bekerja dengan cara 
berikut ini:

Zat tertentu diekskresikan melalui 
fungsi cairan empedu empedu, di 
antaranya:

- Saat mencerna lemak, empedu 
bertindak sebagai pengemulsi untuk 
memecah gumpalan lemak besar 
menjadi tetesan emulsi yang lebih kecil.

2. Membantu Penyerapan Nutrisi

3. Pengeluaran atau Ekskresi

- Beberapa logam, seperti tembaga, 
seng, dan merkuri.

Berikut fungsi cairan empedu lainnya:

- Empedu berperan penting dalam 
membuang racun dari dalam tubuh. 
Racun dari proses detoksifikasi 

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057
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- Kedua, bertindak sebagai adjuvan 
untuk garam empedu dalam proses 
emulsifikasi lemak. Tapi secara 
keseluruhan dianggap sebagai produk 
yang dikeluarkan.

4. Pencahar

- Empedu juga membawa kelebihan 
kolesterol keluar dari tubuh. 
Membuangnya melalui saluran 
pencernaan, di mana ia bisa 
dikeluarkan bersama tinja.

Fungsi cairan empedu selanjutnya 
mampu merangsang pergerakan usus 
secara otomatis, atau disebut sebagai 
gerakan peristaltik.
5. Menjaga PH yang Cocok
Fungsi cairan empedu dapat membantu 
menjaga pH yang sesuai dari isi 
duodenum. Dengan demikian akan 
membantu kerja semua enzim. Empedu 
merupakan sumber alkali yang penting 
untuk menetralkan asam klorida yang 
masuk ke usus dari lambung.

Lesitin dan kolesterol yang ada dalam 
empedu juga membantu dalam 
beberapa hal, yakni:

6. Fungsi Lesitin dan Kolesterol di 
Cairan Empedu

- Pertama, lesitin dan kolesterol sebagai 
makanan dan diserap kembali.

7. Mencegah Regurgitasi
Regurgitasi merupakan perasaan ada 
cairan atau asam lambung yang 
bergerak ke atas kerongkongan. Bagi 
yang pernah merasakan, tentu merasa 
aneh, asam, dan pahit. Regurgitasi 
empedu di perut membantu 
menetralkan keasaman lambung. 
Sehingga membantu mencegah efek 
asam yang merugikan pada mukosa 
lambung.
8. Fungsi Hormonal

disekresikan ke dalam empedu dan 
pergi melalui tinja (fungsi usus).
- Fungsi cairan empedu sebagai jalur 
ekskresi bilirubin, produk sampingan 
dari pemecahan sel darah merah.

Mengenal Tanda Menderita Kanker 

Garam empedu berfungsi sebagai 
"hormon pemberi sinyal nutrisi" dengan 
mengaktifkan reseptor tertentu. Garam 
empedu juga disebutkan bekerja sama 
dengan insulin, untuk mengatur 
metabolisme nutrisi di hati.

7. Pasien kanker saluran empedu 
mengeluhkan kelemahan otot secara 
umum atau penurunan kekuatan fisik.

10. Mual dengan atau tanpa muntah.

Setelah kita mengenal deretan fungsi 
cairan empedu, termasuk kandungan di 
dalamnya. Serta salurannya yang bekerja 
sama dengan pencernaan. Tentu saat 
empedu mengalami sakit, akan 
berpengaruh besar pada tubuh. Salah 
satunya yang termasuk parah ialah 
kanker. 

2. Gejala umum kanker saluran empedu 
adalah sakit perut. Namun, ini hanya 
muncul di tahap lanjutan dan bukan di 
tahap awal.

Saluran Empedu

4. Mengalami gatal-gatal karena 
penumpukan pigmen empedu.
5. Tinja penderita akan berwarna lebih 
terang atau berwarna tanah liat. Hal ini 
terjadi karena terhambatnya aliran 
empedu yang disebabkan oleh sel kanker.

1. Perubahan warna kekuningan pada 
kulit dan mata akibat penyakit kuning.

usus besar

3. Nyeri makin kuat dari sisi kanan perut, 
tepat di bawah tulang rusuk. Ini mungkin 
terkait dengan distensi perut.

Berikut tanda umum kanker pada saluran 
empedu:

8. Demam dengan atau tanpa menggigil.

Ilustrasi kanker ©2015 
Merdeka.com/shutterstock/Juan Gaertner

6. Kadar bilirubin dalam darah meningkat, 
itu juga dapat mempengaruhi warna urin, 
yang mungkin tampak kuning tua.

9. Kehilangan nafsu makan dan berat 
badan.

Badan Makanan dan Obat (FDA) AS 
sedang bersiap mengeluarkan izin 
penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer Inc 
dan mitra Jerman BioNTech SE untuk 
remaja berusia antara 12 dan 15 tahun 
pada awal minggu depan.
Kesiapan itu dilaporkan New York Times 
(NYT) pada Senin (3/5), dengan mengutip 
pejabat federal yang mengetahui rencana 
badan itu.Persetujuan sangat ditunggu-
tunggu setelah kedua perusahaan 
pembuat obat mengatakan pada Maret 
bahwa vaksin itu ditemukan aman, efektif, 
dan dalam uji klinis menghasilkan 
tanggapan antibodi yang kuat pada anak 
usia 12 hingga 15 tahun.Ketika 
menanggapi permintaan Reuters untuk 
berkomentar, FDA mengatakan 
peninjauannya terhadap penggunaan 
darurat vaksin untuk mendapatkan izin 
sedang berlangsung. FDA tidak 
memberikan perincian lebih lanjut.Vaksin 
tersebut telah diberikan di Amerika Serikat 
untuk orang yang berusia 16 tahun ke 
atas.Pfizer menolak mengomentari 
laporan NYT.Dilansir dari laman Antara 
mengutip Reuters, Selasa (4/5), Direktur 
Pusat Pengendalian Penyakit (CDC) AS 

Rochelle Walensky mengatakan 
sebelumnya pada April bahwa vaksin 
tersebut dapat disetujui pada 
pertengahan Mei.Jika persetujuan 
vaksin tersebut untuk anak usia 12-15 
tahun diberikan, panel penasihat vaksin 
CDC kemungkinan akan bertemu pada 
hari berikutnya untuk meninjau data uji 
klinis dan membuat rekomendasi untuk 
penggunaan vaksin pada remaja, 
tambah laporan itu.Kemungkinan 
persetujuan vaksin akan meningkatkan 
dorongan imunisasi negara dan 
membantu menghilangkan ketakutan 
orang tua yang ingin melindungi anak-
anak mereka dari COVID-19.Moderna 
Inc dan Johnson & Johnson juga 
menguji vaksin mereka pada anak usia 
12 hingga 18 tahun, dengan data dari 
uji coba Moderna diharapkan segera 
diperoleh.Pfizer dan Moderna juga telah 
meluncurkan uji coba pada anak-anak 
yang bahkan lebih muda, berusia enam 
bulan hingga 11 tahun. Kedua 
perusahaan mengatakan mereka 
berharap dapat memvaksin anak-anak 
di bawah 11 tahun secepatnya pada 
awal 2022.

Remaja AS Segera Dapat Vaksin Pfizer

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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- Kedua, bertindak sebagai adjuvan 
untuk garam empedu dalam proses 
emulsifikasi lemak. Tapi secara 
keseluruhan dianggap sebagai produk 
yang dikeluarkan.

4. Pencahar

- Empedu juga membawa kelebihan 
kolesterol keluar dari tubuh. 
Membuangnya melalui saluran 
pencernaan, di mana ia bisa 
dikeluarkan bersama tinja.

Fungsi cairan empedu selanjutnya 
mampu merangsang pergerakan usus 
secara otomatis, atau disebut sebagai 
gerakan peristaltik.
5. Menjaga PH yang Cocok
Fungsi cairan empedu dapat membantu 
menjaga pH yang sesuai dari isi 
duodenum. Dengan demikian akan 
membantu kerja semua enzim. Empedu 
merupakan sumber alkali yang penting 
untuk menetralkan asam klorida yang 
masuk ke usus dari lambung.

Lesitin dan kolesterol yang ada dalam 
empedu juga membantu dalam 
beberapa hal, yakni:

6. Fungsi Lesitin dan Kolesterol di 
Cairan Empedu

- Pertama, lesitin dan kolesterol sebagai 
makanan dan diserap kembali.

7. Mencegah Regurgitasi
Regurgitasi merupakan perasaan ada 
cairan atau asam lambung yang 
bergerak ke atas kerongkongan. Bagi 
yang pernah merasakan, tentu merasa 
aneh, asam, dan pahit. Regurgitasi 
empedu di perut membantu 
menetralkan keasaman lambung. 
Sehingga membantu mencegah efek 
asam yang merugikan pada mukosa 
lambung.
8. Fungsi Hormonal

disekresikan ke dalam empedu dan 
pergi melalui tinja (fungsi usus).
- Fungsi cairan empedu sebagai jalur 
ekskresi bilirubin, produk sampingan 
dari pemecahan sel darah merah.

Mengenal Tanda Menderita Kanker 

Garam empedu berfungsi sebagai 
"hormon pemberi sinyal nutrisi" dengan 
mengaktifkan reseptor tertentu. Garam 
empedu juga disebutkan bekerja sama 
dengan insulin, untuk mengatur 
metabolisme nutrisi di hati.

7. Pasien kanker saluran empedu 
mengeluhkan kelemahan otot secara 
umum atau penurunan kekuatan fisik.

10. Mual dengan atau tanpa muntah.

Setelah kita mengenal deretan fungsi 
cairan empedu, termasuk kandungan di 
dalamnya. Serta salurannya yang bekerja 
sama dengan pencernaan. Tentu saat 
empedu mengalami sakit, akan 
berpengaruh besar pada tubuh. Salah 
satunya yang termasuk parah ialah 
kanker. 

2. Gejala umum kanker saluran empedu 
adalah sakit perut. Namun, ini hanya 
muncul di tahap lanjutan dan bukan di 
tahap awal.

Saluran Empedu

4. Mengalami gatal-gatal karena 
penumpukan pigmen empedu.
5. Tinja penderita akan berwarna lebih 
terang atau berwarna tanah liat. Hal ini 
terjadi karena terhambatnya aliran 
empedu yang disebabkan oleh sel kanker.

1. Perubahan warna kekuningan pada 
kulit dan mata akibat penyakit kuning.

usus besar

3. Nyeri makin kuat dari sisi kanan perut, 
tepat di bawah tulang rusuk. Ini mungkin 
terkait dengan distensi perut.

Berikut tanda umum kanker pada saluran 
empedu:

8. Demam dengan atau tanpa menggigil.

Ilustrasi kanker ©2015 
Merdeka.com/shutterstock/Juan Gaertner

6. Kadar bilirubin dalam darah meningkat, 
itu juga dapat mempengaruhi warna urin, 
yang mungkin tampak kuning tua.

9. Kehilangan nafsu makan dan berat 
badan.

Badan Makanan dan Obat (FDA) AS 
sedang bersiap mengeluarkan izin 
penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer Inc 
dan mitra Jerman BioNTech SE untuk 
remaja berusia antara 12 dan 15 tahun 
pada awal minggu depan.
Kesiapan itu dilaporkan New York Times 
(NYT) pada Senin (3/5), dengan mengutip 
pejabat federal yang mengetahui rencana 
badan itu.Persetujuan sangat ditunggu-
tunggu setelah kedua perusahaan 
pembuat obat mengatakan pada Maret 
bahwa vaksin itu ditemukan aman, efektif, 
dan dalam uji klinis menghasilkan 
tanggapan antibodi yang kuat pada anak 
usia 12 hingga 15 tahun.Ketika 
menanggapi permintaan Reuters untuk 
berkomentar, FDA mengatakan 
peninjauannya terhadap penggunaan 
darurat vaksin untuk mendapatkan izin 
sedang berlangsung. FDA tidak 
memberikan perincian lebih lanjut.Vaksin 
tersebut telah diberikan di Amerika Serikat 
untuk orang yang berusia 16 tahun ke 
atas.Pfizer menolak mengomentari 
laporan NYT.Dilansir dari laman Antara 
mengutip Reuters, Selasa (4/5), Direktur 
Pusat Pengendalian Penyakit (CDC) AS 

Rochelle Walensky mengatakan 
sebelumnya pada April bahwa vaksin 
tersebut dapat disetujui pada 
pertengahan Mei.Jika persetujuan 
vaksin tersebut untuk anak usia 12-15 
tahun diberikan, panel penasihat vaksin 
CDC kemungkinan akan bertemu pada 
hari berikutnya untuk meninjau data uji 
klinis dan membuat rekomendasi untuk 
penggunaan vaksin pada remaja, 
tambah laporan itu.Kemungkinan 
persetujuan vaksin akan meningkatkan 
dorongan imunisasi negara dan 
membantu menghilangkan ketakutan 
orang tua yang ingin melindungi anak-
anak mereka dari COVID-19.Moderna 
Inc dan Johnson & Johnson juga 
menguji vaksin mereka pada anak usia 
12 hingga 18 tahun, dengan data dari 
uji coba Moderna diharapkan segera 
diperoleh.Pfizer dan Moderna juga telah 
meluncurkan uji coba pada anak-anak 
yang bahkan lebih muda, berusia enam 
bulan hingga 11 tahun. Kedua 
perusahaan mengatakan mereka 
berharap dapat memvaksin anak-anak 
di bawah 11 tahun secepatnya pada 
awal 2022.

Remaja AS Segera Dapat Vaksin Pfizer

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Dia mengatakan hasil TKW mendapati 
1.274 pegawai dinyatakan memenuhi 
syarat dan 75 pegawai tidak memenuhi 
syarat, sementara dua pegawai tidak 
mengikuti tes wawasan kebangsaan. 

Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengumumkan 75 
pegawai KPK tidak lolos Tes Wawasan 
Kebangsaan (TWK) bagian dari seleksi 
ujian Aparatur Sipil Negara (ASN).
KPK diketahui tengah memproses alih 
status para pegawai menjadi ASN yang 
rencananya dilantik pertengahan tahun 
ini. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 
memaparkan hasil TWK alih status ini 
terdiri atas dua kategori yakni memenuhi 
syarat dan tidak memenuhi syarat.
"Hasil sebagai berikut, (a) pegawai yang 
memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, 
(b) yang tidak memenuhi syarat ada 75 
orang," kata Wakil Ketua KPK Nurul 
Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 
(5/5).

75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK 

Sejumlah aspek yang diukur dalam 
tes ini menurut Ghufron di antaranya 
integritas, netralitas, dan 
antiradikalisme.
Selanjutnya Sekretaris Jenderal KPK 
akan membuat surat penetapan untuk 
semua pegawai yang mengikuti TWK, 
baik yang memenuhi syarat maupun 
yang tidak. Adapun tindak lanjut untuk 
pegawai yang tidak memenuhi syarat 
akan dikoordinasikan lebih lanjut 
dengan Badan Kepegawaian Negara 
(BKN) serta Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kementerian 
PAN RB).Kemudian, selama belum 
ada penjelasan lebih lanjut dari BKN 
dan Kemenpan RB maka KPK tidak 
akan memberhentikan pegawai yang 
tidak lolos."KPK tidak pernah 
menyatakan melakukan pemecatan 
terhadap 75 pegawai yang TMS (tidak 
memenuhi syarat)," tutur Sekretaris 
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Dia mengatakan hasil TKW mendapati 
1.274 pegawai dinyatakan memenuhi 
syarat dan 75 pegawai tidak memenuhi 
syarat, sementara dua pegawai tidak 
mengikuti tes wawasan kebangsaan. 

Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengumumkan 75 
pegawai KPK tidak lolos Tes Wawasan 
Kebangsaan (TWK) bagian dari seleksi 
ujian Aparatur Sipil Negara (ASN).
KPK diketahui tengah memproses alih 
status para pegawai menjadi ASN yang 
rencananya dilantik pertengahan tahun 
ini. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 
memaparkan hasil TWK alih status ini 
terdiri atas dua kategori yakni memenuhi 
syarat dan tidak memenuhi syarat.
"Hasil sebagai berikut, (a) pegawai yang 
memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, 
(b) yang tidak memenuhi syarat ada 75 
orang," kata Wakil Ketua KPK Nurul 
Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 
(5/5).

75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK 

Sejumlah aspek yang diukur dalam 
tes ini menurut Ghufron di antaranya 
integritas, netralitas, dan 
antiradikalisme.
Selanjutnya Sekretaris Jenderal KPK 
akan membuat surat penetapan untuk 
semua pegawai yang mengikuti TWK, 
baik yang memenuhi syarat maupun 
yang tidak. Adapun tindak lanjut untuk 
pegawai yang tidak memenuhi syarat 
akan dikoordinasikan lebih lanjut 
dengan Badan Kepegawaian Negara 
(BKN) serta Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kementerian 
PAN RB).Kemudian, selama belum 
ada penjelasan lebih lanjut dari BKN 
dan Kemenpan RB maka KPK tidak 
akan memberhentikan pegawai yang 
tidak lolos."KPK tidak pernah 
menyatakan melakukan pemecatan 
terhadap 75 pegawai yang TMS (tidak 
memenuhi syarat)," tutur Sekretaris 
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Sebelumnya lebih dari 1.351 pegawai 
lembaga antirasuah menjalani tes 
wawasan kebangsaan mulai 18 Maret 
hingga 9 April 2021. Ujian ini 
merupakan bagian dari asesmen alih 

Jenderal KPK, Cahya Harefa.Sebelum 
pengumuman dan pembacaan hasil 
tes, Ketua KPK Firli Bahuri sempat 
memaparkan soal proses alih status 
hingga menyentil ihwal bocornya 
informasi mengenai hasil tes seleksi 
ASN.Dalam kesempatan itu dia juga 
meminta maaf atas penundaan 
pengumuman hasil tes wawasan 
kebangsaan. Firli beralasan harus 
menghormati proses hukum yakni 
gugatan di Mahkamah Konstitusi 
(MK)."Saya dan kami semua insan 
KPK, saya ulangi, saya dan kami 
semua insan KPK sangat 
menyayangkan ada pihak-pihak yang 
mengambil suatu tindakan dan 
menjadikan diri sebagai korban dan 
membocorkan informasi tanpa 
menunggu informasi resmi KPK yang 
sama-sama kita cintai," tutur dia saat 
mengawali pengumuman.

status pegawai KPK menjadi ASN sebagai 
konsekuensi disahkannya Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
KPK.Untuk diketahui, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 
tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi 
Pegawai ASN. Aturan tersebut diteken 
Jokowi pada 24 Juli 2020 dan berlaku 
pada saat tanggal diundangkan yakni 27 
Juli 2020."Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi adalah ASN 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan mengenai ASN," 
demikian bunyi Pasal 1 Ayat 7 PP tersebut 
sebagaimana diakses pada situs JDIH 
Sekretariat Negara.Dalam PP 41/2020 ini, 
ruang lingkup pengalihan pegawai KPK 
menjadi pegawai ASN meliputi pegawai 
tetap dan pegawai tidak tetap.
Terdapat sejumlah syarat dan tahapan 
terkait pengalihan status pegawai ini. 
Mulai dari penyesuaian jabatan hingga 
pemetaan kesesuaian kualifikasi dan 
kompetensi serta pengalaman pegawai 
KPK dengan jabatan ASN yang akan 
diduduki.

Sementara untuk persediaan daging 
kerbau mencapai 13.000 ton atau lebih 
sedikit. "Kita kita gunakan sekarang 
sudah berjalan untuk operasi pasar," kata 
dia.Untuk daging sapi kata Buwas, Bulog 
sudah menyiakan 6 bulan sebelum 
puasa. Bulog sudah membeli sapi lokal 
yang digemukkan dengan kerja sama 
melalui peternak mandiri di beberapa 

"Bulog sudah siap untuk menghadapi 
puasa dan Lebaran, buktinya tidak ada 
gejolak kenaikan harga dari komoditas, 
kita sudah lakukan operasi pasar jauh 
hari sebelum puasa, saat puasa sampai 
Lebaran," kata Direktur Utama Perum 
Bulog, Budi Waseso kepada 
Beritasatu.com di Jakarta, Rabu 
(5/5/2021).Pria yang akrab disapa Buwas 
ini mengatakan, yang utama Bulog telah 
menyiapkan persediaan beras. "Hari ini 
lima merk beras kita masuk peringkat 
lima besar," kata Buwas.

Perusahaan Umum Badan Urusan 
Logistik (Perum Bulog) siap 
mengamankan harga pangan menjelang 
Lebaran 2021.

Bulog Siap Amankan Harga Pangan

wilayah Indonesia. Demikian juga 
dengan daging ayam, Bulog sudah 
membeli 6 bulan sebelumnya. "Jadi 
saat sekarang kita sudah siap salurkan 
dalam kegiatan puasa dan Lebaran," 
kata dia.Buwas mengatakan, untuk 
gula Bulog sudah bermitra. Sementara 
minyak goreng Bulog sudah kontrak 6 
bulan lalu. "Artinya dengan harga lama, 
kita tidak akan naikkan harga, 
tujuannya untuk kestabilan harga," kata 
dia.Buwas mengatakan, saat ini 
masyarakat bisa membeli komoditas 
pokok secara online lewat 
panganandotcom. Tujuannya supaya 
harga terkontrol karena pembelian 
orang per orang dibatasi. "Supaya 
masyarakat kebagian tidak lagi 
dipermainkan kartel yang menimbun 
dan menaikkan harga," kata 
dia.Masyarakat bisa beli beragam 
komoditas seperti gula dan langsung 
diantar maksimal sampai di tempat 1 
hari. Layanan ini tersedia di kota-kota 
besar provinsi di Indonesia yang sudah 
didukung koneksi internet.
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Sebelumnya lebih dari 1.351 pegawai 
lembaga antirasuah menjalani tes 
wawasan kebangsaan mulai 18 Maret 
hingga 9 April 2021. Ujian ini 
merupakan bagian dari asesmen alih 

Jenderal KPK, Cahya Harefa.Sebelum 
pengumuman dan pembacaan hasil 
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(MK)."Saya dan kami semua insan 
KPK, saya ulangi, saya dan kami 
semua insan KPK sangat 
menyayangkan ada pihak-pihak yang 
mengambil suatu tindakan dan 
menjadikan diri sebagai korban dan 
membocorkan informasi tanpa 
menunggu informasi resmi KPK yang 
sama-sama kita cintai," tutur dia saat 
mengawali pengumuman.

status pegawai KPK menjadi ASN sebagai 
konsekuensi disahkannya Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
KPK.Untuk diketahui, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 
tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi 
Pegawai ASN. Aturan tersebut diteken 
Jokowi pada 24 Juli 2020 dan berlaku 
pada saat tanggal diundangkan yakni 27 
Juli 2020."Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi adalah ASN 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan mengenai ASN," 
demikian bunyi Pasal 1 Ayat 7 PP tersebut 
sebagaimana diakses pada situs JDIH 
Sekretariat Negara.Dalam PP 41/2020 ini, 
ruang lingkup pengalihan pegawai KPK 
menjadi pegawai ASN meliputi pegawai 
tetap dan pegawai tidak tetap.
Terdapat sejumlah syarat dan tahapan 
terkait pengalihan status pegawai ini. 
Mulai dari penyesuaian jabatan hingga 
pemetaan kesesuaian kualifikasi dan 
kompetensi serta pengalaman pegawai 
KPK dengan jabatan ASN yang akan 
diduduki.

Sementara untuk persediaan daging 
kerbau mencapai 13.000 ton atau lebih 
sedikit. "Kita kita gunakan sekarang 
sudah berjalan untuk operasi pasar," kata 
dia.Untuk daging sapi kata Buwas, Bulog 
sudah menyiakan 6 bulan sebelum 
puasa. Bulog sudah membeli sapi lokal 
yang digemukkan dengan kerja sama 
melalui peternak mandiri di beberapa 

"Bulog sudah siap untuk menghadapi 
puasa dan Lebaran, buktinya tidak ada 
gejolak kenaikan harga dari komoditas, 
kita sudah lakukan operasi pasar jauh 
hari sebelum puasa, saat puasa sampai 
Lebaran," kata Direktur Utama Perum 
Bulog, Budi Waseso kepada 
Beritasatu.com di Jakarta, Rabu 
(5/5/2021).Pria yang akrab disapa Buwas 
ini mengatakan, yang utama Bulog telah 
menyiapkan persediaan beras. "Hari ini 
lima merk beras kita masuk peringkat 
lima besar," kata Buwas.

Perusahaan Umum Badan Urusan 
Logistik (Perum Bulog) siap 
mengamankan harga pangan menjelang 
Lebaran 2021.
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wilayah Indonesia. Demikian juga 
dengan daging ayam, Bulog sudah 
membeli 6 bulan sebelumnya. "Jadi 
saat sekarang kita sudah siap salurkan 
dalam kegiatan puasa dan Lebaran," 
kata dia.Buwas mengatakan, untuk 
gula Bulog sudah bermitra. Sementara 
minyak goreng Bulog sudah kontrak 6 
bulan lalu. "Artinya dengan harga lama, 
kita tidak akan naikkan harga, 
tujuannya untuk kestabilan harga," kata 
dia.Buwas mengatakan, saat ini 
masyarakat bisa membeli komoditas 
pokok secara online lewat 
panganandotcom. Tujuannya supaya 
harga terkontrol karena pembelian 
orang per orang dibatasi. "Supaya 
masyarakat kebagian tidak lagi 
dipermainkan kartel yang menimbun 
dan menaikkan harga," kata 
dia.Masyarakat bisa beli beragam 
komoditas seperti gula dan langsung 
diantar maksimal sampai di tempat 1 
hari. Layanan ini tersedia di kota-kota 
besar provinsi di Indonesia yang sudah 
didukung koneksi internet.
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Satu pesawat kargo militer Jerman 
dengan unit produksi oksigen bergerak 
untuk India telah berangkat dari 
bandara di Jerman utara. Pada Rabu 
(5/5/2021), peralatan oksigen medis itu 
untuk membantu rumah sakit India yang 
kewalahan dengan pasien Covid-19.
Seperti dilaporkan AP, pesawat akan 
singgah di Abu Dhabi dan diharapkan 
tiba di India pada Kamis (6/5)."Kami 
bangga berkontribusi secara signifikan 
dengan pengangkutan udara kami 
dalam perang global melawan virus 
corona," kata Letnan Jenderal Angkatan 
Udara Jerman Ingo Gerhartz kepada 
kantor berita Jerman, dpa, Rabu.
Satu tim yang terdiri dari 13 warga 
Jerman tiba beberapa hari yang lalu di 
India akan tinggal di negara itu selama 
dua minggu untuk melatih anggota lokal 
Palang Merah di India tentang cara 
menggunakan unit 
oksigen."Transportasi udara adalah 
rutinitas bagi kami, tetapi kami semua 
tahu bahwa perang melawan pandemi 

Jerman Sumbang India Oksigen Medis

ini adalah tentang kehidupan manusia dan 
bahwa setiap kehidupan berarti,” 
tambahnya.Pesawat kargo kedua 
diperkirakan akan meninggalkan 
pangkalan udara Wunstorf pada hari 
Kamis.Pada Rabu, Organisasi Kesehatan 
Dunia menyatakan India menyumbang 
hampir setengah dari kasus Covid-19 yang 
dilaporkan di seluruh dunia minggu lalu. 
Saat itu, kasus kematian akibat virus 
korona di negara itu meningkat dengan 
rekor 3.780 selama 24 jam terakhir.
Kasus infeksi harian di India naik 382.315 
pada hari Rabu, data kementerian 
kesehatan menunjukkan, hari ke-14 
berturut-turut dari lebih dari 300.000 kasus.
Lonjakan Covid-19 mematikan kedua di 
India telah menyebabkan rumah sakit 
kehabisan tempat tidur dan oksigen serta 
meninggalkan kamar mayat dan 
krematorium yang meluap. Banyak orang 
meninggal di ambulans dan tempat parkir 
mobil saat mereka menunggu tempat tidur 
perawatan di rumah sakit atau tabung 
oksigen.

"Presiden sudah minta jangan ada open 
house. Tidak ada buka puasa. Kita 
semua pejabat enggak pernah bikin buka 
puasa, di sini di kantor atau buka puasa 
bersama," kata Riza di Balaikota, Jakarta 
Pusat, Rabu (5/5).Karena hal itu, dia 
meminta agar masyarakat ikut serta 
dalam pengawasan tersebut. Riza juga 
menyebutkan masyarakat dapat 
melaporkan bila terdapat pelanggaran.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria angkat bicara 
mengenai larangan buka bersama hingga 
open house oleh pemerintah pusat. 
Menurut dia, semua aparatur sipil negara 
(ASN) di lingkungan Pemprov DKI 
Jakarta dilarang melakukan buka puasa 
bersama saat Ramadan.

"Nanti aparat yang mempunyai 
kewenangan yang akan menindak dan 
memberi sanksi siapa saja yang 
melanggar. Apakah orang per orang, 
institusi, restoran, tempat pariwisata, 
apapun yang melanggar tentu akan diberi 
sanksi aparat yang berwenang," jelas dia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito 
Karnavian mengeluarkan Surat Edaran 
(SE) tentang pelarangan kegiatan Buka 
Puasa Bersama pada bulan Ramadan 
dan kegiatan open house/halal bihalal 
pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 
2021.SE itu berisikan permintaan kepada 

Peringatan Wagub DKI Untuk ASN

para jajaran kepala daerah di 
Indonesia supaya melarang kegiatan 
buka puasa bersama. Surat Edaran 
tersebut ditandatangani oleh Mendagri 
Tito Karnavian tertanggal 4 Mei 2021.
"Melakukan pelarangan kegiatan buka 
puasa bersama yang melebihi dari 
jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) 
orang selama Bulan Ramadhan 1442 
H/Tahun 2021," bunyi salah satu butir 
dalam SE tersebut.Larangan tersebut 
diterbitkan lantaran berkaca pada 
Ramadan tahun lalu. 
Di mana pascalebaran terjadi 
peningkatan kasus konfirmasi positif 
Covid-19.
“Sehubungan dengan hal tersebut di 
atas, maka diminta kepada Saudara 
Gubernur/Bupati/Wali kota mengambil 
langkah-langkah," kata Tito.Selain 
meminta kepala daerah untuk 
melarang kegiatan buka puasa 
warganya, Tito juga meminta mereka 
agar menginstruksikan pejabat di 
daerahnya supaya tak menggelar 
halalbihalal."Menginstruksikan kepada 
seluruh pejabat/ASN di daerah untuk 
tidak melakukan open 
house/halalbihalal dalam rangka Hari 
Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021," 
kata Mendagri Tito dalam Surat 
Edaran.
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Satu pesawat kargo militer Jerman 
dengan unit produksi oksigen bergerak 
untuk India telah berangkat dari 
bandara di Jerman utara. Pada Rabu 
(5/5/2021), peralatan oksigen medis itu 
untuk membantu rumah sakit India yang 
kewalahan dengan pasien Covid-19.
Seperti dilaporkan AP, pesawat akan 
singgah di Abu Dhabi dan diharapkan 
tiba di India pada Kamis (6/5)."Kami 
bangga berkontribusi secara signifikan 
dengan pengangkutan udara kami 
dalam perang global melawan virus 
corona," kata Letnan Jenderal Angkatan 
Udara Jerman Ingo Gerhartz kepada 
kantor berita Jerman, dpa, Rabu.
Satu tim yang terdiri dari 13 warga 
Jerman tiba beberapa hari yang lalu di 
India akan tinggal di negara itu selama 
dua minggu untuk melatih anggota lokal 
Palang Merah di India tentang cara 
menggunakan unit 
oksigen."Transportasi udara adalah 
rutinitas bagi kami, tetapi kami semua 
tahu bahwa perang melawan pandemi 

Jerman Sumbang India Oksigen Medis

ini adalah tentang kehidupan manusia dan 
bahwa setiap kehidupan berarti,” 
tambahnya.Pesawat kargo kedua 
diperkirakan akan meninggalkan 
pangkalan udara Wunstorf pada hari 
Kamis.Pada Rabu, Organisasi Kesehatan 
Dunia menyatakan India menyumbang 
hampir setengah dari kasus Covid-19 yang 
dilaporkan di seluruh dunia minggu lalu. 
Saat itu, kasus kematian akibat virus 
korona di negara itu meningkat dengan 
rekor 3.780 selama 24 jam terakhir.
Kasus infeksi harian di India naik 382.315 
pada hari Rabu, data kementerian 
kesehatan menunjukkan, hari ke-14 
berturut-turut dari lebih dari 300.000 kasus.
Lonjakan Covid-19 mematikan kedua di 
India telah menyebabkan rumah sakit 
kehabisan tempat tidur dan oksigen serta 
meninggalkan kamar mayat dan 
krematorium yang meluap. Banyak orang 
meninggal di ambulans dan tempat parkir 
mobil saat mereka menunggu tempat tidur 
perawatan di rumah sakit atau tabung 
oksigen.

"Presiden sudah minta jangan ada open 
house. Tidak ada buka puasa. Kita 
semua pejabat enggak pernah bikin buka 
puasa, di sini di kantor atau buka puasa 
bersama," kata Riza di Balaikota, Jakarta 
Pusat, Rabu (5/5).Karena hal itu, dia 
meminta agar masyarakat ikut serta 
dalam pengawasan tersebut. Riza juga 
menyebutkan masyarakat dapat 
melaporkan bila terdapat pelanggaran.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria angkat bicara 
mengenai larangan buka bersama hingga 
open house oleh pemerintah pusat. 
Menurut dia, semua aparatur sipil negara 
(ASN) di lingkungan Pemprov DKI 
Jakarta dilarang melakukan buka puasa 
bersama saat Ramadan.

"Nanti aparat yang mempunyai 
kewenangan yang akan menindak dan 
memberi sanksi siapa saja yang 
melanggar. Apakah orang per orang, 
institusi, restoran, tempat pariwisata, 
apapun yang melanggar tentu akan diberi 
sanksi aparat yang berwenang," jelas dia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito 
Karnavian mengeluarkan Surat Edaran 
(SE) tentang pelarangan kegiatan Buka 
Puasa Bersama pada bulan Ramadan 
dan kegiatan open house/halal bihalal 
pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 
2021.SE itu berisikan permintaan kepada 

Peringatan Wagub DKI Untuk ASN

para jajaran kepala daerah di 
Indonesia supaya melarang kegiatan 
buka puasa bersama. Surat Edaran 
tersebut ditandatangani oleh Mendagri 
Tito Karnavian tertanggal 4 Mei 2021.
"Melakukan pelarangan kegiatan buka 
puasa bersama yang melebihi dari 
jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) 
orang selama Bulan Ramadhan 1442 
H/Tahun 2021," bunyi salah satu butir 
dalam SE tersebut.Larangan tersebut 
diterbitkan lantaran berkaca pada 
Ramadan tahun lalu. 
Di mana pascalebaran terjadi 
peningkatan kasus konfirmasi positif 
Covid-19.
“Sehubungan dengan hal tersebut di 
atas, maka diminta kepada Saudara 
Gubernur/Bupati/Wali kota mengambil 
langkah-langkah," kata Tito.Selain 
meminta kepala daerah untuk 
melarang kegiatan buka puasa 
warganya, Tito juga meminta mereka 
agar menginstruksikan pejabat di 
daerahnya supaya tak menggelar 
halalbihalal."Menginstruksikan kepada 
seluruh pejabat/ASN di daerah untuk 
tidak melakukan open 
house/halalbihalal dalam rangka Hari 
Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021," 
kata Mendagri Tito dalam Surat 
Edaran.
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Pemandangan baru itu berbarengan 
pada konferensi pers KPK saat 
menyampaikan hasil asesmen tes 
wawasan kebangsaan pegawai KPK 
untuk alih status sebagai aparatur sipil 
negara (ASN) pada sore ini, Rabu (5/5).

Ada pemandangan berbeda di ruangan 
konferensi pers Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sore ini. Di latar belakang 
meja konferensi pers itu terpampang 
foto Presiden Joko Widodo dan Wakil 
Presiden Maruf Amin.

Konferensi pers digelar oleh Ketua KPK 
Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Nurul 
Ghufron. Di sebelah mereka, ada 
Anggota Dewan Pengawas KPK 
Indriyanto Seno Adji dan Sekjen KPK 
Cahya Harefa.Biasanya, hanya 
tercantum logo KPK di tempat 
konferensi pers tersebut. Selain itu, ada 
pula bendera merah putih berjejer di 
sudut kanan dan kiri yang masing-
masing sebanyak tiga 
buah.Sebelumnya, tidak ada foto 
Presiden atau Wakil Presiden di latar 
belakang saat KPK menggelar 
konferensi pers. Hal tersebut menjadi 
sesuatu yang baru di KPK.

Pertama Kali KPK Pasang Foto Jokowi - Amin

Pasal 55

Jika dilihat dari aturan, pemasangan 
foto Presiden dan Wakil Presiden ini 
tertuang dalam UU No 24 Tahun 2009 
tentang Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara, serta Lagu 
Kebangsaan. Aturan gambar Presiden 
tercantum dalam Pasal 55:

(2) Penggunaan Lambang Negara 
Pasal 54

b. gambar resmi Presiden dan/atau 
gambar Wakil Presiden ditempatkan 
sejajar dan dipasang lebih rendah 
daripada Lambang Negara.

(1) Dalam hal Lambang Negara 
ditempatkan bersama-sama dengan 
Bendera Negara, gambar Presiden 
dan/atau
gambar Wakil Presiden, 
penggunaannya diatur dengan 
ketentuan:
a. Lambang Negara ditempatkan di 
sebelah kiri dan lebih tinggi daripada 
Bendera Negara; dan

Selain itu, ada aturan terkait 
penggunaan lambang negara di 
sejumlah kantor pemerintah. Lambang 
negara juga menjadi cap dinas kantor.

Kementerian Pertahanan China 
mengumumkan pihaknya telah 
mengirim kapal Angkatan Laut ke Selat 
Lombok untuk membantu mengangkat 
bangkai KRI Nanggala-402. Posisi 
kapal selam yang naas itu ditemukan 
pada 25 April, setelah menghilang 
selama beberapa hari saat sedang 
melakukan 
latihan 
penembakan 
torpedo di 
perairan laut di 
sebelah utara 
Bali. KRI 
Nanggala-402 
dipastikan 
tenggelam dan 
pecah menjadi 
tiga bagian 
dengan bangkai 
yang kini 
berada di kedalaman lebih dari 800 
meter. Kementerian Pertahanan China 
memastikan akan bergabung dalam 
upaya penyelamatan internasional 
setelah menyampaikan pernyataan 
"belasungkawa yang mendalam" untuk 
para korban. "Kami ingin 
menyampaikan belasungkawa yang 
mendalam kepada para korban kapal 
selam Indonesia yang tenggelam, KRI 
Nanggala-402, dan menyampaikan 
simpati yang tulus kepada keluarga 
yang berduka," kata Kolonel Ren 
Guoqiang, juru bicara Kementerian 
Pertahanan China. Kolonel Ren 
menambahkan, atas permintaan 
Pemerintah Indonesia, Tentara 
Pembebasan Rakyat telah mengirim 
kapal-kapal Angkatan Laut ke "perairan 
yang relevan di Selat Lombok" untuk 
membantu mengangkat kapal selam 
buatan Jerman yang berusia 44 tahun 
itu. Pada akhir tahun lalu, militer 
Indonesia menunjukkan drone bawah 
laut yang diduga milik China yang 
ditemukan oleh nelayan Pulau Selayar 
yang letaknya di sekitar perairan 
tersebut. Sejumlah pihak menduga alat 

3 Kapal China Angkat Naggala 402
berukuran seperti rudal ini sedang 
memetakan jalur maritim penting menuju 
Australia. Dapat meningkatkan pengaruh 
Angkatan Laut China Seorang pakar kapal 
selam China yang tidak disebutkan 
namanya, dikutip oleh media pemerintah, 
menyebutkan misi penyelamatan ini akan 
mendatangkan manfaat bagi Tentara 

Pembebasan 
Rakyat. "Ini 
dapat 
membantu 
China 
mempelajari 
geografi 
militer 
maritim di 
daerah 
tempat kapal 
selam itu 
tenggelam, 
serta 

memperluas kerja sama internasional dan 
pengaruh Angkatan Laut kita dalam 
penyelamatan kapal selam," kata pakar 
tersebut. Pihak Angkatan Laut Indonesia 
mengatakan bahwa tiga kapal China, 
termasuk kapal penyelamat Yongxingdao 
863, diharapkan bergabung dalam operasi 
penyelamatan ini. Bantuan tiga kapal 
Angkatan Laut China ini dikerahkan 
setelah kapal-kapal dari Australia, 
Singapura, dan Malaysia meninggalkan 
lokasi setelah KRI Nanggala-402 
ditemukan. Departemen Pertahanan 
Australia membenarkan pihaknya tidak 
lagi menjadi bagian dari upaya 
mengangkat bangkai kapal tersebut. 
"(Kapal perang] HMAS Ballarat 
dibebaskan dari tugas pencarian pada 26 
April setelah ada konfirmasi bahwa pihak 
Indonesia telah menemukan keberadaan 
KRI Nanggala," kata juru bicara 
Departemen Pertahanan Australia kepada 
ABC. "Sedangkan HMAS Sirius 
dibebaskan dari tugas sebelum tiba di 
lokasi pencarian," jelasnya. "Australia 
sejauh ini belum diminta untuk 
berkontribusi lebih lanjut dalam 
mengangkat KRI Nanggala," tambahnya.
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Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Renungan Rohani

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

NJ & PA

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

Pemandangan baru itu berbarengan 
pada konferensi pers KPK saat 
menyampaikan hasil asesmen tes 
wawasan kebangsaan pegawai KPK 
untuk alih status sebagai aparatur sipil 
negara (ASN) pada sore ini, Rabu (5/5).

Ada pemandangan berbeda di ruangan 
konferensi pers Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sore ini. Di latar belakang 
meja konferensi pers itu terpampang 
foto Presiden Joko Widodo dan Wakil 
Presiden Maruf Amin.

Konferensi pers digelar oleh Ketua KPK 
Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Nurul 
Ghufron. Di sebelah mereka, ada 
Anggota Dewan Pengawas KPK 
Indriyanto Seno Adji dan Sekjen KPK 
Cahya Harefa.Biasanya, hanya 
tercantum logo KPK di tempat 
konferensi pers tersebut. Selain itu, ada 
pula bendera merah putih berjejer di 
sudut kanan dan kiri yang masing-
masing sebanyak tiga 
buah.Sebelumnya, tidak ada foto 
Presiden atau Wakil Presiden di latar 
belakang saat KPK menggelar 
konferensi pers. Hal tersebut menjadi 
sesuatu yang baru di KPK.

Pertama Kali KPK Pasang Foto Jokowi - Amin

Pasal 55

Jika dilihat dari aturan, pemasangan 
foto Presiden dan Wakil Presiden ini 
tertuang dalam UU No 24 Tahun 2009 
tentang Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara, serta Lagu 
Kebangsaan. Aturan gambar Presiden 
tercantum dalam Pasal 55:

(2) Penggunaan Lambang Negara 
Pasal 54

b. gambar resmi Presiden dan/atau 
gambar Wakil Presiden ditempatkan 
sejajar dan dipasang lebih rendah 
daripada Lambang Negara.

(1) Dalam hal Lambang Negara 
ditempatkan bersama-sama dengan 
Bendera Negara, gambar Presiden 
dan/atau
gambar Wakil Presiden, 
penggunaannya diatur dengan 
ketentuan:
a. Lambang Negara ditempatkan di 
sebelah kiri dan lebih tinggi daripada 
Bendera Negara; dan

Selain itu, ada aturan terkait 
penggunaan lambang negara di 
sejumlah kantor pemerintah. Lambang 
negara juga menjadi cap dinas kantor.

Kementerian Pertahanan China 
mengumumkan pihaknya telah 
mengirim kapal Angkatan Laut ke Selat 
Lombok untuk membantu mengangkat 
bangkai KRI Nanggala-402. Posisi 
kapal selam yang naas itu ditemukan 
pada 25 April, setelah menghilang 
selama beberapa hari saat sedang 
melakukan 
latihan 
penembakan 
torpedo di 
perairan laut di 
sebelah utara 
Bali. KRI 
Nanggala-402 
dipastikan 
tenggelam dan 
pecah menjadi 
tiga bagian 
dengan bangkai 
yang kini 
berada di kedalaman lebih dari 800 
meter. Kementerian Pertahanan China 
memastikan akan bergabung dalam 
upaya penyelamatan internasional 
setelah menyampaikan pernyataan 
"belasungkawa yang mendalam" untuk 
para korban. "Kami ingin 
menyampaikan belasungkawa yang 
mendalam kepada para korban kapal 
selam Indonesia yang tenggelam, KRI 
Nanggala-402, dan menyampaikan 
simpati yang tulus kepada keluarga 
yang berduka," kata Kolonel Ren 
Guoqiang, juru bicara Kementerian 
Pertahanan China. Kolonel Ren 
menambahkan, atas permintaan 
Pemerintah Indonesia, Tentara 
Pembebasan Rakyat telah mengirim 
kapal-kapal Angkatan Laut ke "perairan 
yang relevan di Selat Lombok" untuk 
membantu mengangkat kapal selam 
buatan Jerman yang berusia 44 tahun 
itu. Pada akhir tahun lalu, militer 
Indonesia menunjukkan drone bawah 
laut yang diduga milik China yang 
ditemukan oleh nelayan Pulau Selayar 
yang letaknya di sekitar perairan 
tersebut. Sejumlah pihak menduga alat 

3 Kapal China Angkat Naggala 402
berukuran seperti rudal ini sedang 
memetakan jalur maritim penting menuju 
Australia. Dapat meningkatkan pengaruh 
Angkatan Laut China Seorang pakar kapal 
selam China yang tidak disebutkan 
namanya, dikutip oleh media pemerintah, 
menyebutkan misi penyelamatan ini akan 
mendatangkan manfaat bagi Tentara 

Pembebasan 
Rakyat. "Ini 
dapat 
membantu 
China 
mempelajari 
geografi 
militer 
maritim di 
daerah 
tempat kapal 
selam itu 
tenggelam, 
serta 

memperluas kerja sama internasional dan 
pengaruh Angkatan Laut kita dalam 
penyelamatan kapal selam," kata pakar 
tersebut. Pihak Angkatan Laut Indonesia 
mengatakan bahwa tiga kapal China, 
termasuk kapal penyelamat Yongxingdao 
863, diharapkan bergabung dalam operasi 
penyelamatan ini. Bantuan tiga kapal 
Angkatan Laut China ini dikerahkan 
setelah kapal-kapal dari Australia, 
Singapura, dan Malaysia meninggalkan 
lokasi setelah KRI Nanggala-402 
ditemukan. Departemen Pertahanan 
Australia membenarkan pihaknya tidak 
lagi menjadi bagian dari upaya 
mengangkat bangkai kapal tersebut. 
"(Kapal perang] HMAS Ballarat 
dibebaskan dari tugas pencarian pada 26 
April setelah ada konfirmasi bahwa pihak 
Indonesia telah menemukan keberadaan 
KRI Nanggala," kata juru bicara 
Departemen Pertahanan Australia kepada 
ABC. "Sedangkan HMAS Sirius 
dibebaskan dari tugas sebelum tiba di 
lokasi pencarian," jelasnya. "Australia 
sejauh ini belum diminta untuk 
berkontribusi lebih lanjut dalam 
mengangkat KRI Nanggala," tambahnya.
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Terkait itu, merdeka.com coba 
mengonfirmasi ke Plt Jubir KPK Ali 
Fikri. Namun, hingga berita ini 

j. notaris; dan
k. pejabat negara lainnya yang 
ditentukan oleh undang-undang.

f. Badan Pemeriksa Keuangan;
g. menteri dan pejabat setingkat 
menteri;

d. Dewan Perwakilan Daerah;
e. Mahkamah Agung dan badan 
peradilan;

h. kepala perwakilan Republik 
Indonesia di luar negeri yang 
berkedudukan sebagai duta besar luar 
biasa dan berkuasa penuh, konsul 
jenderal, konsul, dan kuasa usaha 
tetap, konsul jenderal kehormatan, dan 
konsul
kehormatan;
I. gubernur, bupati atau walikota;

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Dewan Perwakilan Rakyat;

sebagai cap dinas untuk kantor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52 huruf b
digunakan untuk kantor:
a. Presiden dan Wakil Presiden;

Selain Perpres Dewan Pengawas KPK, 
ada Perpres yang mengatur perubahan 
status pegawai KPK menjadi aparatur sipil 
negara (ASN).

diturunkan belum ada jawaban dari Ali 
Fikri.

Kemudian, Perpres yang mengatur 
mengenai susunan organisasi, tata kerja 
pimpinan, dan organ pelaksana pimpinan 
KPK.
Salah satu hal yang menjadi sorotan 
dalam Perpres organisasi KPK itu adalah 
posisi pimpinan KPK yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada 
Presiden sehingga independensi KPK 
dikhawatirkan akan tergerus.
Pasal 1 Ayat (1) perpres tersebut 
berbunyi, "Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi merupakan 
pejabat negara setingkat menteri yang 
berada di bawah dan bertangggung jawab 
kepada presiden sebagai kepala negara".

Presiden Joko Widodo sebelumnya 
menyiapkan tiga perpres tentang KPK. 
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono 
ketiga Perpres ini dirancangkan karena 
menyesuaikan pada undang-undang KPK 
Nomor 19 Tahun 2019.

"Dua delegasi dinyatakan positif 
sehingga 
seluruh 
delegasi 
sekarang 
mengisolasi 
diri. 
Pertemuan itu 
telah 
dimungkinkan 
oleh 
seperangkat 
protokol Covid 
yang ketat, 
termasuk 
pengujian 
harian semua delegasi," kata pejabat 
Inggris itu.Aturan Inggris membutuhkan 
periode isolasi diri 10 hari. Menteri Luar 
Negeri India Subrahmanyam Jaishankar 
akan mengadakan pembicaraan secara 
virtual setelah kemungkinan terpapar 
kasus virus corona."Diberitahu kemarin 
malam tentang kemungkinan kasus 
positif Covid. Sebagai tindakan untuk 
sangat berhati-hati dan juga untuk 
mempertimbangkan orang lain, saya 
memutuskan untuk melakukan 
pertunangan saya dalam mode virtual. Itu 
juga akan terjadi pada Pertemua
 G7 hari ini," cuit Jaishankar.

Seluruh delegasi India yang pergi ke KTT 
Kelompok Tujuh (G7) di London 
mengisolasi diri setelah dua anggotanya 
dinyatakan positif Covid-19. Seperti 
dilaporkan CNA, kasus itu dikonfirmasi 
pemerintah Inggris, Rabu (5/5/2021).

Pertemuan tersebut merupakan 
pendahulu dari KTT utama G7 yang akan 
berlangsung di satu resor pedesaan 
Inggris pada bulan Juni. Pertemuan akan 
dihadiri Presiden AS Joe Biden dan para 
pemimpin dunia lainnya.Jaishankar 
bertemu langsung dengan Menteri Luar 
Negeri AS Antony Blinken pada Senin 
malam di sela-sela KTT menteri luar 
negeri.Departemen Luar Negeri AS 
menyatakan telah dinasihati, termasuk 
oleh para profesional kesehatan 
masyarakat di Inggris, bahwa protokol 

2 Delegasi India di KTT G7 Positif Covid 

Delegasi 
India belum 

menghadiri tempat pertemuan puncak 
utama di Lancaster House, sehingga 
pertemuan yang dijadwalkan pada hari 
Rabu berjalan sesuai 
rencana.Jaishankar digambarkan 
bertemu dengan Menteri Dalam Negeri 
Inggris Priti Patel pada hari Selasa, 
meskipun Patel tidak harus mengisolasi 
diri karena pertemuan tersebut telah 
diadakan sesuai dengan aturan yang 
ada. Kedua pejabat memakai maskerdi 
foto itu.Komisi Tinggi India di London 
tidak segera menanggapi permintaan 
komentar.Sebelumnya, Menteri Vaksin 
Inggris Nadhim Zahawi mengatakan dia 
tidak mengetahui laporan bahwa 
delegasi dari negara-negara G7 
melakukan isolasi sendiri karena 
ketakutan Covid-19.
India bukan anggota G7 tetapi 
diundang oleh Inggris ke KTT minggu 
ini, bersama dengan Australia, Afrika 
Selatan, dan Korea Selatan.
India telah dilanda gelombang infeksi 
yang menghancurkan dalam beberapa 
pekan terakhir yang telah membuat 
jumlah total kasusnya menjadi lebih 
dari 20,6 juta.

"Kami tidak memiliki alasan untuk 
percaya bahwa salah satu delegasi 
kami berisiko. Kami akan terus 

mengikuti 
panduan dari 
profesional 
kesehatan 
masyarakat 
ke depan 
dan 
mematuhi 
protokol 
ketat Covid-
19 yang 
sama," kata 
juru bicara 
Ned Price.

kesehatannya akan mengizinkan 
penyelenggara untuk melanjutkan 
kegiatan G7 seperti yang direncanakan.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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Terkait itu, merdeka.com coba 
mengonfirmasi ke Plt Jubir KPK Ali 
Fikri. Namun, hingga berita ini 

j. notaris; dan
k. pejabat negara lainnya yang 
ditentukan oleh undang-undang.

f. Badan Pemeriksa Keuangan;
g. menteri dan pejabat setingkat 
menteri;

d. Dewan Perwakilan Daerah;
e. Mahkamah Agung dan badan 
peradilan;

h. kepala perwakilan Republik 
Indonesia di luar negeri yang 
berkedudukan sebagai duta besar luar 
biasa dan berkuasa penuh, konsul 
jenderal, konsul, dan kuasa usaha 
tetap, konsul jenderal kehormatan, dan 
konsul
kehormatan;
I. gubernur, bupati atau walikota;

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Dewan Perwakilan Rakyat;

sebagai cap dinas untuk kantor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52 huruf b
digunakan untuk kantor:
a. Presiden dan Wakil Presiden;

Selain Perpres Dewan Pengawas KPK, 
ada Perpres yang mengatur perubahan 
status pegawai KPK menjadi aparatur sipil 
negara (ASN).

diturunkan belum ada jawaban dari Ali 
Fikri.

Kemudian, Perpres yang mengatur 
mengenai susunan organisasi, tata kerja 
pimpinan, dan organ pelaksana pimpinan 
KPK.
Salah satu hal yang menjadi sorotan 
dalam Perpres organisasi KPK itu adalah 
posisi pimpinan KPK yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada 
Presiden sehingga independensi KPK 
dikhawatirkan akan tergerus.
Pasal 1 Ayat (1) perpres tersebut 
berbunyi, "Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi merupakan 
pejabat negara setingkat menteri yang 
berada di bawah dan bertangggung jawab 
kepada presiden sebagai kepala negara".

Presiden Joko Widodo sebelumnya 
menyiapkan tiga perpres tentang KPK. 
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono 
ketiga Perpres ini dirancangkan karena 
menyesuaikan pada undang-undang KPK 
Nomor 19 Tahun 2019.

"Dua delegasi dinyatakan positif 
sehingga 
seluruh 
delegasi 
sekarang 
mengisolasi 
diri. 
Pertemuan itu 
telah 
dimungkinkan 
oleh 
seperangkat 
protokol Covid 
yang ketat, 
termasuk 
pengujian 
harian semua delegasi," kata pejabat 
Inggris itu.Aturan Inggris membutuhkan 
periode isolasi diri 10 hari. Menteri Luar 
Negeri India Subrahmanyam Jaishankar 
akan mengadakan pembicaraan secara 
virtual setelah kemungkinan terpapar 
kasus virus corona."Diberitahu kemarin 
malam tentang kemungkinan kasus 
positif Covid. Sebagai tindakan untuk 
sangat berhati-hati dan juga untuk 
mempertimbangkan orang lain, saya 
memutuskan untuk melakukan 
pertunangan saya dalam mode virtual. Itu 
juga akan terjadi pada Pertemua
 G7 hari ini," cuit Jaishankar.

Seluruh delegasi India yang pergi ke KTT 
Kelompok Tujuh (G7) di London 
mengisolasi diri setelah dua anggotanya 
dinyatakan positif Covid-19. Seperti 
dilaporkan CNA, kasus itu dikonfirmasi 
pemerintah Inggris, Rabu (5/5/2021).

Pertemuan tersebut merupakan 
pendahulu dari KTT utama G7 yang akan 
berlangsung di satu resor pedesaan 
Inggris pada bulan Juni. Pertemuan akan 
dihadiri Presiden AS Joe Biden dan para 
pemimpin dunia lainnya.Jaishankar 
bertemu langsung dengan Menteri Luar 
Negeri AS Antony Blinken pada Senin 
malam di sela-sela KTT menteri luar 
negeri.Departemen Luar Negeri AS 
menyatakan telah dinasihati, termasuk 
oleh para profesional kesehatan 
masyarakat di Inggris, bahwa protokol 

2 Delegasi India di KTT G7 Positif Covid 

Delegasi 
India belum 

menghadiri tempat pertemuan puncak 
utama di Lancaster House, sehingga 
pertemuan yang dijadwalkan pada hari 
Rabu berjalan sesuai 
rencana.Jaishankar digambarkan 
bertemu dengan Menteri Dalam Negeri 
Inggris Priti Patel pada hari Selasa, 
meskipun Patel tidak harus mengisolasi 
diri karena pertemuan tersebut telah 
diadakan sesuai dengan aturan yang 
ada. Kedua pejabat memakai maskerdi 
foto itu.Komisi Tinggi India di London 
tidak segera menanggapi permintaan 
komentar.Sebelumnya, Menteri Vaksin 
Inggris Nadhim Zahawi mengatakan dia 
tidak mengetahui laporan bahwa 
delegasi dari negara-negara G7 
melakukan isolasi sendiri karena 
ketakutan Covid-19.
India bukan anggota G7 tetapi 
diundang oleh Inggris ke KTT minggu 
ini, bersama dengan Australia, Afrika 
Selatan, dan Korea Selatan.
India telah dilanda gelombang infeksi 
yang menghancurkan dalam beberapa 
pekan terakhir yang telah membuat 
jumlah total kasusnya menjadi lebih 
dari 20,6 juta.

"Kami tidak memiliki alasan untuk 
percaya bahwa salah satu delegasi 
kami berisiko. Kami akan terus 

mengikuti 
panduan dari 
profesional 
kesehatan 
masyarakat 
ke depan 
dan 
mematuhi 
protokol 
ketat Covid-
19 yang 
sama," kata 
juru bicara 
Ned Price.

kesehatannya akan mengizinkan 
penyelenggara untuk melanjutkan 
kegiatan G7 seperti yang direncanakan.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

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

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Kondisi wabah Covid-19 di Malaysia 
memburuk, dengan semakin banyaknya 
pasien usia muda yang meninggal. Tren 
itu terlihat dari data kematian Covid-19 
Malaysia sepanjang 31 Maret sampai 
30 April yang 
diwartakan 
Free 
Malaysia 
Today pada 
Senin 
(3/5/2021). 
Sekitar 3,7 
persen 
kematian 
terjadi di 
kalangan 
usia 25-34 
tahun, 7,45 
persen 
korban 
meninggal 
berusia 35-
44 tahun, 
dam 11,2 
persen 
pasien 
meninggal dalam rentang umur 45-54 
tahun. Kemudian dari total 19 pasien 
meninggal virus corona Malaysia 
sebulan terakhir, 10 di antaranya (47,4 
persen) berusia 23-50 tahun. Free 
Malaysia Today melaporkan, kematian 
yang baru-baru ini dilaporkan di 
Sarawak adalah kasus 28.397 yaitu pria 
lokal berusia 37 tahun. Ia ditemukan tak 
sadarkan diri di rumahnya. Dia memang 
mengeluhkan ada masalah di dadanya 
dan mengalami kelelahan dua hari 
sebelumnya, serta tidak memiliki 
kondisi kesehatan lainnya. Kematian 
lain di Sarawak terjadi pada pria 
berusia 30 tahun yang juga ditemukan 
tak sadarkan diri di rumahnya. 
Sebelumnya pada 27 April seorang laki-
laki berusia 23 tahun meninggal dalam 
perjalanan ke rumah sakit Selayang, 
dan tidak ada penyakit lain yang 
menyertainya. 
Ratusan pasien ICU menumpuk 

Covid-19 di Malaysia Makin Parah

Kasus aktif virus corona di Malaysia 
menembus angka 30.000 pada Minggu 
(2/5/2021) setelah ada penambahan 
3.418 kasus harian baru. Angka kasus 
aktif virus corona Malaysia ini adalah 

yang 
tertinggi di 
sana sejak 
24 Februari, 
demikian 
dilaporkan 
Malay Mail. 
Kementerian 
Kesehatan 
Malaysia 
juga 
melaporkan 
jumlah kasus 
Covid-19 
parah 
tertinggi saat 
ini, dengan 
345 orang 
membutuhka
n perawatan 
intensif (ICU) 
dan 175 

pasien butuh bantuan ventilator. 
Kemudian, jumlah kematian secara total 
mencapai lebih dari 1.500 orang, 
termasuk 12 kematian baru yang 
dilaporkan pada Minggu (2/5/2021). 
Kasus Covid-19 Malaysia secara harian 
kini berada di atas 3.000, ujar Direktur 
Jenderal Kemenkes Tan Sri Dr Noor 
Hisham Abdullah. Kemenkes Malaysia 
kemarin juga mengumumkan, jumlah 
pasien kritis meningkat 62 persen hanya 
dalam dua minggu, menyebabkan ICU di 
mayoritas rumah sakit besar kewalahan. 
Di enam rumah sakit di Lembang Klang, 
misalnya yakni RS Kuala Lumpur, RS 
Sungai Buloh, RS Ampang, RS Serdang, 
RS Selayang, dan RS Tengku Ampuan 
Rahimah Klang, lebih dari 70 persen 
ranjang ICU sudah terisi. Para pakar 
meyakini bahwa Malaysia sedang 
menghadapi gelombang keempat Covid-
19, dengan jumlah kasus harian hampir 
mencapai 4.000.

AS menyatakan, pesawat tempur mereka 
membantu pasukan Afghanistan dalam 
melawan kelompok Taliban. Baku tembak 
sengit dilaporkan terjadi di Provinsi 
Helmand sepanjang akhir pekan, saat AS 
memulai penarikan pasukannya. Sesuai 
kesepakatan yang dicapai tahun lalu, 
seharusnya militer "Negeri Uncle Sam" 
mundur pada 1 Mei. Namun, Washington 
kemudian mengklarifikasi dan 
menyatakan akan mundur pada 11 
September. Keputusan yang membuat 
marah Taliban. Atiqullah, pejabat di 
Helmand menerangkan pesawat tempur 
AS menghentikan pergerakan Taliban 
yang hendak mencapai ibu kota Lashkar 
Gah. "Pengeboman begitu intensif. Saya 
belum pernah melihat ini dalam beberapa 
tahun terakhir," jelas dia. Dampak dari 
pertempuran antara pemberontak dan 
pasukan pemerintah, ribuan warganya 
mengungsi maupun bersembunyi di 
Lashkar Gah. Attaullah Afghan, ketua 
dewan Helmand berujar, kelompok 
pemberontak memang sempat mendesak 

AS Bantu Afghanistan Lawan Taliban

mereka. Namun pasukan Afghanistan 
diklaim sudah merebut sejumlah area, 
sebagaimana diberitakan AFP Rabu 
(5/5/2021). "Taliban terus 
mengintensifkan serangan mereka di 
hampir semua distrik dalam empat hari 
terakhir," kata Afghan. Pejabat 
Pentagon membenarkan, mereka 
memberangkatkan angkatan udara 
untuk menyokong militer pemerintah 
terhadap pemberontak. "Militer AS 
terus memberikan serangan udara 
akurat di Helmand dan wilayah lain di 
sana," terang Pentagon.
Dari Kabul, ofisial mengeklaim puluhan 
anggota Taliban tewas di pinggiran 
Lashkar Gah saat berusaha merebut 
pos pengawasan. Berdasarkan 
perjanjian tahun lalu, pemberontak 
tidak akan menyerang militer AS 
maupun tentara asing lainnya. Namun, 
perubahan jadwal penarikan diyakini 
bisa membuat para pemberontak 
kembali menargetkan tentara negara 
lain.
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

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

Bola

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Kondisi wabah Covid-19 di Malaysia 
memburuk, dengan semakin banyaknya 
pasien usia muda yang meninggal. Tren 
itu terlihat dari data kematian Covid-19 
Malaysia sepanjang 31 Maret sampai 
30 April yang 
diwartakan 
Free 
Malaysia 
Today pada 
Senin 
(3/5/2021). 
Sekitar 3,7 
persen 
kematian 
terjadi di 
kalangan 
usia 25-34 
tahun, 7,45 
persen 
korban 
meninggal 
berusia 35-
44 tahun, 
dam 11,2 
persen 
pasien 
meninggal dalam rentang umur 45-54 
tahun. Kemudian dari total 19 pasien 
meninggal virus corona Malaysia 
sebulan terakhir, 10 di antaranya (47,4 
persen) berusia 23-50 tahun. Free 
Malaysia Today melaporkan, kematian 
yang baru-baru ini dilaporkan di 
Sarawak adalah kasus 28.397 yaitu pria 
lokal berusia 37 tahun. Ia ditemukan tak 
sadarkan diri di rumahnya. Dia memang 
mengeluhkan ada masalah di dadanya 
dan mengalami kelelahan dua hari 
sebelumnya, serta tidak memiliki 
kondisi kesehatan lainnya. Kematian 
lain di Sarawak terjadi pada pria 
berusia 30 tahun yang juga ditemukan 
tak sadarkan diri di rumahnya. 
Sebelumnya pada 27 April seorang laki-
laki berusia 23 tahun meninggal dalam 
perjalanan ke rumah sakit Selayang, 
dan tidak ada penyakit lain yang 
menyertainya. 
Ratusan pasien ICU menumpuk 

Covid-19 di Malaysia Makin Parah

Kasus aktif virus corona di Malaysia 
menembus angka 30.000 pada Minggu 
(2/5/2021) setelah ada penambahan 
3.418 kasus harian baru. Angka kasus 
aktif virus corona Malaysia ini adalah 

yang 
tertinggi di 
sana sejak 
24 Februari, 
demikian 
dilaporkan 
Malay Mail. 
Kementerian 
Kesehatan 
Malaysia 
juga 
melaporkan 
jumlah kasus 
Covid-19 
parah 
tertinggi saat 
ini, dengan 
345 orang 
membutuhka
n perawatan 
intensif (ICU) 
dan 175 

pasien butuh bantuan ventilator. 
Kemudian, jumlah kematian secara total 
mencapai lebih dari 1.500 orang, 
termasuk 12 kematian baru yang 
dilaporkan pada Minggu (2/5/2021). 
Kasus Covid-19 Malaysia secara harian 
kini berada di atas 3.000, ujar Direktur 
Jenderal Kemenkes Tan Sri Dr Noor 
Hisham Abdullah. Kemenkes Malaysia 
kemarin juga mengumumkan, jumlah 
pasien kritis meningkat 62 persen hanya 
dalam dua minggu, menyebabkan ICU di 
mayoritas rumah sakit besar kewalahan. 
Di enam rumah sakit di Lembang Klang, 
misalnya yakni RS Kuala Lumpur, RS 
Sungai Buloh, RS Ampang, RS Serdang, 
RS Selayang, dan RS Tengku Ampuan 
Rahimah Klang, lebih dari 70 persen 
ranjang ICU sudah terisi. Para pakar 
meyakini bahwa Malaysia sedang 
menghadapi gelombang keempat Covid-
19, dengan jumlah kasus harian hampir 
mencapai 4.000.

AS menyatakan, pesawat tempur mereka 
membantu pasukan Afghanistan dalam 
melawan kelompok Taliban. Baku tembak 
sengit dilaporkan terjadi di Provinsi 
Helmand sepanjang akhir pekan, saat AS 
memulai penarikan pasukannya. Sesuai 
kesepakatan yang dicapai tahun lalu, 
seharusnya militer "Negeri Uncle Sam" 
mundur pada 1 Mei. Namun, Washington 
kemudian mengklarifikasi dan 
menyatakan akan mundur pada 11 
September. Keputusan yang membuat 
marah Taliban. Atiqullah, pejabat di 
Helmand menerangkan pesawat tempur 
AS menghentikan pergerakan Taliban 
yang hendak mencapai ibu kota Lashkar 
Gah. "Pengeboman begitu intensif. Saya 
belum pernah melihat ini dalam beberapa 
tahun terakhir," jelas dia. Dampak dari 
pertempuran antara pemberontak dan 
pasukan pemerintah, ribuan warganya 
mengungsi maupun bersembunyi di 
Lashkar Gah. Attaullah Afghan, ketua 
dewan Helmand berujar, kelompok 
pemberontak memang sempat mendesak 

AS Bantu Afghanistan Lawan Taliban

mereka. Namun pasukan Afghanistan 
diklaim sudah merebut sejumlah area, 
sebagaimana diberitakan AFP Rabu 
(5/5/2021). "Taliban terus 
mengintensifkan serangan mereka di 
hampir semua distrik dalam empat hari 
terakhir," kata Afghan. Pejabat 
Pentagon membenarkan, mereka 
memberangkatkan angkatan udara 
untuk menyokong militer pemerintah 
terhadap pemberontak. "Militer AS 
terus memberikan serangan udara 
akurat di Helmand dan wilayah lain di 
sana," terang Pentagon.
Dari Kabul, ofisial mengeklaim puluhan 
anggota Taliban tewas di pinggiran 
Lashkar Gah saat berusaha merebut 
pos pengawasan. Berdasarkan 
perjanjian tahun lalu, pemberontak 
tidak akan menyerang militer AS 
maupun tentara asing lainnya. Namun, 
perubahan jadwal penarikan diyakini 
bisa membuat para pemberontak 
kembali menargetkan tentara negara 
lain.
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Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

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

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

pendowo

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

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

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

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

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

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

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

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

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

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

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

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

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

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

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

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

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

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

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

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

Mantan presiden Amerika Serikat (AS) 
Donald Trump telah meluncurkan satu 
ruang di situs internetnya. Lewat situs 
itu, dia tetap dapat memposting pesan 
yang bisa dibagikan oleh orang lain ke 
Twitter dan Facebook.
Seperti 
dilaporkan 
Reuters, Selasa 
(4/5/2021), situs 
“From the Desk 
of Donald J 
Trump” berisi 
postingan dari 
mantan presiden 
Amerika Serikat 
yang dapat 
disukai dan 
dibagikan oleh 
orang lain ke 
Twitter dan 
Facebook, 
tempat Trump 
sendiri tetap dilarang.
Langkah pada hari Selasa itu dilakukan 
sehari sebelum keputusan dari dewan 
pengawas Facebook Inc tentang apakah 
akan menegakkan penangguhan tanpa 
batas Trump dari platform tersebut.
Trump dilarang dari banyak platform 
media sosial setelah penyerangan 6 
Januari yang mematikan di Capitol AS 
oleh para pendukungnya.
Penasihat senior Trump, Jason Miller, 
mengatakan dalam satu cuitan Twitter 
bahwa kumpulan postingan ini bukanlah 
platform media sosial yang 
direncanakan Trump untuk diluncurkan.
“Kami akan mendapatkan informasi 
tambahan tentang hal itu dalam waktu 
dekat,” cuitnya.Situs yang pertama kali 
dilaporkan oleh Fox News ini dijuluki 
“From the Desk of Donald J Trump” dan 
berisi postingan dari Trump yang bisa 
dibagikan dan dinilai suka. Satu sumber 
yang mengetahui masalah tersebut 
mengatakan bahwa itu dibangun oleh 
Campaign Nucleus, perusahaan 
layanan digital yang dibuat oleh mantan 
manajer kampanye Trump, Brad 

Trump Luncurkan Situs Internet Baru

Twitter menyatakan larangannya bersifat 
permanen, bahkan jika dia mencalonkan 
diri lagi. Platform ini sering digunakan 
Trump dan memiliki 88 juta pengikut.

Parscale.Postingan di situs tersebut 
mengulangi klaim palsu Trump bahwa ia 
kalah dalam pemilu 2020 karena penipuan 
pemilih yang meluas dan merendahkan 
sesama Republikan yang telah 
mengkritiknya seperti Senator Mitt 

Romney dan 
Perwakilan 
Liz 
Cheney.Twitte
r Inc dan 
Facebook 
sama-sama 
telah 
menghapus 
konten yang 
diposting dari 
akun lain 
yang mereka 
katakan 
berusaha 
menghindari 
larangan 

mereka terhadap Trump. Perusahaan 
tidak segera menanggapi permintaan 
komentar tentang bagaimana mereka 
akan memperlakukan posting yang 
dibagikan dari ruang baru.

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 



31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Tanah Air

iklan pendowo

Internasional

InternasionalInternasional

s6/14

bersambung minggu depan

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

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

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

pendowo

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

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

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

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

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

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

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

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

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

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

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

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

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

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

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

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

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

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

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

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

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

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

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

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

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

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

Mantan presiden Amerika Serikat (AS) 
Donald Trump telah meluncurkan satu 
ruang di situs internetnya. Lewat situs 
itu, dia tetap dapat memposting pesan 
yang bisa dibagikan oleh orang lain ke 
Twitter dan Facebook.
Seperti 
dilaporkan 
Reuters, Selasa 
(4/5/2021), situs 
“From the Desk 
of Donald J 
Trump” berisi 
postingan dari 
mantan presiden 
Amerika Serikat 
yang dapat 
disukai dan 
dibagikan oleh 
orang lain ke 
Twitter dan 
Facebook, 
tempat Trump 
sendiri tetap dilarang.
Langkah pada hari Selasa itu dilakukan 
sehari sebelum keputusan dari dewan 
pengawas Facebook Inc tentang apakah 
akan menegakkan penangguhan tanpa 
batas Trump dari platform tersebut.
Trump dilarang dari banyak platform 
media sosial setelah penyerangan 6 
Januari yang mematikan di Capitol AS 
oleh para pendukungnya.
Penasihat senior Trump, Jason Miller, 
mengatakan dalam satu cuitan Twitter 
bahwa kumpulan postingan ini bukanlah 
platform media sosial yang 
direncanakan Trump untuk diluncurkan.
“Kami akan mendapatkan informasi 
tambahan tentang hal itu dalam waktu 
dekat,” cuitnya.Situs yang pertama kali 
dilaporkan oleh Fox News ini dijuluki 
“From the Desk of Donald J Trump” dan 
berisi postingan dari Trump yang bisa 
dibagikan dan dinilai suka. Satu sumber 
yang mengetahui masalah tersebut 
mengatakan bahwa itu dibangun oleh 
Campaign Nucleus, perusahaan 
layanan digital yang dibuat oleh mantan 
manajer kampanye Trump, Brad 

Trump Luncurkan Situs Internet Baru

Twitter menyatakan larangannya bersifat 
permanen, bahkan jika dia mencalonkan 
diri lagi. Platform ini sering digunakan 
Trump dan memiliki 88 juta pengikut.

Parscale.Postingan di situs tersebut 
mengulangi klaim palsu Trump bahwa ia 
kalah dalam pemilu 2020 karena penipuan 
pemilih yang meluas dan merendahkan 
sesama Republikan yang telah 
mengkritiknya seperti Senator Mitt 

Romney dan 
Perwakilan 
Liz 
Cheney.Twitte
r Inc dan 
Facebook 
sama-sama 
telah 
menghapus 
konten yang 
diposting dari 
akun lain 
yang mereka 
katakan 
berusaha 
menghindari 
larangan 

mereka terhadap Trump. Perusahaan 
tidak segera menanggapi permintaan 
komentar tentang bagaimana mereka 
akan memperlakukan posting yang 
dibagikan dari ruang baru.

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 


