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Selama ini kita mengenal sosok Jokowi 
dengan gaya kepemimpinan blusukan. 
Itulah cara Jokowi 
berkomunikasi 
dengan rakyatnya. 
Komunikasi jarak 
dekat bertatap muka 
langsung dengan 
warga. Jokowi yang 
adalah pemimpin 
tertinggi di negara ini 
rela keluar dari 
Istana Kepresidenan 
yang nyaman untuk 
berdiri sama tinggi 
dan duduk sama 
rendah dengan kita 
sekalian rakyat 
jelata, demi 
mendengarkan segala keluhan dan 
permasalahan yang kita hadapi sehari-

hari. Jokowi pemimpin yang sederhana 
dan merakyat itu memang fakta. Polos 

dan terkesan ndeso jika 
memakai istilah lain 
yang lebih kasar. Tak 
mengapa juga. Silakan 
mau memakai istilah 
seperti apa untuk 
menggambarkan sosok 
Jokowi yang sangat 
bersahaja ini. Yang 
jelas hukum negara 
juga sudah mengatur 
bahwa setiap ujaran 
kebencian pasti ada 
konsekuensinya. Fakta 
plonga plongo ndeso 
inilah yang sekarang 
kita lihat di musuh 

Jokowi. Karena mereka sudah tak punya 
lagi ide dan program-program bagus 

Jokowi 
Gas Poll
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untuk menyaingi kinerja Jokowi yang 
cemerlang, para rival Jokowi mulai 
menjelma menjadi makhluk jahat yang 
menghalalkan segala cara untuk 
menghancurkan Jokowi dalam tempo 
sesingkat-singkatnya. Dengan 
sengaja mereka mengincar kepolosan 
dan kebersahajaan Jokowi yang 
memang adalah rakyat sipil biasa. 
Jokowi tak punya latar belakang 
militer. Mereka menyadari bahwa 
Jokowi adalah orang Solo yang 
sangat menjunjung tinggi budaya, 
semangat menolong, membantu, 
simpati, empati, gotong royong, tepa 
selira, unggah-ungguh, dan tenggang 
rasa dengan semangat kekeluargaan 
yang adiluhung. Mereka tahu betul 
sifat Jokowi takkan semudah itu 
membalas perlakuan jahat mereka. 
Dari situlah mereka mulai 
melancarkan serangan brutal 
memunculkan hinaan, hujatan, celaan 
bahkan fitnahan untuk Jokowi. Bukan 
hanya sekali dua kali saja, tapi 
bertubi-tubi sampai sekarang. Dari 
kepribadian beliau yang seperti itu, 
tersimpan satu kekaguman rakyat 
kepada beliau. Ditengah fitnah dan 

hoaks yang mennghujam beliau bertubi-
tubi, beliau tetap tenang dan sama 
sekali tidak membalas serangan 
tersebut. Banyak masyarakat yang 
heran Jokowi dikatai seperti apapun 
beliau tidak menggubrisnya dan tetap 
fokus bekerja. Amat berbeda dengan 
pendahulunya yang jika disenggol 
sedikit saja langsung membuat 
konferensi pers dan curhat merasa 
didzolimi. Tapi beliau memang membuat 
banyak rakyat heran. Fitnah dan 
hoaksnya secara akal sehat tidak bisa 
dimaafkan dan benar-benar sangat 
keterlaluan. Namun beliau sama sekali 
tidak menggubrisnya dan lebih memilih 
untuk fokus kerja kerja dan kerja. 
Kebaikan yang beliau tunjukkan 
tersebut membuat rakyat jelata 
terdorong untuk membela beliau. Saat 
beliau diserang dengan isu-isu hoaks 
seperti keturunan PKI, anti-Islam, antek 
asing dan aseng, pemimpin boneka, 
naluri rakyat sebagai warga negara 
yang baik tergerak. Narasi yang 
konsisten disampaikan sejak tahun 
2014. Pak Jokowi bukan keturunan PKI. 
Jika kalian meminta Pak Jokowi untuk 
melakukan tes DNA hal itu tidak akan 
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berpengaruh. Mengapa? Tes DNA bukan 
tes yang bertujuan untuk mengecek 
ideologi seseorang. Seseorang tidak 
dapat dikatakan kiri atau kanan hanya 
dengan bermodalkan tes DNA saja. Pak 
Jokowi juga bukan pemimpin yang anti-
Islam. Sejak lahir beliau beragama Islam 
dan sudah menunaikan ibadah Haji pada 
tahun 2003 dan bahkan sudah 
menunaikan umroh sebanyak empat kali. 
Beliau juga dekat dan hormat dengan 
ulama, kiai, dan habaib. Bahkan pada 
masa kepemimpinan beliau hari santri 
nasional ditetapkan pada tanggal 22 
Oktober. Bukti bahwa Jokowi berkuasa 
pelajaran agama akan dihapus dan azan 
dilarang juga sangat tidak benar. Buktinya 
selama empat setengah tahun ini kita 
masih bisa mendengarkan azan. Bahkan 
mata pelajaran agama masih dipelajari di 
sekolah-sekolah dan bahkan pada saat 
kita kuliah pun kita masih mendapatkan 
mata kuliah pendidikan agama. Tidak ada 
yang namanya kriminalisasi ulama. 
Siapapun itu, entah apapun pangkat yang 
melekat pada dirinya, jika dia melakukan 
pelanggaran hukum, dia harus ditindak 
sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku. Jadi tolong bedakan kriminalisasi 

ulama dengan ulama yang melakukan 
kriminal. Fitnah yang mengatakan 
bahwa Jokowi antek asing dan aseng 
juga benar-benar keterlaluan. Jika 
beliau adalah antek asing,  kita sangat 
yakin dan percaya bahwa saham 
Freeport sebesar 51 persen tidak akan 
kita kuasai. Jika beliau antek asing, 
Blok Rokan dan Blok Mahakam tidak 
akan dikelola oleh Pertamina. Tetapi 
faktanya, kekayaan sumber daya alam 
yang dimiliki oleh negara kita dan 
diserahkan kepada perusahaan asing 
pada masa Orde Baru berhasil kita 
kuasai dan kelola kembali. 
Membalaskah Jokowi??? Tidak!!! 
Jangankan membalas, bereaksi saja 
juga tidak. Jokowi tabah menelan 
semuanya dengan ikhlas. Saat Jokowi 
tak mampu mereka serang, keluarga 
Jokowi juga jadi incaran. Mulai dari ibu 
Jokowi, istri, anak-anak, menantu 
bahkan cucu Jokowi juga tak luput dari 
serangan untuk memuaskan nafsu 
kejahatan mereka. Membalaskah 
keluarga Jokowi??? Sama sekali 
tidak!!! Gibran dan Kaesang selaku 
anak-anak Jokowi justru berkata, 
“Dimaaafkan saja.” Berulang-ulang 
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ra usah 

terus begini selama empat setengah 
tahun. Persaingan yang sebetulnya sah 
dan wajar terjadi dalam dunia apapun 
termasuk dalam dunia politik kini mulai 
jadi tak sehat. Persaingan berubah jadi 
kebencian dan kejahatan. Itulah 
kelakuan para pembenci Jokowi. 
Sesabar-sabarnya manusia pasti ia 
mempunyai batas kesabaran. Dan kini 
Pak Jokowi membuktikan bahwa yang 
namanya sabar itu ada batasnya. 
Setelah berdiam diri menghadapi 
segala fitnah dan hoaks ini beliau mulai 
bereaksi. Memang selama ini beliau 
diam saja ketika namanya diplesetkan 
dan keluarganya dicaci maki. Namun 
kali ini, sepertinya beliau tidak akan 
tinggal diam. Beliau akan melawan 
fitnah dan hoaks itu. Kesabaran Jokowi 
sudah pada titik nadir terendah. 
Serangan fitnah yang terus ditujukan 
pada dirinya akhirnya nampaknya tidak 
bisa ia biarkan. Pada kehadirannya 
pada acara yang digelar di Stadion 
Kridosono, Kota Yogyakarta, Sabtu 
(23/3/2019), Jokowi menegaskan kalau 
dirinya akan melawan fitnah. 
Menurutnya, selama ini ia memilih diam 

dengan segala bentuk fitnah yang 
ditujukan padanya. pada deklarasi itu 
Jokowi menyatakan : "Saya ini 
sebenarnya sudah diam 4,5 tahun, 
difitnah- fitnah saya diam, dijelek-
jelekin saya diam, dicela dan 
direndah-rendahkan saya diam. 
Dihujat-hujat, dihina-hina saya juga 
diam," ujar Joko Widodo dalam 
sambutannya di acara deklarasi 
“Alumni Jogja SATUkan Indonesia” di 
Stadion Kridosono, Kota  , 
Sabtu (23/03/2019). Di hadapan 
peserta deklarasi “Alumni Jogja 
SATUkan Indonesia” Jokowi 
menyatakan tidak akan diam lagi. 
"Tetapi hari ini di , saya 
sampaikan, saya akan lawan," ucap 

 dengan suara lantang. "Ingat-
ingat sekali lagi, akan saya lawan," 
tegasnya lagi. Pernyataan  ini 
pun langsung disambut riuh tepuk 
tangan peserta deklarasi yang hadir di 
Stadion Kridosono, Kota . 
Tak hanya bertepuk tangan, para 
peserta pun turut meneriakkan kata 
lawan. Jokowi menuturkan, sikap 
melawan yang disampaikannya bukan 

Yogyakarta

Yogyakarta

Jokowi

Jokowi

Yogyakarta
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untuk kepentingan dirinya. "Bukan untuk 
diri saya, tetapi ini untuk negara," ucap 
Jokowi dengan kerasnya. 

Atas seruan 
dari Bapak Presiden yang akan melawan, 
maka rakyat dari semua elemen kini 
berSATU. 

Jujur banyak 
rakyat menangis saat nonton video pidato 
Jokowi ini. Empat tahun setengah Jokowi 
diam difitnah, dijelek-jelekkan, dicela, 
direndahkan, dihujat dan dihina. Tapi 
kemarin di Jogja, Jokowi menyatakan 
akan melawan itu semua. Demi dirinya 
sendiri? TIDAK! Jokowi akan melawan 
demi kita seluruh rakyat Indonesia yang 
sedang terancam keutuhannya akibat 
fitnah dan kebohongan yang terus 
dilancarkan rival Jokowi. Rival jahat yang 
menghalalkan segala cara untuk 
berkuasa di Indonesia. Rakyat pun muak 
melihat gerombolan mereka. 

NU misalnya, secara terbuka 
menyatakan dukungan pada Jokowi. 
Alasan sederhananya, karena ada tokoh 
terbaik NU yang ikut berlaga 
mendampingi Jokowi. Jika ada keluarga 
sendiri, ngapain pilih orang lain yang 
tidak jelas komitmennya terhadap NKRI? 
Tetapi juga ada alasan fundamental, 
karena kelompok ekstrimis, teroris dan 
radikal kini berkumpul jadi satu. 

Selebihnya, karena memang NU pasti 
berseberangan dengan PKS, karena 
kader partai ini kerap membid'ah 
bid'ahkan ritual keagamaan 
masyarakat NU. Dari kalangan 
pengusaha. Biasanya pengusaha 
memilih berada di tengah. Netral. 
Siapapun yang jadi, mereka akan ikut. 
Sehingga tidak mau bersikap atau 
memberikan dukungan secara terbuka, 
karena kalau pilihannya kalah, nanti 
bisa terkena dampak kebijakan dari 
pemerintah. Tapi tahun ini berbeda. 
Setidaknya sepuluh ribu pengusaha 
berkumpul, melakukan deklarasi 
terbuka, menyatakan diri bahwa 
mereka siap mendukung dan 
memenangkan Jokowi Amin untuk 
periode 2019-2024. Tidak hanya 
dukungan basa basi tentunya. Salah 
satu mall di Surabaya sempat 
mengadakan flashmob yang 
melibatkan ratusan penari. Bahkan 
menurut sumber yang dapat dipercaya, 
hampir semua mall di Surabaya sudah 
menyatakan sikap untuk mendukung 
pasangan 01. Dari kalangan akademisi 
dan kampus. Beberapa Universitas 
Indonesia bergantian melaksanakan 
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deklarasi terbuka, di berbagai daerah. 
Mereka yang selama ini kerap diam dan 
menjadi silent reader di grup-grup alumni, 
sabar melihat broadcast hoax dan fitnah 
terhadap pemerintahan Jokowi, kini 
berani keluar dan turun ke jalan. 
Menyatakan diri bahwa mereka siap 
mendukung dan memenangkan Jokowi 
Amin. Dari kelompok kampus dan alumni 
SMA semua memberikan dukungan 
dengan berbagai macam deklarasi, ada 
beragam alasan mengapa mereka kini 
mereka menyatakan dukungan. Tapi inti 
dari alasan tersebut sebenarnya hanya 
satu, mereka muak melihat arogansi 
kelompok oposisi, yang tak pernah 
sungkan menyebar hoax dan fitnah. 
Alasan lainnya, ada yang bersifat 
personal. Misal beberapa mahasiswa di 
sebuah universitas menjadi korban 
penculikan yang dilakukan oleh Prabowo. 
Untuk itu mereka meyakini bahwa tak 
ada pilihan lain selain memenangkan 
Jokowi. Selain itu, ada juga kelompok 
kepala daerah. Jika kepala daerah 
berasal dari partai koalisi Jokowi Amin, 
mungkin agak wajar. Karena pasti ada 
komunikasi politik yang terjadi. Tapi 
sekarang yang terjadi, hampir semua 
kepala daerah, termasuk yang didukung 
oleh partai oposisi, ikut mendukung 

Jokowi. Semua elemen atau kelompok 
yang kini bergerak bersama-sama 
mendukung Jokowi, disempurnakan 
oleh semakin massifnya gerakan 
kelompok silent majority. Sambutan 
terhadap kedatangan Jokowi di 
berbagai daerah selalu mengagetkan. 
Tidak pernah sesuai dengan perkiraan 
dan prediksi pengamanan. Bahkan 
saking antusiasnya, masyarakat kini 
sudah sangat biasa menerobos 
paspampres. Jangankan saat Jokowi di 
dalam mobil, bahkan saat naik sepeda 
ontel pun mereka menerobos untuk 
bersalaman. Seingat saya, segemes-
gemesnya warga terhadap Jokowi, 
mereka tak akan menerobos masuk 
saat Presiden bersepeda. Jika melihat 
antusiasme masyarakat dan seluruh 
elemen yang ada di Indonesia, 
memang agak mustahil Prabowo bisa 
menang. Bahkan jika dibandingkan 
gelombang dukungan yang didapat 
SBY pada tahun 2009, rasanya 
dukungan masyarakat terhadap Jokowi 
jauh lebih besar. Hal ini dapat 
dibuktikan melalui data lembaga survei. 
Dari semua lembaga survei, baik yang 
selama ini dianggap pro Prabowo, 
bahkan sempat memenangkan 
Prabowo di quick count di 2014, 
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semuanya setuju dan satu suara bahwa 
Jokowi akan menang dan menjadi 
Presiden hingga 2024. Bahkan menurut 
LSI Denny JA, terbuka kemungkinan 
Jokowi akan menjadi Presiden dengan 
rekor 
kemenangan 
terbesar 
sepanjang sejarah 
pemilihan umum 
di Indonesia. SBY 
di tahun 2009 
mendapat suara 
60.8 persen. 
Sementara Jokowi 
diprediksi akan 
mendapat 
perolehan di atas 
itu. Dengan 
semua kenyataan 
ini, maka wajar kalau pendukung 
Prabowo panik dan kejang-kejang. 
Sehingga mereka menyiapkan tuduhan 
kecurangan. Meminta pihak asing untuk 

memantau pemilu Indonesia hanya 
akal-akalan saja. Pada intinya mereka 
sudah tidak yakin kepada netralitas 
aparat, KPU dan Bawaslu. Kubu 

oposisi atau 
pendukung 
Prabowo meyakini 
bahwa Jokowi 
mendapat 
dukungan dari 
semua elemen, 
sehingga 
mengklaim bahwa 
Pilpres 2019 sudah 
tidak netral lagi. Hal 
inilah yang 
membuat mereka 
kini sibuk dengan 
hastag 
#INAelectionobserv

erSOS. Semua tuduhan fitnah dan 
kecurangan akan mereka bangun. 
Karena apa? karena mereka pun 
sangat yakin akan kalah lagi. Inilah 
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kenapa posisi pengganti Sandiaga di 
Wagub DKI belum juga selesai dibahas. 
Karena mereka juga tidak yakin Prabowo 
akan menang, sehingga Sandiaga akan 
dikembalikan lagi mengisi posisi Wagub. 
Tak tersentuhkah kita mendengar suara 
Jokowi yang bergetar 
menahan segala 
gejolak yang ada 
dalam hatinya saat 
meneriakkan kalimat 
perlawanan itu? 
Semua rakyat 
tersentuh. Rakyat 
sangat tersentuh 
hingga meneteskan 
air mata. Campur 
aduk rasanya. Untuk 
itu kita semua juga 
sudah memutuskan 
akan terus menyertai perlawanan Jokowi 
pada para pemfitnah dan penyebar hoax 
yang sudah sangat meresahkan negeri 
ini. Kita juga akan melawan! Itu sumpah 
kita pada Ibu Pertiwi. Demi diri sendiri? 
Tidak! Kita semua ikut melawan demi 

terciptanya Indonesia yang aman dan 
nyaman untuk anak dan cucu kita 
kelak. Jika rekan-rekan dan pembaca 
punya motivasi yang sama dengan 
kami ayo bersama-sama Pak Jokowi 
melawan fitnah dan hoaks. 

Perlawanan rekan-rekan 
pembaca punya andil 
terhadap Indonesia maju 
dimasa yang akan 
datang. Jangan sampai 
pembangunan yang 
sudah berjalan dengan 
sangat baik ini harus 
terhenti atau mundur ke 
belakang karena hoak''s 
dan fitnah yang begitu 
masif yang kita diamkan 
begitu saja. Ayo bangkit 
silent majority! Sekarang 

bukan saatnya diam itu emas. Mari 
satukan hati demi NKRI dan Pancasila. 

KITA AKAN LAWAN. INGAT 
SEKALI LAGI. AKAN KITA 
LAWAN!!! #JokowiLagi
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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

Penyakit batu empedu banyak 
menyerang wanita berumur, khususnya 
penderita diabetes dan yang menjalani 
diet tertentu. Pada awalnya, tidak 
ditunjukkan gejala tertentu dari 
munculnya penyakit 
ini.
Pada tahap 
selanjutnya, baru 
muncul gejala seperti 
nyeri, mual, dan sakit 
kuning dari batu 
empedu ini. Perawatan 
medis standar untuk 
batu empedu 
simtomatik adalah 
operasi.Untuk 
meredakan penyakit batu empedu ini, 
bisa dilakukan tidak hanya dengan 
operasi namun dengan konsumsi jus 
dan minuman tertentu. Dilansir dari 
Positive Med, berikut sejumlah jus yang 
dapat melarutkan batu empedu.
1. Apel dan Garam Epsom
Minum dua gelas jus apel setiap hari 
selama dua minggu untuk melunakkan 
batu empedu. Selanjutnya, larutkan 
satu sendok makan garam Epsom 
dalam segelas air. Minum dua atau tiga 
gelas larutan garam Epsom dalam 
sehari.Garam Epsom dapat membuka 
saluran-saluran empedu untuk 
mengeluarkan batu empedu yang 
sudah melunak. Kebanyakan orang 
akan mengalami diare yang cukup 
parah setelah menenggak garam 
Epsom.
2. Jus lemon dan Minyak Zaitun
Campur setengah cangkir jus lemon 
dengan setengah cangkir minyak 
zaitun. Minum ramuan itu dalam sekali 
tenggak.
Minyak zaitun dapat memicu 
pengosongan kandung empedu dan 
asam sitrat dapat mengurangi kadar 

kolesterol dalam empedu, yang 
membantu dalam melarutkan batu 
empedu.
3. Jus apel
Kamu bisa mencampur satu sendok 

makan cuka sari apel 
dengan segelas jus 
apel dan 
meminumnya setiap 
pagi. Asam malat 
yang ditemukan 
dalam jus apel dapat 
melunakkan batu 
empedu.
Selain itu, cuka sari 
apel dapat 
mengurangi kadar 

kolesterol dalam empedu yang juga 
ikut melarutkan batu empedu secara 
perlahan. Cuka sari apel juga bisa 
mencegah pembentukan batu 
empedu.
4. Jus Pir
Larutkan satu sendok makan madu 
dalam setengah gelas air hangat. 
Kemudian campur dengan jus pir. 
Pektin yang ditemukan dalam jus pir 
dikatakan dapat melarutkan batu 
empedu.
5. Teh Peppermint
Peppermint dapat merangsang aliran 
empedu, dan terpene, senyawa yang 
ditemukan dalam peppermint dan 
dapat membantu melarutkan batu 
empedu. Kamu hanya perlu 
merendam daun mint dalam air panas 
untuk membuat teh peppermint. 
Minum beberapa kali dalam sehari 
untuk mengeluarkan batu empedu.
Lima ramuan minuman tersebut bisa 
kamu konsumsi untuk melunturkan 
batu empedu. Kamu bisa mulai 
mengonsumsinya untuk 
menghilangkan masalah batu empedu 
yang kamu alami. 

Minuman Yang Bisa Larutkan Batu Empedu
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Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
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Hubungi : Steve  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification

Patung di depan Putri Duyung Resort 
Ancol, Jakarta Utara menarik perhatian 
warga. Pasalnya patung wanita ini, kini 
ditutupi kain berwarna emas atau yang 
dikenal sebagai 
kemben. Kemben 
tersebut terlihat 
untuk menutupi 
dada. Padahal, 
sebelumnya 
bagian tersebut 
tak ditutupi kain 
selayaknya 
patung pada 
umumnya. 
Corporate 
Communication 
Manager Taman 
Impian Jaya Ancol 
Rika Lestari 
menyebut hal 
tersebut hanyalah 
penyesuaian 
dengan norma 
dan budaya orang 
timur. "Kita kan 
orang timur kita budaya ketimuran jadi 
yang tadinya tidak terlihat pantes ya kita 
pantesin," ucap Rika saat dihubungi 
Kompas.com, Sabtu (23/3/2019).Meski 
demikian, Rika menyebut penilaian 

Patung Putri Duyung Pakai Kemben

terhadap patung yang dipakaikan 
kemben tergantung persepsi dan pikiran 
masing-masing orang. "Ini silakan saja 
berpersepsi masing-masing karena 

yang kami lakukan 
itu yang memang 
baik buat kita ya 
karena kita 
memang orang 
timur dan itu 
memang baik 
kenapa enggak," 
kata dia. Ia pun 
menyebut bahwa 
tak ada maksud 
apa pun di balik 
kain yang 
disematkan 
kepada patung. 
Managemen Ancol 
pun kaget saat 
dekorasi tersebut 
kini menjadi 
perhatian publik. 
"Uniknya orang 
jadi perhatian 

sama Ancol oh ada patung itu ya. Intinya 
kita enggak mau ke arah negatif tapi 
positif. Dan saat kita melakukan itu tidak 
ada tendensi apa-apa tidak ada maksud 
apa-apa," tutupnya.

langit-langit mulut Anda dengan lidah 
selama 30 detik. Phytochemcials dalam 
mentimun mampu membunuh bakteri 
mulut, yang menyebabkan bau mulut.
5. Mengobati diabetes, mengurangi 
kolesterol, dan mengontrol tekanan 
darah
Jus mentimun mengandung hormon 
yang dibutuhkan oleh sel-sel pankreas 
untuk memproduksi insulin yang 
bermanfaat bagi pasien diabetes.
 Para peneliti menemukan bahwa 
senyawa, yang disebut sterol, dalam 
mentimun dapat membantu mengurangi 
kadar kolesterol. 
Mentimun juga mengandung banyak 
kalium, magnesium dan serat. Ini 
bekerja efektif untuk mengatur tekanan 
darah.
6. Membantu menurunkan berat badan 
dan pencernaan
Mentimun dikenal sebagai makanan 
rendah kalori dan kaya air. 
Maka dari itu, mentimun adalah menu 
diet yang ideal untuk orang-orang yang 
ingin menurunkan berat badan.
 Selain itu, mentimun juga dapat 
digunakan sebagai obat sembelit kronis.
Beragam manfaat luar biasa tersebut 
bisa kamu dapatkan dengan 
mengonsumsi mentimun. Pastikan kamu 
mengonsumsinya secara teratur untuk 
memperoleh berbagai manfaat 
kesehatan tersebut. 

Mentimun merupakan salah satu 
sayuran yang hampir selalu hadir pada 
makanan orang Indonesia. Baik 
sebagai hidangan di dalamnya maupun 
sebagai pendamping atau bahkan jadi 
minuman, mentimun sangat mudah kita 
jumpai.Mentimun sendiri menyimpan 
manfaat kesehatan yang tak bisa 
diremehkan serta tak boleh dihindari.
1. Anti-dehidrasi
Mentimun mengandung 95 persen air 
yang dapat menjaga tubuh tetap 
terhidrasi dan menghilangkan racun. 
Selain itu, mentimun juga memiliki 
sebagian besar vitamin yang 
dibutuhkan tubuh dalam sehari.
2. Perawatan kulit dan rambut
Kulit mentimun dapat digunakan 
sebagai obat iritasi kulit. Kamu juga 
dapat menggunakannya sebagai 
masker wajah atau mengurangi 
bengkak pada mata. Silikon dan sulfur 
yang dikandung oleh mentimun bisa 
membantu merangsang pertumbuhan 
rambut.
3. Melawan kanker
Mentimun mengandung lariciresinol, 
pinoresinol, dan secoisolariciresinol. 
Ketiga lignan tersebut dapat 
mengurangi risiko beberapa jenis 
kanker, seperti kanker payudara, rahim, 
dan prostat.
4. Meredakan bau mulut
Ambil seiris mentimun dan tekan ke 

Manfaat Mentimun Untuk Kesehatan
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Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) 
menangkap Direktur PT Krakatau Steel 
dalam operasi tangkap tangan (OTT) di 
kawasan BSD City, Tangerang Selatan, 
Jumat 
(22/3/2019). 
Informasi itu 
dikonfirmasi 
Wakil Ketua 
KPK 
Basaria 
Pandjaitan.  
Selain salah 
satu 
Direktur PT 
Krakatau 
Steel, 
ditangkap 
pula tiga 
orang 
lainnya. 
Lokasi penangkapan juga ada di 
Jakarta. Merujuk pada laman resmi 
Krakatau Steel, jajaran direksi 
perusahaan tersebut terdiri dari direktur 
utama dan lima direktur. "Ya benar, tadi 
sore sekitar pukul 18.30 WIB tim KPK 
memang menemukan adanya dugaan 
transaksi pemberian uang kepada salah 
satu Direktur BUMN (badan usaha milik 
negara) dari pihak swasta," kata 
Basaria dalam keterangan tertulis, 
Jumat malam. Terkait OTT 

Direktur Krakatau Steel Terkena OTT KPK
Romahurmuziy Menurut Basaria, diduga 
ada rencana pemberian uang dari pihak 
swasta yang berkepentingan dengan 
proyek di salah satu BUMN tersebut. 

"Diduga 
sebagian 
uang telah 
diberikan 
secara cash 
dan yang 
lainnya 
menggunaka
n sarana 
perbankan. 
Sedang 
didalami 
transaksi 
menggunaka
n rupiah 
ataupun 
dollar," kata 

dia. Menurut Basaria, keempat orang 
yang ditangkap sudah berada di dalam 
gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk 
pemeriksaan lebih lanjut. Namun, 
Basaria belum mengungkap secara 
spesifik identitas yang ditangkap. 
"Informasi lebih lengkap akan 
disampaikan besok sore melalui 
konferensi pers di kantor KPK. KPK 
memiliki waktu maksimal 24 jam untuk 
menentukan status hukum dari pihak 
yang diamankan tersebut," katanya.

Pada Sabtu (23/3/2019), Pasukan 
Demokratik Suriah (SDF) melalui juru 
bicaranya Mustafa Bali mengumumkan 
sebuah deklarasi historis. Deklarasi itu 
adalah kemenangan SDF, aliansi 
paramiliter Kurdi dan Arab, melawan 
Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS) di 
desa Baghouz.
 "Kami mendeklarasikan kemenangan 
total dan 100 persen kekalahan teritorial 
ISIS. Di hari yang unik ini, kami 
memperingati ribuan martir yang 
membuat kemenangan ini jadi nyata," 
ucap Bali.
Kemenangan itu menjadikan akhir dari 
kelompok yang dideklarasikan oleh Abu 
Bakar al-Baghdadi di Mosul, Irak, pada 
2014 silam. 
Diperoleh dari berbagai sumber, berikut 
merupakan sejarah singkat organisasi 
ekstremis tersebut.
1. Berawal dari Bagian Al Qaeda Pada 
awalnya, ISIS merupakan kelompok 
cabang dari Al Qaeda yang pada 2016 
bernama Negara Islam Irak (ISI), dan 
dipimpin figur kunci Al Qaeda. Kelompok 
itu terlibat dalam konflik sektarian yang 
dimulai ketika Amerika Serikat ( AS) 
melakukan invasi ke tiga tahun 
sebelumnya (2003). ISI melancarkan 
serangan mematikan di ibu kota Irak, 
Baghdad, dengan menargetkan 
pemimpin suku yang bersekutu dengan 
AS maupun pos militer Negeri "Paman 
Sam".
 Sempat dipukul mundur, ISI kemudian 
menetapkan basis mereka di Irak yang 
menjadi kota kedua di Irak, dan 
menjadikannya kota penghubung guna 
mendukung serangan. Pada 2010, Abu 
Bakar al-Baghdadi dinobatkan sebagai 
Ketua ISI.
 Dua tahun kemudian, dia mendapat 
mandat membentuk sayap ISI di Suriah 
yang tengah dilanda konflik sipil. 
Anggota dari cabang itu, dikenal dengan 
Jabhat al-Nusra, kemudian melebur ke 
dalam ISI, yang kemudian dikenal 
sebagai ISIS atau ISIL. Dengan cepat 
ISIS segera memantapkan posisinya di 

Sejarah Berdiri Dan Kejatuhan ISIS

Irak dan Suriah. Antara lain di Raqqa, 
mereka melemahkan Pasukan 
Pembebasan Suriah (FSA). Mostafa 
Sager, mantan anggota FSA 
mengungkapkan, ISIS bekerja secara 
rahasia dan menyusupkan mata-mata 
untuk memecah dua faksi kelompok 
penentang Presiden Bashar al-Assad 
itu. Akhirnya pada 2014 bertempat di 
Masjid Nuri Mosul, Baghdad 
mendeklarasikan berdirinya 
"kekhalifahan" ISIS yang mencakup 
Irak dan Suriah.
2. Menguasai Wilayah Seluas Portugal 
Operation Inherent Resolve (CJTF-
OIR), nama resmi koalisi yang 
memerangi ISIS, memprediksi ada 7,7 
juta orang yang hidup dalam 
kekuasaan kelompok tersebut. 
Berdasarkan grafik dari Conflict Monitor 
IHS Markis, 
ISIS menguasai wilayah seluas sekitar 
90.800 kilometer persegi, atau kira-kira 
seluas Portugal. Kebanyakan dari 
orang itu membayar pajak, biaya hidup, 
maupun denda yang membuat kantong 
pemasukan kelompok ekstremis itu 
menggelembung. 
Pusat Studi Internasional Radikalisasi 
dan Kekerasan Politik (ICSR) King's 
College London menyatakan, pada 
2014 pemasukan ISIS sebesar 1,9 
miliar dollar AS, atau Rp 26,8 triliun. 
Selain itu berdsarkan data ICSR, 
terdapat 41.490 warga asing yang 
datang dan bergabung dengan ISIS. 
Koalisi mengestimasi 50 anggota asing 
datang setiap bulannya. 
3. Operasi yang Dimulai di Era Obama 
Washington ketika Presiden Barack 
Obama menjabat langsung memulai 
operasi untuk menumpas ISIS yang 
semakin kuat baik di Irak maupun 
Suriah. Dalam upaya untuk 
mengalahkan ISIS itulah, AS kemudian 
membentuk koalisi yang 
beranggotakan 70 negara, dan 
memulai penyerangan pada akhir 
2014. Selama sekitar 4,5 tahun 
operasi, koalisi internasional itu seperti 
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diwartakan AFP telah melancarkan 
setidaknya 34.000 serangan udara di 
Irak dan Suriah. 
Alih-alih menambah jumlah 
pasukannya yang bertugas, koalisi AS 
itu kemudian memulai kampanye 
dengan melatih dan mengorganisasi 
kekuatan lokal. Keputusan yang dibuat 
Washington nampaknya berkaca dari 
kampanye militer mereka di Irak, di 
mana dilaporkan 4.400 prajurit 
terbunuh. 
Selain itu, kekhawatiran publik AS akan 
adanya kabar pengerahan tambahan 
personel membuat Obama 
mengurungkan niat itu, dan memilih 
melatih pasukan lokal. 
Strategi itu berbuah manis terutama di 
Irak ketika pasukan setempat yang 
kewalahan mulai memperoleh 
kemenangan kota demi kota. 
Puncaknya adalah ketika mereka 
merebut Mosul pada 2017. Pengganti 
Obama, Donald Trump meneruskan 

kebijakan untuk mengenyahkan ISIS. 
"Secara keseluruhan, strategi AS 
terbukti efektif dalam menumpas ISIS," 
kata Daniel Byman, peneliti Kebijakan 
Politik Timur Tengah di Brookings 
Institution. 
4. Kejatuhan ISIS Sepanjang 2018 dan 
awal 2019, ISIS terus menerus menuai 
kekalahan.
 Wilayah mereka yang awalnya seluas 
Portugal kemudian menyempit menjadi 
50 km persegi. Kemudian pendapatan 
mereka juga menurun dratis hingga 
sekitar 870 juta dollar AS, atau sekitar 
Rp 12,2 triliun, pada 2016. 
Pada awal 2018, mereka hanya 
menguasai Baghouz, sebuah desa yang 
berlokasi di tepi Sungai Eufrat, di mana 
SDF saat itu menyatakan anggota ISIS 
hanya tersisa ratusan. 
Mobilisasi pasukan darat yang ditunjang 
dengan serangan udara hingga 
akhirnya pada Sabtu ini, Bali 
mengumumkan kemenangan tersebut.
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Presiden Amerika Serikat (AS) 
membuat publik bingung ketika 
mengumumkan pencabutan sanksi 
terhadap Korea Utara (Korut). Pasalnya 
ketika mengumumkannya melalui 
kicauan di Twitter, Trump menyebut 
sanksi skala besar terhadap Korut 
berlaku pada Jumat (22/3/2019). 
Awalnya publik mengira yang Trump 
maksud adalaj sanksi dari Kementerian 
Keuangan AS kepada dua perusahaan 
perkapalan asal China pada Kamis 
(21/3/2019). Namun, sumber dari 
Gedung Putih dikutip Washington Post 
membeberkan sanksi yang Trump sebut 
baru direncanakan bakal dirilis dalam 
beberapa hari mendatang. Sanksi dari 
Kemenkeu AS itu merupakan tekanan 
pertama setelah pertemuan Trump dan 
Pemimpin Korut Kim Jong Un di Hanoi, 
Vietnam, mengalami kegagalan. Namun 
seperti diulas AFP Sabtu (23/3/2019), 
Trump yang disebut "jatuh cinta" 
dengan Kim dikabarkan berharap 
hubungan personal mereka berdua 
baik-baik saja. "Presiden Trump 
menyukai Pemimpin Kim, dan dia 
berpikir sanksi itu tidak diperlukan," ujar 
Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah 
Sanders. Pengumuman Trump itu 
mendapat kecaman dari Ketua Komite 
Intelijen House of Representatives 

Trump Cabut Sanksi Untuk Korut

Amerika

Adam Schiff, seorang politisi dari oposisi 
Partai Demokrat. Dalam kicauannya, 
Schiff menyebut keputusan itu sebagai 
tindakan naif dan bodoh. 
"Ketidakmampuan dan kekacauan di 
Gedung Putih membuatnya semakin 
buruk," keluhnya. Selain Schiff, 
Penasihat Keamanan Nasional John 
Bolton juga bersikukuh bahwa sanksi 
untuk menekan negara komunis itu 
masih dipandang penting. "Setiap pihak 
harus memperhatikan aktivitas mereka 
untuk memastikan tidak terlibat dalam 
perdagangan dengan Korut," tegas 
Bolton di Twitter. Mendapat sanksi dari 
AS, China memprotes dengan 
menjelaskan mereka sudah menjalankan 
seluruh resolusi yang diterbitkan oleh 
PBB. Dalam pernyataan resmi, Beijing 
menentang segala upaya sanksi yang 
diberikan oleh negara asing hanya 
berdasarkan hukum mereka sendiri. Ini 
twit mengejutkan kedua sepanjang dua 
hari terakhir yang dibuat presiden 72 
tahun tersebut. Sebelumnya ketika dia 
mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai 
wilayah Israel. Komentar Trump soal 
Golan itu direspon dengan kritikan baik 
oleh Suriah maupun sekutunya seperti 
Rusia dan Iran. Damaskus bahkan 
berjanji bakal merebut kembali Golan dari 
Israel

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Sejumlah penumpang MRT Jakarta yang 
berperilaku tidak tertib menjadi viral di 
media sosial. Ada penumpang yang 
makan sambil duduk lesehan di stasiun, 
bergelantungan 
di dalm kereta, 
hingga menginjak 
kursi MRT yang 
tengah diuji coba 
publik.  Foto- foto 
perilaku tidak 
tertib sejumlah 
penumpang 
diunggah 
warganet, salah 
satunya akun 
Instagram 
@jktinfo. Perilaku 
tidak tertib 
sejumlah 
penumpang ini 
disayangkan oleh 
warganet.  "Mau 
siapa pun 
presidennya, 
mau siapa pun gubernurnya kalau 
masyarakatnya kayak begini mah enggak 
akan berubah jadi maju ini kota," ujar 

Ulah Penumpang MRT Yang Bikin Heboh

pemilik akun Instagram 
@edwintheodore pada kolom komentar 
unggahan foto tersebut.  Menanggapi 
hal tersebut, Division Head Corporate 

Secretary PT 
MRT Jakarta 
Muhammad 
Kamaluddin 
berencana 
mengembalikan 
sistem 
pendaftaran 
penumpang ke 
sistem online. 
Sejumlah 
penumpang 
MRT Jakarta 
berperilaku 
tidak tertib 
ramai 
diperbincangka
n di media 
sosial. 
(Instagram 
@jktinfo) Ia 

mengatakan, perilaku tidak tertib yang 
dilakukan sejumlah penumpang 
disebabkan pembukaan pendaftaran 
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KPU resmi mencoret keikutsertaan 11 
partai politik di 429 wilayah karena tidak 
menyerahkan laporan awal dana 
kampanye (LADK) hingga tenggat waktu 
10 Maret 2019. Salah satunya adalah 
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang 
dicoret dari 43 Kabupaten dan 6 Kota 
yang tersebar di 19 Provinsi.Sekretaris 
Jenderal PSI, Raja Juli Antoni pasrah 
dengan keputusan KPU. PSI menyadari 
kelalaiannya yang tidak menyerahkan 
laporan dana kampanye tepat waktu."Ya 
kami sudah coba urus di KPU, tapi KPU 
kita kan memang ketat ya, dan itu 
memang kesalahan anak-anak kami. Ya 
kita sudah tegur juga, dari awal sudah 
kita ingatkan segala macam. Tidak telat-
telat banget juga, tapi ada deadline waktu 
kan, ya begitu," ujar Toni.
Dia menjelaskan, ada miskomunikasi 
yang harus diklarifikasi dari pencoretan 
itu. Menurutnya, PSI sebenarnya hanya 

PSI Tak Bisa Ikut Pemilu Di 49 Daerah

Tanah Air

dicoret dari dua kabupaten/kota. 
Alasannya, 
PSI memang tidak memiliki caleg di 47 
kabupaten/kota, sehingga otomatis 
tidak mengikuti kampanye di daerah 
tersebut."Hanya dua tempat, bukan 
49, karena 47 itu memang tidak ada 
calegnya. 
Jadi memang tidak buat laporan lah, 
calegnya tidak ada gitu," katanya.
Toni menegaskan, meski telah dicoret 
dan tidak akan mendapat kursi di 
tingkat kabupaten/kota, dia meminta 
kadernya untuk tetap berkampanye. 
Ini untuk membantu memenangkan 
suara caleg di tingkat DPRD Provinsi 
dan DPR-RI.
"Ya pasti tidak dapet (kursi). Di tingkat 
kabupaten/kota tidak dapat. Tapi kita 
tetap meminta mereka berkampanye 
mempromosikan caleg DPRD di 
Provinsi dan DPR-RI nya," tutupnya.

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

secara manual di stasiun MRT.  
"Karena menimbang kejadian hari ini 
(Sabtu kemarin), kami akan kembali ke 
pendaftaran 
online dan 
akan ada 
kuota 
(penumpang)
," ujar 
Kamaluddin 
kepada 
Kompas.com
, Sabtu 
(23/2/2019). 
Menurut dia, 
pihaknya 
akan lebih 
mudah 
mengontrol 
penumpang 
yang 
mendaftar 
secara online ketimbang 
manual.Sejumlah penumpang 

menunjukkan perilaku tidak tertib selama 
masa uji coba publik MRT Jakarta. Foto 
beredar luas di media sosial. (Instagram 

@jktinfo) "Iya pasti, ya, 
tentunya, kan, kalau 
sudah daftar online bisa 
diidentifikasi dengan 
mudah. Kalau sekarang, 
kan, (daftar) manual 
bahkan yang melakukan 
makan di sekitar stasiun 
itu, kan, mereka belum 
daftar," katanya.  Selain 
menyayangkan perilaku 
tidak tertib yang 
ditunjukkan sejumlah 
penumpang, pihaknya 
berharap perubahan 
sistem dapat mengubah 
perilaku penumpang.  "Ini 
bagian dari proses 
supaya membiasakan 

masyarakat agar lebih teratur," ujar 
Kamaluddin. 
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Apa Kata Bintang Anda
Penikaman yang dilakukan terhadap 
seorang pastor di Montreal, Kanada 
terjadi di depan puluhan jemaat saat misa 
pagi. Para jemaat berhamburan dari 
tempat duduk di 
dalam gereja, 
dengan salah 
satunya sempat 
berteriak saat 
penikaman 
terjadi.Seperti 
dilansir media 
lokal Kanada, 
CBC dan CTV 
News, Sabtu 
(23/3/2019), 
penikaman 
mengerikan ini 
terjadi di gereja 
Katolik St 
Joseph's 
Oratory pada 
Jumat (22/3) 
pagi waktu 
setempat, saat tengah digelar misa pagi. 
Sekitar 60 jemaat saat itu menghadiri 
misa dan sedang khusyuk mendengarkan 
khotbah serta bacaan Injil. Penikaman 
terjadi saat seorang pastor bernama 
Claude Grou (77) yang memimpin misa 
telah menyelesaikan bacaan Injil di altar 
gereja. Tiba-tiba seorang pria bertopi 
putih yang tadinya duduk di deretan 
jemaat, berdiri dan berjalan mendekati 
altar.Pria itu mendekati pastor Grou dan 
mengejarnya sambil melayangkan 
tikaman ke arah sang pastor. Aksi 
penikaman ini juga disaksikan oleh publik 
umum karena misa pagi itu disiarkan 
langsung lewat layanan live streaming 
online dan ditayangkan televisi rohani 
Katolik setempat, Sel+Lumiere TV atau 
Salt+Light TV. Tayangan video 
menunjukkan para jemaat yang terkejut, 
langsung bangkit dari tempat duduk dan 
beberapa orang di antarnya berlari 
mendekati altar untuk menolong pastor 
Grou. Ada juga jemaat yang panik dan 
berlari keluar gereja. Serangan berakhir 
dalam beberapa detik setelah jemaat dan 

Pastor Kanada Ditikam Saat Misa

Internasional 

petugas keamanan gereja dengan 
cepat melumpuhkan pelaku dan 
membantingnya ke lantai. 
"Saya berlari keluar gereja sambil 

berteriak untuk 
memberitahu petugas 
keamanan dan Bapa Grou 
pada saat bersamaan 
berlari menuruni tangga 
bersama saya di sakristi 
tapi dia tidak sampai ke 
sana," tutur salah satu 
jemaat, Adela Plamondon, 
yang melihat langsung aksi 
penikaman itu. Sakristi 
merupakan ruangan gereja 
untuk mempersiapkan 
misa. Letaknya bisa di 
dekat altar juga bisa di 
dekat pintu masuk 
gereja."Saya melihat 
pelaku terbaring di lantai 
setelah itu dan dia terlihat 
damai. Ada dua pria di 

atasnya dan selesai sudah," ucap 
Plamondon. Pastor Grou mengalami 
luka ringan di bagian atas tubuhnya 
akibat serangan ini. Dia dilarikan ke 
rumah sakit dengan ambulans dalam 
keadaan sadarkan diri. Saat ini, 
kondisinya dilaporkan stabil.Pelaku 
yang tidak disebut identitasnya kini ada 
dalam tahanan polisi setempat. 
Identitas pelaku tidak diungkap ke 
publik, hanya disebut usianya 26 
tahun. Dijadwalkan pelaku akan 
dihadirkan dalam persidangan pada 
Sabtu (23/3) waktu setempat, melalui 
videolink dari tempatnya ditahan. Motif 
di balik penikaman ini belum diketahui 
pasti. Juru bicara Kepolisian Montreal, 
Caroline Chevrefils, menyatakan 
sejauh ini tidak ada keterkaitan dengan 
terorisme. "Ini merupakan serangan 
terisolasi dan tidak ada kaitannya 
dengan terorisme," sebutnya.

Dicari full time & part time utk
kerja di laundromart.Yg berminat
hubungi : 267 - 516 - 2470 j/1

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)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Menyenangkan semua orang adalah hal 
mustahilKaryawan yang salah sudah 
sepantasnya ditegur. Untuk anak, ini 
bisa membuatnya belajar bertanggung 
jawab.
Keuangan: Salah hitung.
Asmara: Ada dan tiada.

Ingat, dunia belum berakhir. Memang, 
sih, Anda akan kehilangan teman 
bertukar pikiran dan pendapat. Namun, 
toh, the show must go on .
Keuangan: Tambahan pemasukan.
Asmara: Banyak tuntutan.

Pasti lebih menyenangkan mencari 
alternatif kegiatan menarik. 
Keuangan: Lupa utang.
Asmara: Selalu berdua.

Jangan menyerah dan langsung 
memberikan jarak.Minta waktu untuk 
bicara baik-baik akan mengatasi segala 
persoalan. 
Keuangan: Jaga keuangan.
Asmara: Kekasih baru.

tawaran promosi otomatis berbanding 
lurus dengan beban kerja di kantor. 
Padahal Si Kecil sedang dalam masa 
pertumbuhan yang pasti membutuhkan 
Anda di sisinya. 
 Keuangan: Peningkatan.
 Asmara:  Terbaik di dunia!

Biasakan untuk terbuka agar Anda bisa 
mengambil jalan jika terjadi hal negatif.
Keuangan: Dana misterius.
Asmara: Mencurigakan.

 
 Kekompakan tim beberapa bulan 
terakhir ini mendapat goncangan. Tiba-
tiba, salah satu rekan andal Anda 
dipindahtugaskan ke divisi lain 
sehingga tim mengalami 
“kepincangan”
Lakukan pengondisian darurat agar 
semua pekerjaan tetap dapat selesai 

tepat waktu, ya. Jika beban kerja mulai 
tak masuk akal, jangan ragu 
mengomunikasikannya.
Pekerjaan: Kelimpahan.
Keuangan: Gagal target.
Asmara: Mengagumi.

Memulai bisnis memang menjadi pilihan, 
namun bukan berarti ini lahan untuk 
“lari” ketika bosan menjadi karyawan, lo. 
Banyak cerita jatuh bangun seorang 
pebisnis yang tak selalu berakhir pada 
kesuksesan. 
Keuangan:  Pinjam modal.
Asmara: Tak sepaham lagi.

Keluarga adalah yang utama dalam 
hidup. Jadi ketika kantor tak memberi 
kesempatan untuk mementingkan 
keluarga di saat-saat tertentu, wajar Anda 
kecewa. 
Keuangan: Waspada kartu ATM
tertelan.
Asmara: Berbagi beban.

 
Jika insting menyampaikan hal negatif, 
mulai saja dengan
mengomunikasikannya.
 Toh, Anda sudah sangat mengenal 
pasangan sehingga saat ia berbohong 
pasti segera tercium, bukan?
Keuangan: Kebobolan terus.
Asmara:  Insecure .

Jangan sampai, Si Dia menilai 
komunikasi hanya satu arah, sehingga 
kata-kata Anda diterima sebagai 
instruksi.
 Di sisi lain, buah hati sudah cukup besar, 
lo, untuk memahami perdebatan 
orangtuanya. Jangan diumbar, ya.
Keuangan:  Senangkan diri.
Asmara:  Dominan. 

 
Perluas pergaulan dan buka diri untuk 
seseorang yang juga mengerti minat Anda 
ini agar pikiran lebih senang dan terbuka.
Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

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)
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Apa Kata Bintang Anda
Penikaman yang dilakukan terhadap 
seorang pastor di Montreal, Kanada 
terjadi di depan puluhan jemaat saat misa 
pagi. Para jemaat berhamburan dari 
tempat duduk di 
dalam gereja, 
dengan salah 
satunya sempat 
berteriak saat 
penikaman 
terjadi.Seperti 
dilansir media 
lokal Kanada, 
CBC dan CTV 
News, Sabtu 
(23/3/2019), 
penikaman 
mengerikan ini 
terjadi di gereja 
Katolik St 
Joseph's 
Oratory pada 
Jumat (22/3) 
pagi waktu 
setempat, saat tengah digelar misa pagi. 
Sekitar 60 jemaat saat itu menghadiri 
misa dan sedang khusyuk mendengarkan 
khotbah serta bacaan Injil. Penikaman 
terjadi saat seorang pastor bernama 
Claude Grou (77) yang memimpin misa 
telah menyelesaikan bacaan Injil di altar 
gereja. Tiba-tiba seorang pria bertopi 
putih yang tadinya duduk di deretan 
jemaat, berdiri dan berjalan mendekati 
altar.Pria itu mendekati pastor Grou dan 
mengejarnya sambil melayangkan 
tikaman ke arah sang pastor. Aksi 
penikaman ini juga disaksikan oleh publik 
umum karena misa pagi itu disiarkan 
langsung lewat layanan live streaming 
online dan ditayangkan televisi rohani 
Katolik setempat, Sel+Lumiere TV atau 
Salt+Light TV. Tayangan video 
menunjukkan para jemaat yang terkejut, 
langsung bangkit dari tempat duduk dan 
beberapa orang di antarnya berlari 
mendekati altar untuk menolong pastor 
Grou. Ada juga jemaat yang panik dan 
berlari keluar gereja. Serangan berakhir 
dalam beberapa detik setelah jemaat dan 

Pastor Kanada Ditikam Saat Misa

Internasional 

petugas keamanan gereja dengan 
cepat melumpuhkan pelaku dan 
membantingnya ke lantai. 
"Saya berlari keluar gereja sambil 

berteriak untuk 
memberitahu petugas 
keamanan dan Bapa Grou 
pada saat bersamaan 
berlari menuruni tangga 
bersama saya di sakristi 
tapi dia tidak sampai ke 
sana," tutur salah satu 
jemaat, Adela Plamondon, 
yang melihat langsung aksi 
penikaman itu. Sakristi 
merupakan ruangan gereja 
untuk mempersiapkan 
misa. Letaknya bisa di 
dekat altar juga bisa di 
dekat pintu masuk 
gereja."Saya melihat 
pelaku terbaring di lantai 
setelah itu dan dia terlihat 
damai. Ada dua pria di 

atasnya dan selesai sudah," ucap 
Plamondon. Pastor Grou mengalami 
luka ringan di bagian atas tubuhnya 
akibat serangan ini. Dia dilarikan ke 
rumah sakit dengan ambulans dalam 
keadaan sadarkan diri. Saat ini, 
kondisinya dilaporkan stabil.Pelaku 
yang tidak disebut identitasnya kini ada 
dalam tahanan polisi setempat. 
Identitas pelaku tidak diungkap ke 
publik, hanya disebut usianya 26 
tahun. Dijadwalkan pelaku akan 
dihadirkan dalam persidangan pada 
Sabtu (23/3) waktu setempat, melalui 
videolink dari tempatnya ditahan. Motif 
di balik penikaman ini belum diketahui 
pasti. Juru bicara Kepolisian Montreal, 
Caroline Chevrefils, menyatakan 
sejauh ini tidak ada keterkaitan dengan 
terorisme. "Ini merupakan serangan 
terisolasi dan tidak ada kaitannya 
dengan terorisme," sebutnya.

Dicari full time & part time utk
kerja di laundromart.Yg berminat
hubungi : 267 - 516 - 2470 j/1

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)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Menyenangkan semua orang adalah hal 
mustahilKaryawan yang salah sudah 
sepantasnya ditegur. Untuk anak, ini 
bisa membuatnya belajar bertanggung 
jawab.
Keuangan: Salah hitung.
Asmara: Ada dan tiada.

Ingat, dunia belum berakhir. Memang, 
sih, Anda akan kehilangan teman 
bertukar pikiran dan pendapat. Namun, 
toh, the show must go on .
Keuangan: Tambahan pemasukan.
Asmara: Banyak tuntutan.

Pasti lebih menyenangkan mencari 
alternatif kegiatan menarik. 
Keuangan: Lupa utang.
Asmara: Selalu berdua.

Jangan menyerah dan langsung 
memberikan jarak.Minta waktu untuk 
bicara baik-baik akan mengatasi segala 
persoalan. 
Keuangan: Jaga keuangan.
Asmara: Kekasih baru.

tawaran promosi otomatis berbanding 
lurus dengan beban kerja di kantor. 
Padahal Si Kecil sedang dalam masa 
pertumbuhan yang pasti membutuhkan 
Anda di sisinya. 
 Keuangan: Peningkatan.
 Asmara:  Terbaik di dunia!

Biasakan untuk terbuka agar Anda bisa 
mengambil jalan jika terjadi hal negatif.
Keuangan: Dana misterius.
Asmara: Mencurigakan.

 
 Kekompakan tim beberapa bulan 
terakhir ini mendapat goncangan. Tiba-
tiba, salah satu rekan andal Anda 
dipindahtugaskan ke divisi lain 
sehingga tim mengalami 
“kepincangan”
Lakukan pengondisian darurat agar 
semua pekerjaan tetap dapat selesai 

tepat waktu, ya. Jika beban kerja mulai 
tak masuk akal, jangan ragu 
mengomunikasikannya.
Pekerjaan: Kelimpahan.
Keuangan: Gagal target.
Asmara: Mengagumi.

Memulai bisnis memang menjadi pilihan, 
namun bukan berarti ini lahan untuk 
“lari” ketika bosan menjadi karyawan, lo. 
Banyak cerita jatuh bangun seorang 
pebisnis yang tak selalu berakhir pada 
kesuksesan. 
Keuangan:  Pinjam modal.
Asmara: Tak sepaham lagi.

Keluarga adalah yang utama dalam 
hidup. Jadi ketika kantor tak memberi 
kesempatan untuk mementingkan 
keluarga di saat-saat tertentu, wajar Anda 
kecewa. 
Keuangan: Waspada kartu ATM
tertelan.
Asmara: Berbagi beban.

 
Jika insting menyampaikan hal negatif, 
mulai saja dengan
mengomunikasikannya.
 Toh, Anda sudah sangat mengenal 
pasangan sehingga saat ia berbohong 
pasti segera tercium, bukan?
Keuangan: Kebobolan terus.
Asmara:  Insecure .

Jangan sampai, Si Dia menilai 
komunikasi hanya satu arah, sehingga 
kata-kata Anda diterima sebagai 
instruksi.
 Di sisi lain, buah hati sudah cukup besar, 
lo, untuk memahami perdebatan 
orangtuanya. Jangan diumbar, ya.
Keuangan:  Senangkan diri.
Asmara:  Dominan. 

 
Perluas pergaulan dan buka diri untuk 
seseorang yang juga mengerti minat Anda 
ini agar pikiran lebih senang dan terbuka.
Keuangan:  Bobol terus.
Asmara: Dibohongi.

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)
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