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Beberapa hari yang lalu Indonesia 
dikejutkan dengan berita deklarasi 
komunitas LGBT mendukung Prabowo-
Sandi. Kagetnya bukan kepalang. 
Sebab 
fitnahnya 
yang 
beredar 
adalah 
Jokowi 
setuju 
dengan 
LGBT, 
perkawinan 
sejenis akan 
diresmikan 
jika Jokowi 2 
periode. Dan 
itu 
dikampanye
kan oleh 
kubu Prabowo yaitu Neno Warisman, 
emak-emak Pepes, Tengku Zulkarnaen, 
Rhoma Irama. Tidak tanggung-tanggung 
Neno Warisman teriak dengan lantang 

bertanya kepada pendukung gerakan 
makar 2019gantipresiden apakah mereka 
rela perempuan menikah dengan 
perempuan dan laki-laki menikah dengan 

laki-laki. 
Serentak 
semua 
mengataka
n tidak. Nah 
fitnah 
seperti ini 
berkemban
g terus-
menerus 
dan 
semakin 
banyak 
orang 
termakan 
fitnah itu. 
Fitnah 

pelegalan perkawinan sejenis kemudian 
berkembang dan menyebar melalui 
emak-emak Pepes pendukung Prabowo-

Sandiaga :
Saya Pemeran Bencong Terbaik
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Sandi. Mereka ini kampanye dari pintu 
ke pintu dengan bahan fitnah 
perkawinan sejenis. Mereka kemudian 
berakhir di penjara. Tidak lama 
berselang, Tengku Zulkarnaen datang 
dengan isu yang sama dengan 
memelesetkan RUU PKS. Tengku 
mengatakan Kepada ibu-ibu di sebuah 
masjid, ustaz itu menyebut pemerintah 
saat ini sedang menggodok undang-
undang tentang pelegalan perzinaan.  
Kalau sampai lolos, hancur negara 
kita," ujar Tengku. Tapi ketika diminta 
pertanggung jawaban atas 
perkataannya, Tengku tidak bisa 

menjawab dan Tengku kemudian 
meminta maaf secara terbuka melalui 
akun Twitternya. Apa itu RUU PKS ? RUU 
PKS adalah Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual yang 
dibuat oleh Komisi Nasional Anti 
Kekerasan terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan). Tujuannya, 
utamanya, adalah menciptakan 
paradigma baru yang menjamin 
masyarakat bebas dari kekerasan 
seksual," yang harus dilaporkan hingga 
persidangan dan apabila memang 
bersalah harus dipidanakan. Sembilan 
tindak pidana kekerasan seksual terdiri 
dari pelecehan seksual, eksploitasi 
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seksual, pemaksaan kontrasepsi, 
pemaksaan aborsi, perkosaan, 
pemaksaan perkawinan, pemaksaan 
pelacuran, perbudakan seksual, dan 
penyiksaan seksual. Dalam poin terkait 
pemidanaan, harus secara bertingkat, 
dan memasukkan jenis hukuman seperti 
rehabilitasi khusus untuk anak di atas 14 
tahun agar tidak mengulangi 
perbuatannya. Nah itu arti RUU PKS, 
tapi disalahgunakan oleh kubu Prabowo 
untuk menyerang pemerintah. Padahal 
satu kata pun tentang LGBT tidak ada 
dalam RUU PKS. Kemudian disusul lagi 
Rhoma Irama dengan fitnah yang sama 
dan bahan yang sama dengan Tengku 
Zulkarnaen, RUU PKS. Menurutnya 
RUU PKS mengandaikan LGBT legal 
selama pemikirannya bahwa selama 

suka sama suka bisa menikah. “Sekarang 
ini di DPR ada RUU PKS yang artinya 
perlindungan terhadap kekerasan 
seksual. Mau tahu isinya? Selama suka 
sama suka, artinya laki-laki boleh berzina 
dengan perempuan. Selama suka sama 
suka bahkan laki-laki boleh kawin sama 
laki-laki. Bahkan perempuan boleh kawin 
sama perempuan. Ini LGBT, yang boleh 
dianut oleh beberapa negara di dunia. 
Kalau tidak setuju (RUU PKS) jangan 
pilih. Kalau setuju silahkan dipilih. Tapi itu 
tanggung jawab kepada Allah dan kepada 
bangsa Indonesia. Paham?” (Rhoma 
Irama, CNNIndonesia). Selama ini, isu 
LGBT kerap menyerang Jokowi. Jokowi 
dianggap presiden yang pro LGBT. Salah 
satu menteri di kabinet kerja, Menag 
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ra usah 

Lukman Hakim diframing sebagai orang 
yang pro LGBT. Meskipun Jokowi dan 
Menag Luqman sudah membantah 
tidak pernah mengatakan apapun, isu 
pro LGBT tetap terus bergulir. 
Pendukung Prabowo memang tak ingin 
isu ini reda, karena mereka ingin meraih 
suara dari masyarakat religius yang 
membenci LGBT. Padahal, secara nalar 
kubu Prabowo yang lebih pro LGBT. 
Anak Prabowo konon memiliki kelainan 
seksual. Sampai sekarang belum 
menikah, profesinya desainer. Nah, soal 
mana yang lebih pro LGBT, sepertinya 
bisa terjawab dari kejadian yang baru 
saja terjadi di bandung raya. Komunitas 
LGBT yang mengatasnamakan diri 
Komunitas Rainbow melakukan 
deklarasi mendukung Prabowo-Sandi. 
Sebagaimana yang dilansir oleh 
merdeka.com, deklarasi tersebut digelar 
secara tertutup di Hotel Zest, Jalan 
Sukajadi, Kota Bandung Kamis (4/4). 
Para anggota kelompok datang untuk 
menyatakan dukungan dengan cara 
menutupi wajahnya meski tak banyak 
yang hadir. Para anggota kelompok ini 
mengklaim memiliki ratusan anggota di 

Bandung raya. Koordinator Komunitas 
Rainbow Bandung Keukeu menegaskan 
bahwa dukungan ini dilakukan sebagai 
bentuk ekspresi kesetaraan warga 
negara dalam mendapatkan hak yang 
sama untuk hidup, berserikat dan 
berkumpul, serta melaksanakan aktivitas 
seperti yang tertuang dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Meski demikian, ia 
menganggap isi dan kandungan Undang-
Undang Dasar 1945 tersebut seakan 
tidak berlaku bagi kelompoknya. 
Pasalnya berdasarkan penelitian yang ia 
kutip, tercatat sebanyak 89,3 persen 
tindak kekerasan sering terjadi terhadap 
kaum minoritas LGBT di mana 79,1 
persen dalam bentuk kekerasan psikis, 
46,3 persen kekerasan fisik, 26,3 persen 
kekerasan ekonomi, 45,1 persen 
kekerasan seksual, dan 63,3 persen 
kekerasan budaya. "Hingga kini, 
kekerasan demi kekerasan pun masih 
terjadi kepada kami sebagai kaum yang 
selalu memperjuangkan kesamaan, 
keadilan dan hak asasi manusia yang 
ingin merdeka," kata Keukeu. Pemilu 
2019 mereka anggap sebagai momentum 
untuk mengubah tradisi diskriminasi 
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melalui Prabowo-Sandiaga Uno. 
Mereka menginginkan Indonesia 
menjadi rumah aman, nyaman dan 
berdaulat bagi seluruh rakyatnya seperti 
yang digaungkan Prabowo-Sandi. 
"Meskipun masih kampanye, tapi kami 
yakin kita bisa menjadi warga negara 
yang merdeka," kata keukeu. Jadi 
sekarang sudah nyata dan jelas. 
Pendukung Prabowo tidak berhak lagi 
untuk menuding Jokowi pro LGBT. 
Karena Jokowi tidak pernah 
menyinggung masalah LGBT,Jokowi 
tidak pernah mengucapkan masalah 
LGBT, Jokowi tidak pernah menghina 
LGBT apalagi kampanye tentang LGBT. 
Nah ketika LGBT ternyata menyatakan 
dukungan terhadap Prabowo-Sandi, 
semuanya jadi terbalik dan seolah apa 
yang selama ini mereka fitnahkan 
adalah yang memang mereka 
perjuangkan. Pertanyaannya, kenapa 
LGBT mendukung Prabowo-Sandi? 
Alasan komunitas LGBT Bandung ini 
lebih memilih Prabowo adalah karena 
Jokowi dianggap tidak serius 
melindungi kaum marjinal seperti 
kelompoknya. Menurutnya 
pemerintahan Jokowi belum serius 
menangani diskriminasi terhadap kaum 

minoritas seperti kelompok mereka. 
Pemerintah sekarang belum berhasil 
menjamin keadilan dan hak asasi 
manusia seperti mereka. Sebab selama 
ini mereka masih sering mengalami 
kekerasan dan ketidakadilan. Dan 
mereka berharap pemerintahan 
Prabowo-Sandi mampu menjamin 
keadilan dan hak asasi mereka. Selain 
itu, menurut mereka Prabowo-Sandi bisa 
mewujudkan Indonesia sebagai rumah 
yang aman, nyaman, dan berdaulat bagi 
seluruh rakyat Indonesia, termasuk 
kelompok mereka. Kita belum tahu 
mengapa komunitas LBGT ini merasa 
yakin betul bahwa Prabowo-Sandi akan 
memperlakukan mereka dengan baik. 
Apa jangan-jangan anak Prabowo yang 
membuat mereka yakin Prabowo bisa 
memperlakukan komunitas LGBT dan 
menghargai hak-hak mereka? Tentu saja 
alasan ini tidak masuk akal, sebab di 
kubu Prabowolah berkumpul orang-
orang yang bahkan menganggap LGBT 
sebagai kriminal. Dan di kubu 
Prabowolah yang memfitnah Jokowi 
akan melegalkan LGBT. Itu artinya, 
mereka semakin tidak aman berada di 
kelompok itu. Mungkin dukungan dari 
komunitas LGBT ini adalah dukungan 

yang kurang disukai oleh Prabowo. 
Bukan tak mau didukung, tapi 
dukungan dari mereka bisa berimbas ke 
yang lebih besar. Sederhananya, 
dampak negatifnya lebih besar 
dibanding dampak positifnya. Dampak 
positifnya, dukungan untuk Prabowo 
bertambah. Namun dampak negatifnya, 
Prabowo bisa kehilangan dukungan 
dari kelompok yang merasa islami, 
yang selama ini sangat benci kepada 
kaum LGBT. Jumlah mereka cukup 
besar dibanding komunitas LGBT. Tak 
ada artinya mendapat dukungan dari 
kaum LGBT tapi kehilangan dari 
kelompok Islam yang amat benci 
kepada LGBT. Lebih baik kelompok 
LGBT ini lebih memilih golput karena 
tidak jadi mendukung Prabowo. Namun 
yang berbahaya jika mereka beralih 
mendukung Jokowi. Tentu Prabowo 
bisa kalah semakin telak. Kubu 
Prabowo cukup pusing mendapat 
dukungan dari komunitas LGBT ini. Jika 
tidak ditanggapi, dianggapnya kubu 
Prabowo sombong dan munafik. Jika 

ditanggapi dan diapresiasi, kubu 
Prabowo bisa tertuduh pro LGBT. 
Banyak orang menyarankan kubu 
Prabowo lebih memilih diam karena 
diam pilihan terbaik. Dan Sandi juga 
pernah bicara waktu di cafe Jakarta 
Selatan 13/2/2019. Bahwa dia pernah 
di bully. Sandi mengatakan waktu SMA 
kelas 1 ada semacam jambore atau 
plonco untuk anak yang baru masuk 
sekolah. Dia pernah disuruh jadi 
perwakilan bencong dan dihukum 
suruh pakai daster selama 3 hari. Dan 
Sandi dinobatkan sebagai pemeran 
bencong terbaik. Tetapi kesannya, 
kalau sudah pernah dinobatkan 
sebagai bencong terbaik, berarti dia 
sangat paham mengenai 
perbencongan. Bisakah ini menjadi 
alasan LGBT mendukung Prabowo-
Sandi? Bisa jadi. Atau bisa juga 
karena ketika Sandi mengaku pernah 
dinobatkan sebagai bencong terbaik, 
malah ditertawakan para hadirin. Jadi 
LGBT merasa akan aman jika berada 
di lingkungan Sandi. Selain itu tentu 
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mungkin juga terkait dengan anak 
Prabowo yang tampak gemulai tetapi 
tidak pernah dipermasalahkan oleh 
orang-orang di sekitar Prabowo-Sandi. 
Anak Prabowo aman-aman saja 
meskipun digosipkan seperti bencong. 
Entah anak Prabowo itu bencong 
benaran atau tidak, hanya dia dan 
Tuhanlah yang tahu. Banyak orang 
yang sebenarnya tidak 
mempermasalahkan komunitas LGBT 
mau mendukung mereka atau tidak. 
Sebagai warga negara, mereka punya 
hak untuk memilih capres. LGBT juga 
rakyat yang mempunyai hak pilih. LGBT 
juga seorang manusia yang mempunyai 
rasa dengan kita manusia biasa. Jadi 
janganlah karena merasa diri religius 
lalu menghina orang lain. Namun ketika 

mereka lebih memilih mendukung 
Prabowo itu hak mereka para LGBT. 
Sekarang masyarakat jadi banyak yang 
tahu dimana LGBT menentukan 
pilihannya. Minimal, dukungan mereka 
bisa meruntuhkan tudingan bahwa 
Jokowi pro LGBT. Jika Jokowi pro 
LGBT, tentu mereka akan lebih memilih 
mendukungnya dibanding Prabowo. 
Minimal lagi, dukungan dari komunitas 
LGBT bisa membuat kelompok yang 
merasa paling Islami, yang selama ini 
mengampanyekan anti LGBT, yang 
sekarang berada di kubu Prabowo bisa 
berpikir seribu kali untuk menyebar 
fitnah dan menjelekkan LGBT. Artinya 
mereka yang merasa islami dan kaum 
LGBT sama-sama sekubu. Secara tidak 
langsung, mereka juga sebenarnya pro 
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dengan LGBT. Jika tidak pro, tentu 
mereka sudah enyah dari kubu 
Prabowo dan beralih mendukung 
Jokowi. Mereka tentu semakin pusing 
dengan realita ini. Ingin menentang 
LGBT, tapi komunitas LGBT malah ada 
di kubu mereka. Nah ketika orang 
ditanya kenapa Anda mendukung 
Jokowi? karena karakter Anda atau 
yang Anda impikan ada di Jokowi 
sehingga di kubu Jokowi Anda akan 
merasa aman. Atau Anda berpihak 
kepada Jokowi karena dia suka bekerja 
keras dan Anda juga pekerja keras. Itu 
artinya Anda merasa aman dipimpin 
oleh orang yang sama karakternya 
dengan Anda bukan? Demikian juga 
dengan LGBT. Mereka akan merasa 
aman ketika karakter pemimpinnya 
membuka peluang mereka mendapat 
kebebasan berekspresi sebagai LGBT 
seperti yang mereka sampaikan dalam 
deklarasi. Ngapain mereka mendukung 
Jokowi kalau nanti Jokowi menang 
malah hidup mereka diuber-uber terus 
oleh lawan politik Jokowi? Seperti 
sekarang waktu kampanye mereka 
selalu difitnah. Ya sekalian saja 

menangkan Prabowo-Sandi di mana yang 
gemulai mendapat tempat aman. Jadi kini 
masyarakat bisa mengambil kesimpulan 
bahwa bagi komunitas LGBT, Prabowo 
lebih pro kepada mereka dibanding 
Jokowi. Kaum LGBT sendiri yang 
menyatakan hal itu. 
Tapi harus diingat oleh kaum LGBT bahwa 
mereka hanyalah salah satu kelompok 
yang hanya dibutuhkan ketika musim 
kampanye.
 Setelah itu anda tahu sendiri yang 
mendukung kubu Prabowo adalah orang 
orang yang paling sering teriak teriak 
agama, orang orang yang paling sering 
teriak mereka adalah orang yang paling 
suci, orang orang yang paling sering 
mengkafirkan/menjelekkan orang yang tak 
sepaham dengan mereka. Jadi buat kaum 
LGBT masyarakat biasa lebih mengerti 
tentang anda dari pada kubu Prabowo 
yang hanya butuh suara anda saat 
kampanye saja. 
Anda kaum LGBT sendiri yang menilai 
mana yang baik. Yang pasti kita semua 
rakyat Indonesia menginginkan jangan 
ada GOLPUT diantara kita. Salam 
suksekan Pemilu 2019.
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Pakistan akan membebaskan 360 
tahanan India bulan ini. Hal itu 
menyusul konfrontasi yang berakhir 
antara Islamabad - New Delhi.
“Pakistan memutuskan bahwa 360 
tahanan India yang terdiri atas 355 
nelayan dan lima warga sipil lain yang 
telah menyelesaikan hukuman akan 
dibebaskan," kata Mohammad Faisal, 
juru bicara Kementerian Luar Negeri 
Pakistan.
Sebagaimana diketahui, para tahanan 
yang menyelesaikan hukuman terjebak 
selama berbulan-bulan akibat 
hubungan India - Pakistan yang tidak 
baik.Pengumuman tersebut 
menegaskan, mereka akan dibebaskan 
secara bertahap, yakni empat 
gelombang mulai 8 April, mengutip 
Channel News Asia, Sabtu (6/4).
"Kami berharap India akan membalas 
langkah ini," kata Faisal.
Hingga saat ini, terdapat 537 tahanan 
India di penjara Pakistan, dengan 483 

Pakistan Bebaskan 360 Tahanan India

Internasional 

di antaranya merupakan nelayan. 
Dengan adanya pengumuman terbaru, 
berarti masih terdapat 177 warga yang 
akan mendekam di balik jeruji besi.
Sementara itu, terdapat 347 warga 
negara Pakistan yang berada di sel 
India.Sebagaimana diketahui, kedua 
negara sempat bersitegang beberapa 
waktu lalu. 
Ketegangan memuncak sejak adanya 
bom bunuh diri di Kashmir pada 14 
Februari 2019 yang menewaskan lebih 
dari 40 polisi India. 
Meskipun kelompok teroris Jaish-e-
Mohamad mengaku bertanggung jawab, 
New Delhi tetap menuduh Pakistan turut 
serta.India melancarkan operasi berburu 
teroris pada 27 Februari, menyerang 
pangkalan pelatihan militan.Hari 
berikutnya, Pakistan menembak jatuh 
sebuah jet tempur India dan menangkap 
seorang pilot. Sang pengendara jet 
tempur diserahkan dalam kondisi sehat 
setelahnya, sebagai simbol perdamaian.

Dari panggung kampanye akbarnya, 
calon presiden Prabowo Subianto 
menegas
kan soal 
kopi 
sebagai 
minuman 
yang 
macho. 
Hal ini 
dia 
sampaika
n saat 
jeda 
guyon 
supaya 
penonton 
tidak 
mengant
uk.Awaln
ya, 
Prabowo 
menyam
paikan bahwa di belakangnya ada tim 
pakar ekonomi hingga industri. Namun 
Prabowo menghentikan penjelasannya 
soal tim pakar ini karena ada orang yang 
mengganggu pidatonya. Prabowo 
menegur orang itu sambil menghadap ke 
bagian belakangnya.
"Anda diam dulu. Ini ratusan ribu sedang 
mendengar," kata Prabowo kepada 

Prabowo : Laki - Laki Minum Kopi

orang di belakangnya, entah siapa. 
"Adinda, sabar. Maklum semangat," 

kata Prabowo 
mencoba 
memaklumi 
berisiknya suara-
suara di belakang 
saat dia 
berpidato. Dia 
mengajak semua 
massa peserta 
kampanye teratur 
supaya dia bisa 
melanjutkan 
pidatonya. Dia 
juga menyapa 
wartawan yang 
ada di 
depannya."Antum 
dari mana, media 
apa, ha? Aku lagi 
menyapa kamera-
kamera televisi," 

kata Prabowo, santai. Dia lantas minta 
izin untuk minum.“Sebentar saya minta 
izin untuk minum dulu ya," kata 
Prabowo. "Laki-laki minum kopi!" 
ujarnya."Eh, maaf ini pidato 
kebangsaan, nggak boleh banyak 
guyon, betul? Boleh dikit-dikit guyon, 
boleh. Kalau terlalu serius, kalian 
ngantuk. Betul?" tandas Prabowo.

Tanah Air
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Malam hari selepas kerja, badanmu 
lelah dan lengket penuh keringat, satu 
hal yang kamu inginkan sebelum tidur 
adalah mandi dan keramas. Usai mandi, 
rupanya rasa kantuk dengan cepat 
menghadiri dan menyergapmu bahkan 
sebelum rambutmu kering. Hasilnya, 
kamu tertidur dengan kondisi rambut 
masih basah.
Kondisi mandi dengan rambut basah ini 
tentu saja kurang ideal dan dapat 
menyebabkan sejumlah masalah 
padamu. 
Pasalnya, rambut pada dasarnya mirip 
karet karena elastis dan dapat ditarik 
hingga 1,2 inci saat kering menjadi 1,5 
inci saat basah. Dikumpulkan dari 
berbagai sumber, berikut sejumlah 
masalah yang bisa hadir ketika kamu 
tidur dengan kondisi rambut basah.
1. Infeksi kulit kepala
Bantal yang biasa kamu gunakan untuk 
tidur sehari-hari merupakan tempat yang 
sempurna bagi berkembang biaknya 
bakteri. 
Hal itu dipicu oleh keringat, kotoran, 
debu, sel-sel kulit mati, dan jangan lupa 
air liur yang tertinggal di bantal.
Kondisi rambut basah yang menempel di 
bantal dapat memberi bakteri lahan yang 
sangat sempurna untuk berkembang 
biak. 
Kelembapan yang dihasilkan ini dapat 
membuat lahirnya infeksi kulit kepala 
padamu.
2. Rentan terhadap kerusakan
Kondisi rambut yang elastis ketika basah 
dapat membuat rambut berada dalam 
keadaan yang sangat lemah. Ketika 
kamu tidur dalam kondisi rambut basah, 
gesekan yang terjadi antara rambut dan 
bantal dapat menyebabkan rambut 
keriting, bercabang, dan juga rontok.

Bahaya Tidur Dengan Rambut Basah
3. Kondisi rambut tidak karuan
Tidur dalam kondisi rambut basah 
dapat membuat keadaan rambutmu 
menjadi berantakan pada pagi harinya. 
Pasalnya gesekan yang terjadi serta 
kondisi kering yang berbeda antar 
bagian menyebabkan rambut jadi tak 
karuan.
Dalam kondisi seperti ini, saat menyisir 
pun dibutuhkan kekuatan ekstra, 
terlebih lagi jika kamu memiliki tipe 
rambut yang susah diatur. Jelas ini 
akan membuat kekuatan rambut 
berkurang. Menyisir terlalu kuat akan 
membuat rambut patah, atau rontok.
4. Ketombe
Kondisi basah pada rambut juga 
membuatnya menjadi berminyak dan 
dapat memicu lahirnya ketombe. 
Kelembapan yang berlebih juga dapat 
membingungkan kelenjar sebaceous 
yang berfungsi sebagai penyeimbang 
pH alami kulit kepala.
Sejumlah hal tersebut dapat 
mengancam kesehatan rambutmu jika 
kamu tertidur dengan kondisi rambut 
yang masih basah. 
Usahakan untuk Menghindari hal 
terseb8ut dan pastikan rambutmu 
dalam kondisi kering sebelum tidur. 

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Melayani Pengurusan Passport
Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502

Fax: 215-755-0736
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Tersingkirnya Bouteflika dari kursi 
kepresidenan pasca-20 tahun menjabat, 
ternyata belum memuaskan hati rakyat 
Aljazair. Ribuan warga kembali protes 
pada Jumat (5/4). Rakyat menuntut 
revolusi.Mereka menginginkan kroni 
Bouteflika 
pergi dari 
kendali 
pemerintahan
. Serta militer 
yang netral 
dari politik. 
Kroni yang 
dimaksud 
adalah 
sekutu 
Bouteflika 
seperti 
anggota 
parlemen, 
kerabat, dan 
eksekutif 
bisnis yang disebut sebagai "le 
pouvoir"."Orang-orang ingin mereka 
semua keluar," teriak para demonstran, 
sebagaimana dikutip dari The Straits 
Times seperti dilansir Liputan6.com, 
Sabtu (6/4).Aksi protes itu diikuti oleh 
warga Aljazair dari berbagai lapisan 
masyarakat, tua dan muda, kaya dan 
miskin; yang bergerak di sepanjang 
jalan-jalan utama dengan polisi huru-
hara bersiaga penuh.Tampak poster diri 
para kroni Bouteflika dipajang, dengan 
kalimat seperti "Anda akan 
diadili."Sebagaimana diketahui, 
konstitusi menyatakan Abdelkader 
Bensalah, ketua majelis tinggi untuk 
menjadi pemimpin sementara pasca-
turunnya Bouteflika. Padahal, Bensalah 
termasuk dalam sekutu utama sang 
mantan presiden Aljazair.Tidak hanya 
Bensalah, dalam pemerintahan juga 
terdapat Said Bouteflika, saudara 
presiden serta Ali Hadad yang 
merupakan pebisnis dan sekutu dekat.
Dalam demonstrasi Jumat, tampak 
demonstran membawa patung serta 
poster diri Said dan Ali. Patung-patung 
itu diberikan jerat di leher mereka.

Rakyat Aljazair Kini Tuntut Revolusi

Internasional

Massa aksi melakukannya sebagai 
simbol menuntut keadilan dan 
kebebasan.Dalam protes hari Jumat, 
massa aksi juga mengungkapkan 
konsen terkait keterlibatan militer dalam 
politik.Smail Ahcene (35) salah satu 

demonstran 
mengatakan 
bahwa tentara 
harus tetap 
netral."Perannya, 
sekarang, harus 
menjamin 
berlangsungnya 
revolusi ini," kata 
Ahcene.Sebagai
mana diketahui, 
militer memang 
telah 
mempercepat 
tersingkirnya 
Bouteflika. 
Namun, warga 

Aljazair tidak lupa bahwa dua pekan 
sebelumnya tentara berperan penting 
dalam menjaga keberlangsungan rezim. 
Begitu pula pada 1988, saat tentara 
dengan keras menindak para pengunjuk 
rasa, kemudian membatalkan pemilu 
1991 yang dimenangkan oleh partai 
Islamis.
Selain itu, warga Aljazair juga belajar 
dari kasus Mesir di mana tentara 
berperan signifikan dalam 
menumbangkan Presiden Hosni 
Mubarak, namun kemudian menjegal 
presiden dari partai Islam yang terpilih 
secara demokratis. Saat ini, presiden 
Mesir adalah mantan jenderal bernama 
Abdel-Fattah el-Sissi.Berbicara terkait 
dua tuntutan utama tersebut, Rachid 
Chaibi, seorang aktivis dan anggota 
oposisi Front Pasukan Sosialis (FFS) 
mengatakan tujuan mendasar pemrotes 
adalah "perubahan radikal dari sistem 
yang ada.""Mereka (warga Aljazair) ingin 
membangun kembali sistem politik dan 
sosial negara mereka dari nol. Itu 
adalah sesuatu yang disepakati semua 
orang," kata Chaibi.

 Jika selama ini diketahui bahwa polusi 
udara hanya mengganggu kesehatan 
pernapasan saja, maka hal tersebut 
tidaklah tepat. 
Sebab polusi udara pun bisa 
mengganggu kesehatan mata dan 
menyebabkan infeksi berikut ini seperti 
yang dilansir dari thehealthsite.com.
Mata kering
Sama efeknya seperti menatap layar 
komputer selama berjam-jam, 
polusi udara juga bisa menyebabkan 
sindrom mata kering dan 
mempengaruhi kornea. Akibatnya, akan 
terjadi peradangan kornea yang 
menyebabkan rasa gatal dan muncul 
seperti sensasi terbakar di mata.
Konjungtivitis
Biasanya konjungtivitis disebabkan 
karena infeksi virus atau bakteri. 
Namun gangguan mata ini juga bisa 
terjadi akibat debu dan polusi. 
Konjungtivitis adalah radang mata 
konjungtiva yang kemudian membuat 
mata merah dan kelopak mata 

Penyakit Mata Karena Polusi Udara
membengkak.
Alergi
Polusi udara yang ditangkap mata akan 
menyebabkan reaksi alergi, terutama 
pada mereka yang memiliki mata sensitif. 
Alergi ini bisa menyebabkan kemerahan, 
gatal, dan iritasi.
Mata sensitif terhadap cahaya
Karena polutan dapat mempengaruhi 
mata, termasuk di kornea dan iris, maka 
kepekaan mata terhadap cahaya jadi 
meningkat. 
Setiap kali melihat cahaya yang terlalu 
terang, maka akan muncul rasa 
ketidaknyamanan. Dalam beberapa 
kasus, kejadian ini bisa menyebabkan 
penglihatan jadi buram.
Infeksi mata
Polusi udara yang berkelanjutan juga 
mampu menyebabkan infeksi dan iritasi 
mata. 
Oleh karena itu, kamu disarankan untuk 
selalu memakai sunglasses setiap kali 
kamu sedang beraktivitas di luar 
ruangan. 
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Partai Demokrat tegas menyatakan 
dukungan terhadap pasangan Prabowo-
Sandi di 
Pilpres 
2019. 
Namun 
rupanya 
keputusan 
DPP itu tak 
lantas diikuti 
oleh para 
kadernya di 
bawah.
Di 
Ponorogo, 
caleg DPRD 
Ponorogo 
nomor urut 7 
dari 
Demokrat 
bernama 
Neni 
Eviliana 
justru 
mendukung 
pasangan 
Jokowi-
Ma'ruf. 
Dalam alat 
peraga 
kampanye 
jenis 
balihonya, 
Neni justru 
menampilka
n foto dirinya 
dan Jokowi-Ma'ruf.Dalam baliho itu, Neni 
mengenakan jaket kebesaran Partai 
Demokrat berwarna biru serta kerudung 
biru. Selain itu terdapat gambar bendera 
Demokrat dan tulisan "Srikandi Partai 
Demokrat Jawa Timur" untuk DPRD 
Ponorogo daerah pemilihan 3 yang 
meliputi Kecamatan Sooko, Pulung, 
Pudak, Sawoo dan Ngebel.Namun, tak 
ada foto Prabowo-Sandi dan Ketua 
Umum Partai Demokrat Susilo Bambang 
Yudhoyono ( SBY) dalam baliho itu. Di 
belakang foto Neni justru terpampang 
foto Jokowi-Ma'ruf dilengkapi dengan 

Caleg Demokrat Dukung Jokowi - Amin
simbol satu jari dan tulisan #01 
Indonesia Maju."Baliho itu yang 

membuat 
dan 
memasang 
relawan tapi 
sudah izin 
saya," kata 
Neni dalam 
pernyataann
ya, Jumat 
(5/4).Dia 
mengakui 
secara 
pribadi 
mendukung 
Jokowi-
Ma'ruf, 
meski 
partainya 
mendukung 
Prabowo-
Sandi. 
Menurutnya 
selama ini 
para 
relawannya 
di Ponorogo 
condong 
mendukung 
Jokowi-
Ma'ruf.
"Jadi untuk 
caleg 
mereka pilih 
saya, 

sedangkan untuk pilpresnya pilih Jokowi-
Ma'ruf. Saya tidak mungkin 
meninggalkan relawan kami," katanya.
Sejak baliho itu dipasang, banyak sekali 
orang yang menghubunginya, terutama 
dari elite DPC Partai Demokrat 
Ponorogo. Dia mengaku juga sudah 
meminta maaf karena sudah dianggap 
berseberangan atau membelot dari 
keputusan partai. Dia pun mengaku siap 
menanggung apapun risiko atau sanksi 
yang diberi Demokrat."Kalau pilihan 
presiden ini memang dari hati, dan tidak 
bisa dipaksakan apapun risikonya," kata 
dia.

Tanah Air

CEO Boeing Dennis Muilenburg meminta 
maaf atas hilangnya 346 nyawa dalam 
kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 
di Indonesia dan 
Ethiopia. 
Muilenburg 
mengakui dua 
kecelakaan tersebut 
tidak lepas dari 
masalah pada 
peran sistem kontrol 
penerbangan.“Kami 
di Boeing menyesali 
atas nyawa yang 
hilang dalam 
kecelakaan 737 
MAX baru-baru ini,” 
kata Muilenburg 
dalam pernyataan 
video yang dirilis di 
situs web 
perusahaan dilansir 
Cgtn, Jumat 
(5/4/2019).Dia 
mengakui untuk 
pertama kalinya 
bahwa dalam 
situasi berbahaya 
tertentu, Sistem 
Augmentasi Karakteristik Manuver, yang 
dikenal sebagai MCAS, dapat 
menyebabkan pilot kehilangan kendali 
atas sebuah pesawat sebagai respons 

CEO Boeing Minta Maaf

Amerika

terhadap data yang salah dari sensor 
eksternal pesawat.“Kami berutang dan 
kami tahu bagaimana melakukannya,” 

katanya.Dia 
berjanji untuk 
mengambil 
langkah-langkah 
yang diperlukan 
untuk 
menghilangkan 
semua resiko 
yang dapat 
berdampak 
pada 
keselamatan 
penerbangan.Pe
rnyataan Boeing 
muncul setelah 
laporan 
investigasi awal 
mengenai 
kecelakaan 
Ethiopian 
Airlines 
menunjukkan 
bahwa pilot 
mengikuti 
prosedur yang 
disyaratkan, 

tetapi tidak dapat mengendalikan jet. 
Hal ini menunjuk pada potensi masalah 
dari sistem kontrol penerbangan 
pesawat.

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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$100Brunei Darussalam dikabarkan telah mulai 
memberlakukan hukum syariah yang 
ketat, Rabu (3/4/2019). Hukuman tersebut 
termasuk hukuman rajam sampai mati 
bagi pelaku LGBT dan perzinaan, serta 
hukuman potong tangan bagi pelaku 
pencurian. Hukum pidana yang keras ini 
diatur untuk sepenuhnya 
diimplementasikan setelah sempat ditunda 
beberapa tahun. Undang-undang itu akan 
menjadikan Brunei sebagai negara 
pertama di Asia Tenggara yang 
mengimplementasikan hukum pidana 
syariah di tingkat nasional, layaknya 
sebagian besar negara Timur Tengah. 
Pelaku perkosaan dan perampokan juga 
dapat dijatuhi hukuman mati. Selain itu, 
ada beberapa hukum baru, di antaranya 
hukuman mati bagi penghina Nabi 
Muhammad, yang berlaku bagi warga 
Muslim maupun non-Muslim. Dalam pidato 
publiknya, Sultan Hassanal Bolkiah 
menyerukan ajaran Islam yang lebih kuat 
tetapi tidak menyebut tentang hukum 
pidana yang baru. "Saya ingin melihat 
ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih 
kuat," katanya dalam pidato yang 
disiarkan secara nasional di sebuah pusat 
konvensi di dekat ibukota Bandar Seri 
Begawan. "Saya ingin menekankan 
bahwa negara Brunei adalah... negara 
yang selalu mengabdikan ibadahnya 

Sultan Brunei Abaikan Kecaman Dunia

kepada Allah," tambahnya seperti 
dikutip dari kantor berita AFP. Dia 
kemudian menambahkan bahwa dia 
ingin azan dikumandangkan di semua 
tempat umum, tidak hanya di masjid, 
untuk 
mengingatkan warga Muslim tentang 
kewajiban mereka. Sultan, yang telah 
memegang takhta selama lebih dari 
lima dekade, juga bersikeras bahwa 
Brunei adalah negara yang "adil dan 
bahagia". "Siapa pun yang datang 
untuk mengunjungi negara ini akan 
memiliki pengalaman menyenangkan 
dan menikmati lingkungan yang aman 
dan harmonis," katanya. Kecaman 
Seluruh Dunia Sultan Hassanal 
Bolkiah, yang merupakan salah satu 
orang terkaya di dunia dan tinggal di 
sebuah istana luas berkubah emas, 
mengumumkan rencana untuk 
pemberlakuan hukum tersebut pada 
tahun 2013. Undang-undang baru ini 
membuat pelaku hubungan seksual 
sesama laki-laki dijatuhi hukuman mati 
dengan dirajam. Sementara itu, bagi 
wanita yang didakwa melakukan 
hubungan seksual dengan wanita lain, 
hukuman maksimum adalah 40 
pukulan batang tebu atau maksimum 
10 tahun penjara. Fase pertama dari 
hukum syariah di Brunei telah 

Internasional



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

Jual Buku 

Kebijakan

 267 - 438 - 3084

AHOK
   Hubungi

APHI
AHOKER
Philadelphia

$100Brunei Darussalam dikabarkan telah mulai 
memberlakukan hukum syariah yang 
ketat, Rabu (3/4/2019). Hukuman tersebut 
termasuk hukuman rajam sampai mati 
bagi pelaku LGBT dan perzinaan, serta 
hukuman potong tangan bagi pelaku 
pencurian. Hukum pidana yang keras ini 
diatur untuk sepenuhnya 
diimplementasikan setelah sempat ditunda 
beberapa tahun. Undang-undang itu akan 
menjadikan Brunei sebagai negara 
pertama di Asia Tenggara yang 
mengimplementasikan hukum pidana 
syariah di tingkat nasional, layaknya 
sebagian besar negara Timur Tengah. 
Pelaku perkosaan dan perampokan juga 
dapat dijatuhi hukuman mati. Selain itu, 
ada beberapa hukum baru, di antaranya 
hukuman mati bagi penghina Nabi 
Muhammad, yang berlaku bagi warga 
Muslim maupun non-Muslim. Dalam pidato 
publiknya, Sultan Hassanal Bolkiah 
menyerukan ajaran Islam yang lebih kuat 
tetapi tidak menyebut tentang hukum 
pidana yang baru. "Saya ingin melihat 
ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih 
kuat," katanya dalam pidato yang 
disiarkan secara nasional di sebuah pusat 
konvensi di dekat ibukota Bandar Seri 
Begawan. "Saya ingin menekankan 
bahwa negara Brunei adalah... negara 
yang selalu mengabdikan ibadahnya 
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diperkenalkan pada tahun 2014 dan 
mencakup hukuman yang tidak terlalu 
berat, seperti denda atau hukuman 
penjara untuk tindakan pelanggaran 
seperti perilaku tidak senonoh atau 
melewatkan shalat Jumat. Keputusan 
untuk mengimplementasikan hukuman 
baru ini telah memicu kekhawatiran di 
seluruh dunia, termasuk PBB yang 
menyebut Brunei "kejam dan tidak 
manusiawi". Sejumlah selebritas dunia, 
mulai dari aktor George Clooney dan 
bintang pop Elton John, menyerukan 
agar hotel-hotel milik Sultan Brunei 
diboikot. Phil Robertson, wakil direktur 
Asia di organisasi HAM Human Rights 
Watch mengatakan, undang-undang itu 
"sangat biadab, mengimplementasikan 
hukuman purba untuk tindakan yang 
bahkan bukan tindak kejahatan". 
Kementerian Luar Negeri AS 
mengatakan hukuman itu bertentangan 
dengan "kewajiban hak asasi manusia 
internasional" yang harus dipenuhi 
Brunei. "Amerika Serikat sangat 
menentang kekerasan, kriminalisasi dan 

diskriminasi yang menargetkan kelompok-
kelompok rentan," kata wakil juru bicara 
Kementerian Luar Negeri AS Robert 
Palladino. "Keputusan Brunei untuk 
mengimplementasikan fase dua dan tiga 
hukum pidana syariah dan hukum terkait 
bertentangan dengan kewajiban hak asasi 
manusia internasional terkait tindakan 
penyiksaan, perlakuan kejam, tidak 
manusiawi dan merendahkan lainnya," 
kata Palladino seperti dilansir Reuters. 
Kami terus mendorong Brunei untuk 
meratifikasi dan mengimplementasikan 
Konvensi Anti Penyiksaan PBB (United 
Nations Convention Against Torture), yang 
Brunei tandatangani pada 2015, dan 
untuk menandatangani, meratifikasi, dan 
mengimplementasikan Perjanjian 
Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik," lanjut Palladino. Hingga saat ini, 
hanya Arab Saudi, Iran, Mauritania, 
Sudan dan Yaman yang menjatuhkan 
hukuman mati bagi pelaku 
homoseksualitas, meskipun dalam 
beberapa tahun terakhir, hukuman 
semacam itu tidak diimplementasikan.
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 Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 
meninjau progres pembangunan 
rekontruksi rumah di Desa Teratak, 
Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten 
Lombok Tengah, Sabtu (6/4). Kecamatan 
ini, menjadi kawasan yang terdampak 
kategori berat akibat gempa Lombok 
beberapa waktu lalu.Dalam lawatan ini, 
Wapres JK secara langsung turun 
tangan melihat bagaimana 
perkembangan progres pembangunan 
rumah di kabupaten ini. 
Didampingi beberapa pejabat dari 
Sekretariat Wakil Presiden, dan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) setempat, 
Wapres JK diberikan penjelasan 
mengenai pembangunan 
tersebut.Pemerintah telah 
menggelontorkan dana sebesar Rp 
5.110.900.000.000 untuk dilakukan 
perbaikan pasca bencana. Di mana dana 
sebesar Rp 5.006.775.000 telah 
tersalurkan untuk pembangunan rumah 
dan Rp 2.988.775 telah tersalurkan 
langsung untuk masyarakat.
Secara fisik hampir seluruh bangunan 
sudah dalam tahap selesai. Hanya saja 
ada beberapa yang masih harus 
dikerjakan kembali seperti misalnya 
pengecatan, 
hingga pemasangan atap, dan 
keramik.Sebagai informasi, pemerima 
manfaat rekontruksi pembanguan yang 

Rp 5,1 Trilliun Untuk Korban Gempa Lombok

Tanah Air

diterima di daerah ini mencapai 400 
kartu keluarga (KK) yang sudah 
dibentuk kelompok masyarakat 
(Pokmas). Di mana, dari jumlah 
tersebut rumah tahan gempa dengan 
metode Risha sebanyak 66 KK, 
Konvesional 319 KK, dan Risba 16 
KK.Sementara, rumah yang sudah 
selesai sebanyak 105 unit dengan 
rincian Risha 45 unit, Konvensional 60 
unit, Risba 0. Sedangkan rumah yang 
sedang berproses sebanyak 20 unit 
Risha, 25 unit Konvensional, dan dan 
16 unit Risba"Ini tentu apa yang 
diberikan agar dipelihara dengan baik. 
Disyukuri, dipelihara degan baik, dan 
tentu didoakan kepada semua yang 
membantu ya, itu semuanya insya 
Allah, akan selesai semua pada 
waktunya. bagus sekali," ujarnya 
kepada seluruh masyarakat.
Wapres JK mengatakan, pemerintah 
sendiri selalu memperhatikan apa yang 
terhadi kepada masyarakat. Termasuk 
adanya bencana seperti gempa 
Lombok. 
"Karena itu kita pemerimtah akan 
slelau membantu apabila ada musibah, 
tentu kita berdoa janga sampai ada 
musibah tapi kalau terjadi maka 
pemerintah, baik pusat, daerah, TNK, 
PU dan sebagiannya dan relawan-
relawan itu selalu siap sedia untuk 
mmebantu masyarakat," pungkasnya.
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Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business
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Apa Kata Bintang Anda
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 
Mahfud MD berpesan kepada para 
mahasiswa untuk turut 
memilih pada Pemilu 2019 
yang akan berlangsung 
pada 17 April 2019. Ia 
mengatakan, mahasiswa 
harus melek politik. 
"Karena berpolitik itu 
artinya bernegara.
 Tidak seorang pun yang 
bisa tidak bernegara," ujar 
Mahfud seusai menjadi 
pembicara dalam dialog 
kebangsaan yang diadakan 
di Universitas Hasanuddin, 
Makassar, Sulawesi 
Selatan, Sabtu (6/4/2019).
Menurut Mahfud, mahasiswa 
seharusnya tidak golput. Ia mengatakan, 
alasan golput karena alasan calon 
presidennya tak ada yang sesuai, sudah 
tidak bisa dibenarkan karena mereka 
tetap terikat pada keputusan calon 

Pesan Mahfud Untuk Mahasiswa

Tanah Air

presiden yang menang. "Anda tidak mau 
memilih si A misalnya karena jelek, lalu A 

menang. Maka Anda akan 
terikat dengan si A," kata 
dia. Hal seperti ini, lanjut 
dia, bisa berimbas dengan 
munculnya kebijakan yang 
tidak sesuai dengan 
kemauan warga yang tidak 
ikut memilih. 
Para golput tetap akan 
terikat pada kebijakan 
yang ditentukan oleh calon 
yang menang Pilpres 
2019. "Misalnya Anda 
harus bayar pajak sekian, 
harga BBM sekian, itu 

mereka yang menentukan karena mereka 
yang menang," ujar anggota Dewan 
Pengarah Badan Pembinaan Ideologi 
Pancasila itu. "Anda tidak bisa bilang saya 
tidak ikut memilih. Oleh sebab itu 
berpartisipasi, itu namanya orang yang 
bernegara," kata Mahfud.

1429 Jackson Street
Philadelphia . PA 19145
215 - 309 - 3957

BUKA 7 HARI

 Senin - Sabtu 9am - 9pm
Minggu 11am - 6pm

website : www. mijoe chinese cuisine.com
Facebook / Instagram : mijoe chinese cuisine

Menu fy.com

MIJOE  MART PHILLY
TOKO INDONESIA

 #MMP
Grand Opening

Menyediakan :
- Kebutuhan sehari - hari produk
  Indonesia
- Camilan - camilan Indonesia
- Masakan Indonesia siap saji
- Masakan Indonesia siap pilih
  (Buffet)
- Pengiriman ke luar kota dengan  
  menggunakan UPS

- Jasa antar South Philly $20 keatas
- Menerima penitipan makanan
- Undian berhadiah untuk pembelian 
  $20 keatas

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Proyek yang dirintis beberapa bulan lalu 
apakah hasilnya akan menguntungkan 
atau merugikan?
Keuangan: Morat-marit.
Asmara: Plinplan.

Kesehatan Anda memang sudah 
membaik Anda harus tahu kapasitas diri. 
Hiduplah lebih santai dan jalankan 
rencana yang membuat Anda lebih 
bahagia. Salah satunya, rencana 
membuka usaha bersama teman-teman 
lama.
Pekerjaan: Mundur saja?
Keuangan:   Lunasi kredit.
Asmara: Terus terang.

Sejak ditinggal pengasuh, Anda tak bisa 
bekerja dengan tenang. Tak enak 
rasanya menitipkan buah hati kepada 
saudara selama Anda bekerja. Coba 
lebih berani untuk mendiskusikannya 
dengan pasangan
Keuangan: Cari diskon.
Asmara: Makin kompak.

Hari-hari Anda yang sedang sibuk karena 
dipenuhi tugas yang tak kunjung henti. 
Akibatnya, Anda mudah lemas dan selalu 
kuyu ketika sampai di kantor
Keuangan: Aman.
Asmara: Salah sangka.

Jangan sampai orang lain yang 
mendapatkan promosi, padahal Anda 
yang berusaha. 
Keuangan: Irit.
Asmara: Mau berubah.

Anda terlibat dengan urusan teman. Lain 
kali, sebaiknya tak perlu repot-repot 
berkorban. Waktu yang bisa dipakai 
untuk bercengkerama bersama keluarga 
malah terbuang percuma, kan?
 Bulan ini, Anda akan bepergian ke 
sebuah tempat. Hal ini bisa saja 
mengubah peruntungan Pastikan Anda 
bijak menghadapinya.
Pekerjaan:  Butuh istirahat. 

Keuangan:  Pikir ulang. 
Asmara:  Bertemu 
jodoh.  
Tak banyak orang yang sepeka 
Anda.Maka, tak heran Anda merasa 
ada gelagat pasangan yang berubah 
belakangan ini meskipun semua 
tampak baik-baik saja di permukaan. 
Selesaikan masalah dengan tahan 
emosi. 
Keuangan: Rezeki lebih.
Asmara: Penasaran.

Hubungan asmara kian menghangat 
dengan Si Dia. Bagi Anda yang masih 
lajang, ada tanda-tanda hubungan 
percintaan akan bergerak ke level 
selanjutnya
Keuangan: Agak pelit.
Asmara: Kasmaran.

Beberapa barang memang dipenuhi 
kenangan. Ini pula yang membuat 
Anda enggan membuang barang-
barang yang sebenarnya tak 
diperlukan lagi. 
Keuangan: Cicil target.
Asmara: Pindah ke lain hati.

 
fokuslah terhadap tugas, sebab hal ini 
jauh lebih baik daripada terganggu 
oleh omongan miring di lingkungan 
kerja
Keuangan: Ada tambahan.
Asmara: Berpikir positif.

Anda sedang memerlukan sahabat-
sahabat yang bisa dipercaya dan 
maklum terhadap kata-kata ketus 
Anda. Keuangan: Cukup.
Asmara: Ingin dimanja.

 

Cancer(22Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
Belajarlah dari kesalahan. Jangan 
membuat kesalahan yang sama 
berulang kali. 
Keuangan:  biasa-biasa saja. 
Asmara: Anda merasa si dia terus 
mendikte dan menggurui. Padahal 
kekasih Anda coba membantu 
memecahkan masa
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1429 Jackson Street
Philadelphia . PA 19145
215 - 309 - 3957

BUKA 7 HARI

 Senin - Sabtu 9am - 9pm
Minggu 11am - 6pm

website : www. mijoe chinese cuisine.com
Facebook / Instagram : mijoe chinese cuisine

Menu fy.com

MIJOE  MART PHILLY
TOKO INDONESIA

 #MMP
Grand Opening

Menyediakan :
- Kebutuhan sehari - hari produk
  Indonesia
- Camilan - camilan Indonesia
- Masakan Indonesia siap saji
- Masakan Indonesia siap pilih
  (Buffet)
- Pengiriman ke luar kota dengan  
  menggunakan UPS

- Jasa antar South Philly $20 keatas
- Menerima penitipan makanan
- Undian berhadiah untuk pembelian 
  $20 keatas

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Proyek yang dirintis beberapa bulan lalu 
apakah hasilnya akan menguntungkan 
atau merugikan?
Keuangan: Morat-marit.
Asmara: Plinplan.

Kesehatan Anda memang sudah 
membaik Anda harus tahu kapasitas diri. 
Hiduplah lebih santai dan jalankan 
rencana yang membuat Anda lebih 
bahagia. Salah satunya, rencana 
membuka usaha bersama teman-teman 
lama.
Pekerjaan: Mundur saja?
Keuangan:   Lunasi kredit.
Asmara: Terus terang.

Sejak ditinggal pengasuh, Anda tak bisa 
bekerja dengan tenang. Tak enak 
rasanya menitipkan buah hati kepada 
saudara selama Anda bekerja. Coba 
lebih berani untuk mendiskusikannya 
dengan pasangan
Keuangan: Cari diskon.
Asmara: Makin kompak.

Hari-hari Anda yang sedang sibuk karena 
dipenuhi tugas yang tak kunjung henti. 
Akibatnya, Anda mudah lemas dan selalu 
kuyu ketika sampai di kantor
Keuangan: Aman.
Asmara: Salah sangka.

Jangan sampai orang lain yang 
mendapatkan promosi, padahal Anda 
yang berusaha. 
Keuangan: Irit.
Asmara: Mau berubah.

Anda terlibat dengan urusan teman. Lain 
kali, sebaiknya tak perlu repot-repot 
berkorban. Waktu yang bisa dipakai 
untuk bercengkerama bersama keluarga 
malah terbuang percuma, kan?
 Bulan ini, Anda akan bepergian ke 
sebuah tempat. Hal ini bisa saja 
mengubah peruntungan Pastikan Anda 
bijak menghadapinya.
Pekerjaan:  Butuh istirahat. 

Keuangan:  Pikir ulang. 
Asmara:  Bertemu 
jodoh.  
Tak banyak orang yang sepeka 
Anda.Maka, tak heran Anda merasa 
ada gelagat pasangan yang berubah 
belakangan ini meskipun semua 
tampak baik-baik saja di permukaan. 
Selesaikan masalah dengan tahan 
emosi. 
Keuangan: Rezeki lebih.
Asmara: Penasaran.

Hubungan asmara kian menghangat 
dengan Si Dia. Bagi Anda yang masih 
lajang, ada tanda-tanda hubungan 
percintaan akan bergerak ke level 
selanjutnya
Keuangan: Agak pelit.
Asmara: Kasmaran.

Beberapa barang memang dipenuhi 
kenangan. Ini pula yang membuat 
Anda enggan membuang barang-
barang yang sebenarnya tak 
diperlukan lagi. 
Keuangan: Cicil target.
Asmara: Pindah ke lain hati.

 
fokuslah terhadap tugas, sebab hal ini 
jauh lebih baik daripada terganggu 
oleh omongan miring di lingkungan 
kerja
Keuangan: Ada tambahan.
Asmara: Berpikir positif.

Anda sedang memerlukan sahabat-
sahabat yang bisa dipercaya dan 
maklum terhadap kata-kata ketus 
Anda. Keuangan: Cukup.
Asmara: Ingin dimanja.

 

Cancer(22Juni - 22 Juli)

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
Belajarlah dari kesalahan. Jangan 
membuat kesalahan yang sama 
berulang kali. 
Keuangan:  biasa-biasa saja. 
Asmara: Anda merasa si dia terus 
mendikte dan menggurui. Padahal 
kekasih Anda coba membantu 
memecahkan masa
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Hub: 215-271-3057

Tanah Air

Terima haircut, creambath, facial
massage. 
Hub : Atik 267-736-2629

Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, 
akan kehilangan suaka di Kedutaan 
Besar (Kedubes) Ekuador di London, 
Inggris. 
Sebabnya, 
Assange 
dianggap 
'berulang kali 
melanggar' 
ketentuan 
suakanya.War
ga Australia ini 
sudah tujuh 
tahun 
berlindung di 
Kedubes 
Ekuador. 
Pemerintah 
Ekuador 
menduga 
Assange atau 
WikiLeaks berperan atas tersebarnya 
foto Presiden Ekuador, Lenin Moreno, 
saat tinggal di Eropa beberapa tahun 
lalu. Foto-foto itu tersebar di media 
sosial. Moreno sendiri tak secara 
langsung mengatakan Assange pelaku 
penyebaran foto-foto tersebut. Namun 
Moreno sudah mengingatkan Assange 
tidak punya hak 'meretas akun-akun 
pribadi maupun telepon-telepon'. 
Termasuk tidak bisa mencampuri politik 

Julian Assange Kehilangan Suaka Politik

negara lain, khususnya yang punya 
hubungan baik dengan Ekuador.
“Tuan Assange telah melanggar 

kesepakatan 
yang kami capai 
dengannya dan 
penasihat 
hukumnya, terlalu 
banyak," sebut 
Moreno dalam 
wawancara 
dengan 
Ecuadorian Radio 
Broadcasters' 
Association, 
seperti dikutip dari 
Reuters pada 
Jumat (5/4/2019).
"Bukannya dia 
tidak bisa 
berbicara dan 

mengekspresikan dirinya secara bebas, 
tapi dia tidak bisa berbohong ataupun 
meretas akun-akun privat atau telepon," 
imbuhnya.Akun Twitter WikiLeaks pada 
Jumat (5/4) waktu setempat, seperti 
dilansir media Inggris, Evening Standard, 
menyebutkan Assange akan diusir dari 
Kedubes Ekuador di London 'dalam 
hitungan jam hingga hari'. Kicauan itu 
didasarkan WikiLeaks dari 'seorang 
sumber level tinggi'.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
melelang dua unit mobil yang merupakan 
barang rampasan perkara korupsi 
mantan Gubernur Jambi, 
Zumi Zola. Lelang ini 
dilakukan KPK bekerja 
sama dengan Kantor 
Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang 
(KPKNL) Jambi setelah 
perkara korupsi yang 
menjerat Zumi Zola 
berkekuatan hukum tetap 
atau inkrah.Dalam 
putusannya, majelis hakim 
Pengadilan Tipikor Jakarta 
menjatuhkan hukuman 
enam tahun penjara dan 
denda Rp 500 juta subsider 
3 bulan kurungan.
Majelis hakim juga mencabut hak 
politikus PAN tersebut untuk dipilih dalam 
jabatan publik selama lima tahun setelah 
menjalani pidana pokok. Majelis Hakim 
menyatakan Zumi Zola terbukti secara 
sah dan meyakinkan menerima gratifikasi 
sebesar Rp44 miliar dan satu unit mobil 
Alphard. Gratifikasi ini diterima Zumi Zola 
dari Afif Firmansyah sebesar Rp 34,6 
miliar, Asrul Pandapotan R p2,7 miliar, 
dan Arfan Rp 3 miliar, US$ 30.000, serta 
Sin$100.000.Sebagian dari gratifikasi 
yang diterimanya ini dipergunakan Zumi 
Zola untuk melunasi utang-utang 
kampanye Pemilihan Gubernur Jambi. 
Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan 
uang tersebut untuk keperluan adiknya, 
Zumi Laza yang akan maju sebagai calon 
Wali Kota Jambi. Selain itu, Majelis 
Hakim menyatakan Zumi Zola bersalah 
telah menyuap anggota DPRD Jambi 
sebesar Rp16,34 miliar. Uang tersebut 
untuk memuluskan ketok palu 
Rancangan Peraturan Daerah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Raperda APBD) Jambi tahun anggaran 
2017-2018.Dua mobil rampasan perkara 
Zumi Zola yang bakal dilelang KPK dan 
KPKNL Jambi terdiri dari satu unit mobil 
merk Suzuki tipe APV STD Nomor Polisi: 

KPK Lelang Mobil Zumi Zola

B 1537 SIX warna silver dengan harga 
limit: Rp31.858.000 dan satu unit 

mobil merk Suzuki tipe 
APV STD Nomor 
Polisi: B 1538 SIX 
warna silver dengan 
harga limit 
Rp31.858.000."Barang 
yang dilelang 
dilengkapi dengan 
BPKB dan STNK," 
kata Febri dalam 
pesan singkatnya, 
Jumat (5/4).
Febri menambahkan, 
untuk informasi lebih 
lengkap dapat dilihat di 
situs KPK. Nantinya, 
calon peserta lelang 
dapat melihat obyek 

yang akan dilelang pada Selasa 
tanggal 9 April 2019 Pukul 10.00 WIB 
sampai pukul 12.00 WIB di Rupbasan 
Klas I Jambi, Kenali Asam Bawah, 
Kota Baru, Jambi. 

Dicari deliman & kasir fulltime
harus kerja weekend.
Hub : 267 - 758 - 6785

Disewakan rumah dgn r. tamu, 3 kt 
r. makan, dapur, 1km, ada driveway,
dekat halte bus & trolly, no pet,
no smoking,  (64 & Lindbergh) yang
berminat 
Text : 267 - 709 - 9560 

Seafood store in Wynnewood mem
butuhkan pegawai laki2 segera.
call : Jenny 267 - 304 - 5031
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Jual Kaos

STMJ

267 -438 - 3084

Hubungi 

Ahokers Philadelphia
APHI

$25

Mulai 03 / 03 / 2019
Pasang Iklan
Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu
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Mulai 03 / 03 / 2019
Pasang Iklan
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$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu


