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Apa yang dapat kita pelajari dari drama 
Banana republik kemarin? Tanggal 6 
Januari 2021. Gedung Capitol Hill, di 
Washington DC, tempat anggota 
legislatif Amerika Serikat bersidang 
diserang massa. Rabu kemarin telah 
terjadi kekacauan pertama kali sejak 
207 tahun terakhir: Gedung Kongres 
Amerika Serikat di Capitol Hill diserbu 
oleh massa. Jika pada tahun 1814 
diserbu oleh tentara Inggris dan dibakar 
dalam 'Perang 1814', dua abad 
kemudian US Capitol diserbu dan 
dirusak oleh rakyatnya sendiri. Ini 
serangan massa yang pertama di 
gedung itu sejak tahun 1814. Selama 

lebih dari 207 tahun Capitol Hill berdiri, 
gedung tersebut telah menyaksikan 
sederet kekerasan sejak dibobol pertama 
kali saat serangan Inggris pada 1814. 
Yang terbaru kemarin, Capitol Hill diserbu 
pada Rabu (6/1) oleh massa pendukung 
Presiden Donald Trump yang menolak 
hasil Pemilihan Presiden 2020. Massa 
memaksa masuk dan berusaha 
menggagalkan sidang pengesahan hasil 
pilpres. Melihat sejarah capitol 
sebelumnya, berbagai peristiwa telah 
terjadi di gedung Capitol termasuk 
beberapa kali insiden bom dan 
penembakan. Dilansir New York Post, 
pada 24 Agustus 1814, Inggris 
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menginvasi Washington DC dan 
membakar Capitol Hill setelah menang 
atas pasukan Amerika di Bladensburg, 
Maryland. Di bawah komando Wakil 
Laksamana Sir Alexander Cockburn 
dan Mayor Jenderal Robert Ross, 
pasukan Inggris membakar ruang-ruang 
penting di dalam gedung yang kala itu 
masih dalam pembangunan. Awalnya, 
pasukan Inggris menjarah bangunan itu 
terlebih dahulu, kemudian membakar 
sayap selatan dan utara sekaligus 
membakar Perpustakaan Kongres. 
Bangunan bersejarah itu pun rusak 
parah, tapi kemudian diselamatkan dari 
kehancuran total berkat hujan badai 
yang datang tiba-tiba. Dilansir ABC 
News, Kamis (7/1), pada Januari 1835, 
seorang pelukis pengangguran 
bernama Richard Lawrence berusaha 
menembak Presiden Andrew Jackson di 
luar gedung Capitol, namun gagal 
setelah peluru tidak keluar. Pada 1856, 
seorang Republikan bernama Preston 
Brooks menyerang Senator 
pembudidaya Charles Sumner 
menggunakan tongkatnya di lantai 
Senat setelah Sumner memberikan 
pidato yang mengkritik perbudakan. 
Serangan berlanjut pada 1915, saat itu 
seorang pria Jerman menanam tiga 

batang dinamit di ruang resepsi Senat. 
Benda itu kemudian berbunyi sesaat 
sebelum tengah malam ketika sedang 
tidak ada orang. Pelaku bunuh diri 
sebelum bisa ditangkap. Serangan paling 
terkenal terjadi pada 1954. Kala itu, 
empat nasionalis Puerto Rico yang terdiri 
dari tiga pria dan satu wanita 
bersenjatakan pistol masuk diam-diam 
ke House Chamber. Mereka datang dari 
New York City untuk memprotes 
kemerdekaan Puerto Rico. Saat berhasil 
memasuki gedung, mereka duduk di 
galeri lantai DPR dan melepaskan sekitar 
30 tembakan. Lima anggota kongres 
dilaporkan terluka, satu di antaranya 
mengalami luka serius. Dan yang 
terakhir kemarin 6 Januari 2021 4 orang 
tewas. Kita semua mengetahui bahwa 
Amerika Serikat adalah salah satu 
negara yang paling mengagung-
agungkan Demokrasi dan kebebasan 
berpendapat. Namun di setiap 
kebebasan pasti akan ada selalu 
batasan dan aturan, nampak terlihat 
bahwa Trump dan para pendukungnya 
melanggar dari aturan-aturan tersebut. 
Mereka melanggar apa itu yang 
dinamakan demokrasi sejati. Mereka 
rupanya meniru demokrasi ala kadrun 
yang ada di Indonesia. Ada yang 
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merampok dan membuat rusuh terus 
bilang “Ini negara demokrasi”. Kadrun 
yang memaksakan kehendaknya, 
memfitnah dan ngehoax, terus bilang itu 
adalah kebebasan berekspresi. Jadi 
kejadian di Capitol itu merupakan 
sejarah Indonesia yang di pakai Trump 
untuk mencapai keinginannya. Atas 
penyerbuan massa di gedung DPR 
tersebut menyebabkan para pimpinan 
dan anggota senat dievakuasi. Massa 
sempat menguasai ruangan. Terdengar 
bunyi tembakan. Juga bunyi ledakan. 
Teriakan massa. Dan Empat orang 
tewas. Ada massa yang sempat-
sempatnya berfoto dan selfie di ruangan 
itu. Ada yang berani mencuri meja 
podium tempat anggota senat pidato. 
Ada yang membawa pulang bendera 
pusaka Confederate Battle yang 
dipajang di lantai dua. Massa datang 
dengan spirit yang sama. Mereka ingin 
anggota Senat membatalkan 
kemenangan Joe Biden dalam Pemilu 
Presiden. Menurut mereka, Trump yang 
menang. Pemilu telah dicuri. 
Pencurinya radikal kiri Partai Demokrat. 
Dan Joe Biden? Biden hanyalah boneka 

yang bergerak untuk kepentingan Cina. 
Kontestasi pemilu adalah tentang siapa 
yang menang siapa yang kalah. Ketika 
pihak yang kalah tidak mau menerima 
kekalahan tersebut, itu merupakan salah 
satu bentuk dari kemunduran demokrasi. 
Trump dan para pendukungnya seolah 
menggunakan "kebebasan berpendapat" 
sebagai tameng atas pelanggaran yang 
telah ia perbuat. Para pemimpin dunia 
dan diplomat telah mengeluarkan 
kecaman keras terhadap para perusuh 
yang menyerbu Gedung Capitol di 
Washington DC, Amerika Serikat (AS). 
Beberapa mendesak agar Presiden 
Donald Trump untuk membatalkan 
kekerasan tersebut. Kekerasan meletus 
setelah Trump berbicara kepada 
pengunjuk rasa untuk mengulangi klaim 
palsunya bahwa dia memenangkan 
pemilihan AS pada November. Para 
pemimpin dunia bereaksi dengan 
keprihatinan, menggambarkan kekacauan 
tersebut sebagai hal yang mengejutkan 
dan memalukan. "Warga Kanada sangat 
terganggu dan sedih dengan serangan 
terhadap demokrasi di Amerika Serikat, 
sekutu dan tetangga terdekat kami," kata 
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Perdana Menteri (PM) Kanada Justin 
Trudeau. "Kekerasan tidak akan pernah 
berhasil mengesampingkan keinginan 
rakyat. Demokrasi di AS harus 
ditegakkan dan itu akan terjadi." PM 
Australia Scott Morrison mengutuk 
kekerasan yang ia gambarkan sangat 
menyedihkan. Lewat akun Twitter-nya, 
PM Selandia Baru Jacinda Ardern 
mengatakan "Apa yang terjadi adalah 
salah. Demokrasi - hak orang untuk 
melakukan pemungutan suara, 
suaranya didengar dan kemudian 
memiliki keputusan yang ditegakkan 
secara damai tidak boleh dibatalkan 
oleh massa." Beberapa pemimpin 
menganggap Presiden AS secara 
pribadi bertanggung jawab atas 
kekacauan dan menuntutnya untuk 
segera menyelesaikannya. "Apa yang 
sekarang kita lihat dari Washington 

adalah serangan yang sama sekali tidak 
dapat diterima terhadap demokrasi di 
Amerika Serikat. Presiden Trump 
bertanggung jawab untuk menghentikan 
ini. Gambar yang menakutkan, bahwa ini 
adalah Amerika Serikat," kata PM 
Norwegia Erna Solberg. "Presiden Trump 
dan beberapa anggota Kongres memikul 
tanggung jawab besar untuk 
perkembangan," kata PM Swedia Stefan 
Löfven. "Proses pemilihan demokratis 
harus dihormati." "Adegan yang 
mengejutkan dan sangat menyedihkan di 
Washington DC, kita harus mengatakan 
ini apa adanya: serangan yang disengaja 
terhadap Demokrasi oleh Presiden yang 
sedang duduk dan pendukungnya, 
mencoba untuk membatalkan pemilu 
yang bebas dan adil! Dunia sedang 
menonton! Kami berharap untuk 
pemulihan ketenangan," kata Menteri 
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Luar Negeri Irlandia Simon Coveney. 
PM Belanda Mark Rutte berbicara 
langsung kepada Trump. "Gambar-
gambar mengerikan dari Washington 
DC Dear Donald Trump, ketahui bahwa 
Joe Biden sebagai presiden berikutnya 
hari ini." Diplomat dan pemimpin top di 
Islandia, Prancis, Austria, Polandia, 
Ekuador, Kolombia, dan Skotlandia, 
mengingatkan AS akan perannya 
sebagai model demokrasi di dunia. 
Mereka menyatakan ketidakpercayaan 
atas pelanggaran Capitol AS. Gedung 
tersebut pertama kali dibanjiri oleh 
perusuh saat serangan Inggris selama 
Perang tahun 1814, menurut Samuel 
Holliday, direktur beasiswa dan operasi 
dengan US Capitol Historical Society. 
"Ini bukan Amerika," kata Perwakilan 

Tinggi Uni Eropa Josep Borrell, yang 
menggambarkan tindakan massa itu 
sebagai "serangan tak terlihat terhadap 
demokrasi AS, institusi dan supremasi 
hukumnya." "Amerika Serikat mewakili 
demokrasi di seluruh dunia," tulis 
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di 
Twitter. "Kongres AS adalah kuil 
demokrasi. Menyaksikan adegan malam 
ini di #Washington DC sungguh 
mengejutkan," kata Presiden Dewan 
Eropa Charles Michel. Sekretaris 
Jenderal NATO Jens Stoltenberg 
mendesak warga Amerika untuk 
menghormati hasil Pilpres yang 
berlangsung pada November 2020. 
Seruan yang digaungkan oleh Presiden 
Parlemen Eropa David Sassoli, 
menambahkan, "Kami yakin AS akan 

memastikan bahwa aturan demokrasi 
dilindungi." Presiden Komisi Eropa 
Ursula von der Leyen, juga mengatakan 
"Saya percaya pada kekuatan institusi 
dan demokrasi AS. Peralihan 
kekuasaan yang damai merupakan 
intinya. Joe Biden memenangkan 
pemilihan. Saya berharap dapat bekerja 
dengannya sebagai Presiden AS 
berikutnya," katanya. Mantan Menteri 
Pertahanan Amerika Serikat James 
Mattis menyebut kerusuhan di Gedung 
Kongres di Capitol Hill, Washington DC, 
Rabu (6/1) digerakkan oleh Presiden 
Donald Trump. Ia juga menyebut 
serangan tersebut sebagai "upaya 
untuk menaklukkan demokrasi Amerika 
dengan aturan massa". "(Trump 
menggunakan) kepresidenannya untuk 
menghancurkan kepercayaan dalam 
pilpres kami dan untuk meracuni rasa 
hormat kita terhadap sesama warga 
negara, namanya akan hidup dalam 
penghujatan sebagai profil dalam 
kepengecutan," kata Mattis. Beberapa 
negara memperingatkan warganya di 

AS untuk berhati-hati dengan 
kekerasan tersebut. "Pada 6 Januari, 
ada protes massal di DC, dan 
pemerintah lokal telah mengumumkan 
jam malam darurat," kata Kedutaan 
Besar China untuk AS dalam sebuah 
pernyataan, memperingatkan 
warganya untuk memperhatikan 
situasi dan tetap waspada. Beberapa 
pemerintah asing, juga 
memperingatkan warganya untuk 
mewaspadai potensi kekerasan lebih 
lanjut. "Kami percaya bahwa AS akan 
mengatasi krisis politik domestik ini 
dengan matang. Banyak diplomat 
asing yang merekomendasikan agar 
warganya menjauh dari tempat 
keramaian dan tempat demonstrasi 
diadakan," Sekarang Dunia terpana. 
Dunia sedang melihat dengan jelas 
Amerika yang katanya mbahnya 
demokrasi. Amerika yang katanya 
yang paling dituakan dalam 
berdemokrasi malah seperti negara 
yang sedang berkembang. Bahkan 
salah satu mantan presiden 
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mengatakan bagaimana mungkin, 
pusat demokrasi dunia berubah 
menjadi Banana Republic? Istilah 
Banana Republik ini popular 
menggambarkan kondisi negara yang 
lembek dan lucu seperti buah pisang. 
Dalam banana republic, lembaga 
negara tak tertata. Yang berkuasa 
hanya para patron dan bandar. Mereka 
bisa sesuka hati memainkan politik. Ini 
Amerika Serikat. Ini satu satunya super 
power yang kini berkuasa. Kok bisa Ia 
berubah seperti banana republic, walau 
satu hari saja? Istilah banana republik 
dikatakan oleh Mantan presiden 
Amerika Serikat (AS) George W Bush 
turut berkomentar atas penyerbuan 
Capitol Hill, Kamis pagi (7/1/2020) 
waktu setempat. Presiden ke-43 AS 
yang menjabat pada 2001-2009 itu 
menyamakan Amerika di penyerbuan 
Gedung Capitol sebagai " Banana 
Republic". "Saya syok dengan perilaku 
sembrono dari beberapa pemimpin 
politik sejak pemilu dan kurangnya rasa 
hormat yang ditujukan hari ini untuk 
institusi kami, tradisi kami, dan 

penegakan hukum mati," kata Bush 
dikutip dari AFP. Komentar tersebut 
dilontarkan Bush untuk menyerang 
Donald Trump atas kerusuhan Gedung 
Capitol, yang juga dihujat oleh tiga eks 
presiden AS lainnya yaitu Bill Clinton, 
Barack Obama, dan Jimmy Carter. Bill 
Clinton mengecam penyerbuan gedung 
Kongres AS tersebut sebagai serangan 
yang baru terjadi kali ini. "Hari ini kita 
menghadapi serangan yang belum 
pernah terjadi sebelumnya terhadap 
Capitol kita, Konstitusi kita, dan negara 
kita," kata presiden AS 1993-2001 itu. 
"Serangan itu dipicu oleh lebih dari empat 
tahun (kepemimpinan) politik beracun 
yang menyebarkan informasi yang salah 
dengan disengaja, menaburkan 
ketidakpercayaan dalam sistem kami, dan 
mengadu domba orang Amerika satu 
sama lain," kata Clinton dalam sebuah 
pernyataan. "Kerusuhan itu dipicu oleh 
Donald Trump dan para pendukungnya, 
termasuk banyak orang di Kongres untuk 
membatalkan kekalahannya hasil pilpres," 
ujar dia. Dilansir CNN, Kamis (7/1), 
Clinton menambahkan bahwa transisi 

kekuasaan harus dilaksanakan secara 
damai. "Pemilu bebas, 
penghitungannya adil, hasilnya final. 
Kita harus menyelesaikan pengalihan 
kekuasaan secara damai atas amanat 
Konstitusi kita," tuturnya. "Saya selalu 
percaya bahwa Amerika terdiri dari 
orang-orang yang baik dan sopan. 
Saya pun masih menerapkannya. Jika 
kita memang seperti itu, kita harus 
menolak kekerasan hari ini, membalik 
halaman, dan maju bersama 
menghormati Konstitusi kita, tetap 
berkomitmen pada pemerintahan 
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," 
kata Clinton. Barack Obama juga 
menyalahkan Partai Republik dan 
Donald Trump, "yang terus berbohong 
tanpa dasar tentang hasil pemilihan 
yang sah" dalam sebuah pernyataan. 
Mantan presiden itu menyebut bahwa 

penyerbuan Gedung Capitol AS 
sebagai "momen aib dan aib besar bagi 
bangsa kita." Bagi demokrasi Amerika 
Serikat yang kokoh, sinetron di Capitol 
Hill itu tak akan berlangsung lama. Tapi 
tetap saja membuat semua terpana. 
Bagaimana menjelaskan fenomena ini? 
"Tapi kita bercanda kalau melihatnya 
sebagai kejutan besar," ujar Obama. Ia 
juga menyebut kerusuhan Capitol Hill 
sebagai konsekuensi dari Trump dan 
para pendukungnya yang menolak hasil 
pilpres Amerika Serikat. Kemudian 
Jimmy Carter (96) presiden ke-39 yang 
menjabat pada 1977-1981 
mengatakan, dia kecewa dengan 
kerusuhan massa di Capitol yang dia 
sebut tragedi nasional. "Kami 
bergabung dengan sesama rakyat 
dalam mendoakan resolusi damai, agar 
bangsa kita bisa sembuh dan 
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menyelesaikan perpindahan 
kekuasaan seperti yang kita lakukan 
selama lebih dari 2 abad," ucap Carter. 
Lantas, apa yang dimaksud "Banana 
Republic" oleh Bush? Dilansir dari situs 
web Merriam-Webster, istilah "Banana 
Republic" bermula tahun 1901 ketika 
Ainslie's Magazine menerbitkan cerita 
pendek karya penulis Oliver Henry. 
Judul cerpen itu Rouge et Noir dan 
mengambil tempat di banana republic 
of Costa Ragua. Kemudian tiga tahun 
berselang, cerita itu diterbitkan lagi di 
novel Cabbages and Kings, tetapi 
nama negaranya diubah jadi Anchuria. 
Cabbage and Kings mengisahkan 
negara yang korup dan tidak stabil. 
Penulisnya, William S Porter, 
terinspirasi dari Honduras. Alkisah 
Porter yang bekerja sebagai teller bank 
pada 1895 di Austin, Texas, 
menggelapkan dana untuk biaya 
pengobatan istrinya yang sakit parah. 
Dia lalu kabur ke Honduras, negara 
yang kala itu belum memiliki perjanjian 

ekstradisi dengan AS. Saat Porter tiba di 
Honduras, negara itu sudah berganti 
presiden 30 kali padahal baru merdeka 46 
tahun. Saat ia menulis novelnya, presiden 
Honduras dikudeta dan kabur dengan 
segepok uang negara. Beberapa saat 
kemudian, penerusnya secara 
mengejutkan mengenakan pajak untuk 
pisang-pisang yang diimpor dari 
perusahaan-perusahaan besar AS. 
Namun ia sendiri juga akhirnya 
digulingkan. Pisang pertama kali tiba di 
Karibia dari Afrika lewat kapal Portugis 
pada abad 16, tetapi bagi orang Amerika 
Utara, itu adalah penemuan yang segara 
di akhir 1800-an. Porter lalu mendirikan 
lini bisnis bernama Banana Republic 
dengan fokus dagangan pakaian. Meski 
namanya dinilai agak aneh Banana 
Republic sangat sukses, dan pada saat 
bersamaan ada serangkaian gejolak 
politik penuh kekerasan di Guatemala, El 
Salvador, dan Nicaragua. Sejak itu, 
"Banana Republic" kerap menjadi istilah di 
Amerika untuk menyebut negara yang 
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korup dan penuh konflik. Menteri Luar 
Negeri Amerika Serikat (AS) Mike 
Pompeo menolak kritik dari mantan 
Presiden AS, George W. Bush, yang 
menyebut AS "Banana Republic." 
"Fitnah itu mengungkapkan 
pemahaman yang salah tentang 
'banana republic' dan demokrasi di 
Amerika," kata Pompeo lewat akun 
Twitter-nya. "Di Banana Republic, 
kekerasan massa menentukan 
pelaksanaan kekuasaan. Di Amerika 
Serikat, petugas penegak hukum 
menghentikan kekerasan massa 

sehingga perwakilan rakyat dapat 
menjalankan kekuasaan sesuai dengan 
aturan hukum dan pemerintahan 
konstitusional," katanya, mengutip Fox 
News, Jumat, 8 Januari 2021. Pompeo 
juga mengutuk kekerasan tersebut, 
menyebutnya sebagai hal yang tak dapat 
diterima. Karena menurut polisi 
Washington DC Kerusuhan itu juga 
menewaskan empat orang, termasuk satu 
demonstran pro-Trump yang tertembak. 
Selain itu ada juga 68 yang ditahan, "Saya 
telah melakukan perjalanan ke banyak 
negara dan selalu mendukung hak setiap 

Pertama, ini era ketika media sosial, 
khususnya Twitter bisa digunakan 
sebagai media instruksi politik. Donald 
Trump, sang presiden yang dikalahkan, 
menggerakan sentimen massa dari 
twitternya. Peristiwa drama itu dimulai 
tanggal 19 Desember 2020. Saat itu, 
Trump memposting tweetnya: “Big protest 
in DC. On January 6th. Be there. Be 
Wild!”(Protes besar di DC. Pada 6 
Januari. Berada disana. Menjadi liar). 
Sekitar 18 hari sebelum drama Capitol 
Hill, Trump sudah memberi aba- aba. 
Twitter menjadi mediumnya. Ia meminta 
pendukungnya siap siap berkumpul di 
Washington DC. 6 Jan 2021. Tak lupa 
pesannya: Be Wild! (Liarlah). Followers 
Trump di twitter itu 88 juta. Sejak lama 
Trump menggunakan akun twitternya 
untuk komunikasi publik. Ia acap 
umumkan rencana kebijakan. Ia juga 
sangat sering menyerang lawan politik 
lewat twitter. Melalui akun twitter itu pula, 
berulang-ulang Trump membakar 
pendukungnya bahwa sebenarnya Trump 
yang menang pemilu presiden. “Kita 
menang besar.” “Tapi kemenangan kita 
dicuri.” “Hati hati dengan pencuri pemilu: 
kelompok kiri radikal.” “Jangan 
menyerah.” “Kita akan dapatkan kembali 
kemenangan kita.” Melalui twitter pula, 
Trump kemudian menenangkan massa 
pendukungnya yang menyerbu Capitol 
Hill. Tanggal 6 Januari 2021 itu, Trump 
mentweet beberapa kali. 
Jam 3:13 pm “I am asking everyone in 
Capitol Hill to remain peaceful. No 
violence! Remember, we are the party of 
law and order. (Saya meminta semua 
orang di Capitol Hill untuk tetap damai. 
Tidak ada kekerasan! Ingat, kami adalah 
partai hukum dan ketertiban). Respect 

manusia untuk memprotes secara damai 
atas keyakinan dan tujuan mereka," kata 
Pomeo. "Tapi kekerasan, yang 
membahayakan keselamatan orang lain, 
termasuk mereka yang bertugas 
menyediakan keamanan bagi kita semua, 
tidak dapat ditoleransi, baik di dalam 
maupun luar negeri."kata Pomeo sambil 
mengakhiri wawancaranya. Apa yang 
dapat kita pelajari dari drama Banana 
Republik ini. Ada tiga pelajaran dari 
Capitol Hil yang dapat kita ambil 

Kedua, demokrasi yang sudah kokoh 
melahirkan pembelanya sendiri. Tanpa 
diminta. Tanpa komando. Ramai ramai 
pihak yang sadar bersikap. Trump 
sudah keterlaluan. Ia membahayakan 
aturan main demokrasi. Ia harus di 
stop. Maka, twitter langsung 
menggembok akun Trump. Sampai 
batas waktu yang ditentukan, Trump tak 
bisa lagi mengirim pesan lewat akun 
itu. Facebook juga mengikuti jejak 
twitter. Hingga transisi kekuasaan 
presiden ke Joe Biden berlangsung, 
Trump tak bisa menggunakan akun 
facebooknya. Instagram dan snapchat 
juga langsung memblokir. Maka, elit 
bisnis pun bereaksi. Ada 13 senator 
yang militan membela Trump untuk 
menolak hasil pemilu presiden. Kaum 
pebisnis ini memberi peringatan. 
Mereka akan mencatat politisi yang 
potensial merusak tata lembaga 
demokrasi. Mereka akan bersatu untuk 
menolak menyumbangkan dana bagi 
kampanye para politisi itu. Maka, 
mantan presiden pun bereaksi. Obama, 
Bush, Clinton dan Carter membuat 
pernyataan publik. Mereka 
menyadarkan kolega dan rakyat 

Jam 4:17, Trump kembali mentweet 
pesan video sekitar 1 menit atas 
desakan banyak pihak. Antara lain, Ia 
mengatakan: “You have to go home 
now. We have to have peace. We have 
to have law and order.” (Kamu harus 
pulang sekarang. Kami harus memiliki 
kedamaian. Kita harus memiliki hukum 
dan ketertiban). I know how you feel. 
But go home and go home in peace 
(Saya tahu bagaimana perasaanmu. 
Tapi pulanglah dan pulang dengan 
damai).

our great men and women in blue. 
Thank you” (Hormati pria dan wanita 
hebat kami dengan pakaian biru. 
Terima kasih")

Ini memang era politik digital. Hanya 
dengan handphone di tangan, siapapun 
bisa melakukan sendiri: mengirim 
instruksi politik. Mengirim pesan ke 
publik luas! Apapun isi tweet, pesannya  
akan sampai kepada siapa saja, 
dimana saja. Pelajaran pertama: Politik 
digital semakin efektif
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orang di Capitol Hill untuk tetap damai. 
Tidak ada kekerasan! Ingat, kami adalah 
partai hukum dan ketertiban). Respect 

manusia untuk memprotes secara damai 
atas keyakinan dan tujuan mereka," kata 
Pomeo. "Tapi kekerasan, yang 
membahayakan keselamatan orang lain, 
termasuk mereka yang bertugas 
menyediakan keamanan bagi kita semua, 
tidak dapat ditoleransi, baik di dalam 
maupun luar negeri."kata Pomeo sambil 
mengakhiri wawancaranya. Apa yang 
dapat kita pelajari dari drama Banana 
Republik ini. Ada tiga pelajaran dari 
Capitol Hil yang dapat kita ambil 

Kedua, demokrasi yang sudah kokoh 
melahirkan pembelanya sendiri. Tanpa 
diminta. Tanpa komando. Ramai ramai 
pihak yang sadar bersikap. Trump 
sudah keterlaluan. Ia membahayakan 
aturan main demokrasi. Ia harus di 
stop. Maka, twitter langsung 
menggembok akun Trump. Sampai 
batas waktu yang ditentukan, Trump tak 
bisa lagi mengirim pesan lewat akun 
itu. Facebook juga mengikuti jejak 
twitter. Hingga transisi kekuasaan 
presiden ke Joe Biden berlangsung, 
Trump tak bisa menggunakan akun 
facebooknya. Instagram dan snapchat 
juga langsung memblokir. Maka, elit 
bisnis pun bereaksi. Ada 13 senator 
yang militan membela Trump untuk 
menolak hasil pemilu presiden. Kaum 
pebisnis ini memberi peringatan. 
Mereka akan mencatat politisi yang 
potensial merusak tata lembaga 
demokrasi. Mereka akan bersatu untuk 
menolak menyumbangkan dana bagi 
kampanye para politisi itu. Maka, 
mantan presiden pun bereaksi. Obama, 
Bush, Clinton dan Carter membuat 
pernyataan publik. Mereka 
menyadarkan kolega dan rakyat 

Jam 4:17, Trump kembali mentweet 
pesan video sekitar 1 menit atas 
desakan banyak pihak. Antara lain, Ia 
mengatakan: “You have to go home 
now. We have to have peace. We have 
to have law and order.” (Kamu harus 
pulang sekarang. Kami harus memiliki 
kedamaian. Kita harus memiliki hukum 
dan ketertiban). I know how you feel. 
But go home and go home in peace 
(Saya tahu bagaimana perasaanmu. 
Tapi pulanglah dan pulang dengan 
damai).

our great men and women in blue. 
Thank you” (Hormati pria dan wanita 
hebat kami dengan pakaian biru. 
Terima kasih")

Ini memang era politik digital. Hanya 
dengan handphone di tangan, siapapun 
bisa melakukan sendiri: mengirim 
instruksi politik. Mengirim pesan ke 
publik luas! Apapun isi tweet, pesannya  
akan sampai kepada siapa saja, 
dimana saja. Pelajaran pertama: Politik 
digital semakin efektif
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Ketiga; Donald Trump di tahun 2016 
menang secara demokratis. Bahkan Adolf 
Hitler pun di puncak kekuasaan menang 
secara demokratis. Karena satu dan lain 
hal, bahkan demokrasi dapat memilih 
pemimpin yang salah. Kharisma, 
kemampuan retorik, populisme pemimpin, 
dan psikologi kolektif masyarakat yang 
sedang down, dapat menjadi penyebab 
memilih pemimpin yang salah. Pelajaran 
ketiga lebih soal warning: hati- hati 
memilih pemimpin. Sang pemimpin yang 
terpilih bisa mengangkat hidup kita. Tapi 

Amerika Serikat, agar tak kehilangan jati 
diri Amerika. Negara itu besar karena 
memelihara respek kepada prosedur dan 
hasil pemilu. Maka, wakil presiden Trump: 
Mike Pence pun bereaksi. Ia dikenal 
sangat setia kepada Trump. Lagi pula, Ia 
memegang posisi kunci. Ia adalah 
pimpinan senat untuk memutuskan 
sertifikasi bagi 
kemenangan 
lawan politiknya. 
Tapi ketika 
tradisi 
demokrasi 
dipertaruhkan, 
Pence bersikap. 
Ia menyatakan 
tak ingin 
melawan 
kehendak 
rakyat. Nyata 
sudah. Memang 
Joe Biden yang 
menang pemilu. 
Wakil presiden 
Trump, Mike 
Pence pun 
melegalkan 
kemenangan 
Joe Biden. 
Maka, media 
pun ramai ramai 
mendorong 
transisi 
kekuasaan 
presiden secara 
damai. Ini pelajaran kedua: Sistem 
Koreksi Diri dalam demokrasi. Dalam iklim 
kebebasan, akan lahir sendiri para 
pembela apa yang benar dan apa yang 
adil. Itulah keindahan demokrasi. 

Ia juga berkuasa merusak tradisi baik 
yang sudah tertanam sejak lama. Makin 
berpengaruh pemimpin itu, jika buruk, 
makin hebat pula daya rusaknya. 
Selesai sudah drama di Capitol Hill. 
Selesai sudah kisah banana republik 
sehari di Amerika Serikat. Selesai 
sudah era Donald Trump. Dari kejadian 
ini kita dapat melihat bahwa kebebasan 

berpendapat serta 
beropini saja tidak 
cukup untuk 
membuat pilar 
demokrasi tetap 
berdiri kokoh. 
Dibutuhkan 
kebijaksanaan dan 
jalan pikiran yang 
terbuka lebar untuk 
mengerti bahwa 
menerima 
kekalahan 
merupakan salah 
satu wujud dari 
demokrasi itu 
sendiri. Keluar dari 
kisah di atas, 
bertambah 
referensi kita untuk 
semakin hati hati 
dalam memilih 
pemimpin. 
Terutama hati hati 
dengan tokoh yang 
gemar memainkan 
sentimen massa. 

Baik tokoh itu sekuler. Ataupun tokoh 
itu pandai berkedok agama seperti di 
Indonesia. Kita bangsa Indonesia 
bahkan sudah mengalaminya juga. 
Namun Indonesia masih dilindungi 
Tuhan Yang maha Esa. Karena bukan 
seluruh Indonesia yang bernasib sial 
seperti Amerika, Tuhan cuman 
memberikan kota jakarta saja yang 
nasibnya sama seperti Amerika. Akhir 
dari drama Capitol Hill adalah : Hari itu 
juga drama di Capitol Hill diakhiri. 
Senat melanjutkan sidang. Dan palu 
diketuk. Sah sudah. Joe Biden 
memperoleh sertifikasi kemenangan. 
Selamat Buat Joseph Robinette Biden 
Jr sebagai Presiden Amerika Serikat  
yang ke 46. 
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Selama ini gejala menopause 
merupakan sebuah hal yang disebut 
hanya dialami oleh wanita. Namun pada 
faktanya, pria juga bisa mengalami 
gejala yang sama seperti menopause ini.

Sejumlah perubahan yang dialami pria 
ketika memasuki masa andropause ini 

Pada pria terdapat kondisi yang setara 
dengan menopause ini yang dikenal juga 
sebagai andropause. Ketika mengalami 
hal ini, pria akan mengalami penurunan 
hormon testosteron yang membuat 
mereka uring-uringan sama seperti 
wanita.Terdapat perbedaan yang terjadi 
antara menopause yang dialami oleh 
pria dan wanita ini. Pria biasanya akan 
mengalami andropause pada sekitar usia 
50 hingga 60 tahun.

tidak bisa dikesampingkan karena 
sangat berpengaruh pada tubuh 
mereka. Dilansir dari The Health Site, 
berikut sejumlah perubahan yang 
dialami oleh pria ketika mereka 
mengalami menopause.
Perubahan Kondisi Mental

Beberapa orang bahkan tidak bakal 
bisa berkonsentrasi dan berujung pada 
menurunnya efisiensi kerja. Beberapa 
kondisi lain yang mungkin dialami 

Seiring pria menua, hormon androgen 
yang ada dalam diri menurun dan 
berdampak langsung pada kondisi 
mental. Hal ini bisa berdampak pada 
perubahan mood yang terjadi dan juga 
kondisi tegang dan cemas yang 
dialami.

Waspadai Menopause Pada Pria

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
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 jagung gaji $9.50 x 10 jam. 
+ 6 hari kerja ada OT

Hub :  267 - 809 - 6268

Dicari

845 - 321 - 2718

Yenny Holil 215 - 939 - 3636

Disfungsi Seksual

Pada saat masa menopause pria, 
sejumlah organ di tubuh bisa menua 
secara bertingkat. Pada saat ini, 
elastisitas pembuluh darah bakal 
menurun dan berdampak pada kondisi 
tubuh.

adalah menurunnya ingatan, 
melambatnya respons, serta 
meningkatnya stres. Oleh karena itu, 
pada usia ini disarankan untuk 
melakukan olahraga luar ruangan 
secara rutin.

Baik pada pria dan wanita, ketika 
menopause terjadi, organ pencernaan 
bakal mengalami penuaan. Walau 
begitu, pada pria hal ini bakal lebih 
terang terjadi.

Pada sejumlah pria yang fisiknya 
sedikit lemah, mereka mungkin 
mengalami pusing dan jantung yang 
berdebar. Pada orang yang kurang 
sehat dan tidak berolahraga, hal ini 
meningkatkan peluang masalah sistem 
kardiovaskular dan berujung pada 
insomnia.

Biasanya terjadi masalah pada 
pencernaan serta kembung yang 
muncul. Jika pola makan tidak 
dikontrol, hal ini bisa menyebabkan 
degenerasi dari organ pencernaan.

Masalah Kardiovaskular

6 hal yang perlu diwaspadai ketika 

Menuanya Organ Pencernaan

Pada saat usia 55 hinga 65 tahun, 
jaringan tulang di dalam tubuh pria bisa 
menurun secara bertingkat. Pada masa 
ini, pori-pori di dalam jaringan tulang bakal 
meningkat dengan pesat. Hal ini tak 
hanya menyebabkan tulang menjadi lebih 
lunak namun juga melemahnya otot pada 
sejumlah kasus. Hasilnya, hal ini berujung 
pada kondisi bungkuk yang dialami.

Sejumlah masalah kesehatan tersebut 
bakal kamu alami ketika pria memasuki 
masa andropause. Ketika pria memasuki 
masa ini, oleh karena itu perhatikan gaya 
hidup yang kamu miliki. 

Masalah Tulang

Salah satu dampak kesehatan yang 
terjadi ketika pria mengalami menopause 
adalah disfungsi seksual. Hal ini juga 
bakal berdampak pada kondisi lain di 
tubuh yaitu berupa ketidakseimbangan 
psikologis.

Insomnia

Masalah tidur ini cukup umum muncul di 
malam hari. Hal ini bisa membuatmu 
merasa lebih lelah dan lemas pada esok 
harinya.

6 hal yang perlu diwaspadai ketika 
mengalami andropause atau menopause 
priaPada sejumlah pria dengan kehidupan 
penuh stres, setelah memasuki masa 
menopause, mereka bakal mengalami 
insomnia parah. 

mengalami andropause atau menopause 
pria

Winter Sale Discount 20%

Adapun Sriwijaya Air berjumlah 50 
penumpang dan 12 kru pesawat. Terdiri 
dari 43 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 
3 bayi. Berikut merdeka.com akan 
merangkum sejumlah fakta di balik 
tragedi naas tersebut.

 Kemarin, tragedi kembali mendera 
Indonesia. Pesawat Sriwijaya Air yang 
berisi 62 orang jatuh. Sejumlah kapal 
telah dikerahkan untuk ke lokasi pesawat 
hilang kontak yakni, di antara Pulau 
Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan 
Seribu.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi 
Karya Sumadi, menceritakan Sriwijaya Air 
hilang kontak setelah empat menit lepas 
landas dari Bandara Soekarno Hatta 
Tangerang, Banten. Pesawat itu 
dinyatakan hilang kontak pada pukul 
14.40 WIB.
Menhub Budi mengatakan pesawat lepas 
landas dari Bandara Soekarno Hatta 
pada pukul 14.36 WIB. Pada pukul 14.37 
WIB, pesawat sempat diizinkan naik ke 
ketinggian 29.000 kaki. Kemudian, 
pesawat terlihat tidak sesuai dengan arah 
perjalanan pada pukul 14.40 WIB.
"Tidak lama kemudian, dalam hitungan 
seconds (detik), SJY 182 hilang dari 
radar," ucapnya.

tua namun kondisi diklaim prima

1. Pesawat Tua Namun Kondisi Diklaim 
Prima

Pesawat Sriwijaya Air SJY-182 Jatuh

"Berapa umur pesawat jenis 
pesawatnya umur pesawat dibuat 
tahun 1994 kurang lebih 25-26 tahun 
jadi berapa pun umurnya dirawat 
sesuai regulasi yang berlaku harusnya 
tidak ada masalah," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komite Nasional 
Keselamatan Transportasi (KNKT), 
Soerjanto Tjahjono mengungkapkan 
pesawat yang diberangkatkan dari 
Bandara Soekarno-Hatta tersebut 
berusia sekitar 25 hingga 26 tahun. 
Namun, dia memastikan usia pesawat 
tidak berpengaruh dalam 
penerbangan.

Dirut Sriwijaya Air, Jefferson Irwin 
Jauwena memastikan pesawat tujuan 
Jakarta-Pontianak yang sempat hilang 
kontak dan jatuh dalam kondisi baik. 
Pasalnya pesawat tersebut sudah 
melakukan beberapa perjalanan.
"Kalau kondisi pesawat dalam 
keadaan sehat, sebelumnya pulang 
pergi ke pontianak dan harusnya tidak 
ada masalah. Semuanya lancar," 
katanya di Bandara Soekarno Hatta, 
Tangerang, Sabtu (9/1).
Dia memastikan, keterlambatan 
keberangkatan Sriwijaya Air SJ182 
selama 30 menit bukan karena 
kendala mesin. Delay terjadi akibat 
hujan deras."Delay akibat hujan 
deras," ujarnya.
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meningkatnya stres. Oleh karena itu, 
pada usia ini disarankan untuk 
melakukan olahraga luar ruangan 
secara rutin.

Baik pada pria dan wanita, ketika 
menopause terjadi, organ pencernaan 
bakal mengalami penuaan. Walau 
begitu, pada pria hal ini bakal lebih 
terang terjadi.

Pada sejumlah pria yang fisiknya 
sedikit lemah, mereka mungkin 
mengalami pusing dan jantung yang 
berdebar. Pada orang yang kurang 
sehat dan tidak berolahraga, hal ini 
meningkatkan peluang masalah sistem 
kardiovaskular dan berujung pada 
insomnia.

Biasanya terjadi masalah pada 
pencernaan serta kembung yang 
muncul. Jika pola makan tidak 
dikontrol, hal ini bisa menyebabkan 
degenerasi dari organ pencernaan.
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Menuanya Organ Pencernaan

Pada saat usia 55 hinga 65 tahun, 
jaringan tulang di dalam tubuh pria bisa 
menurun secara bertingkat. Pada masa 
ini, pori-pori di dalam jaringan tulang bakal 
meningkat dengan pesat. Hal ini tak 
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pada kondisi bungkuk yang dialami.
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bakal kamu alami ketika pria memasuki 
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bakal berdampak pada kondisi lain di 
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tua namun kondisi diklaim prima

1. Pesawat Tua Namun Kondisi Diklaim 
Prima

Pesawat Sriwijaya Air SJY-182 Jatuh
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selama 30 menit bukan karena 
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hujan deras."Delay akibat hujan 
deras," ujarnya.
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Menteri Perhubungan, Budi Karya 
Sumadi, menyampaikan arahan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengenai pesawat Sriwijaya Air yang 
jatuh setelah hilang kontak pukul 14.40 
WIB pada Sabtu (9/1). Pesawat tersebut 
membawa penumpang tujuan Jakarta ke 
Pontianak.

minta maskapai nasional bantu 
pencarian pesawat sriwijaya air yang 
jatuh

2. Presiden Jokowi Perintahkan 
Pemangku Kepentingan Beri Atensi 
Maksimal

"Bapak Presiden pada pukul 17.30 
memberikan arahan untuk 
memaksimalkan pencarian," kata 
Menhub Budi dalam konferensi pers 
melalui Zoom pada Sabtu (9/1).

3. INACA Minta Maskapai Nasional 
Bantu Pencarian Pesawat Sriwijaya 
Air yang Jatuh

Ketua Umum Indonesia National Air 
Carriers Association (INACA), Denon 
Prawiraatmadja, memastikan telah 
menginstruksikan kepada semua 
maskapai lain untuk dapat saling 
membantu segala kebutuhan yang 
diperlukan.

jokowi perintahkan pemangku 
kepentingan beri atensi maksimal

Arahan tersebut ditindaklanjuti dengan 
mengerahkan kapal Basarnas, termasuk 
3 kapal karet dan 3 sea reader.

Kecelakaan selanjutnya ialah pada 14 
September 2008. Penerbangan milik 
Aeroflot jatuh di Perm. Seluruh 
penumpang dan awak yang berjumlah 
88 tewas.

Mengutip berbagai sumber, pesawat 
tipe tersebut terakhir kali kecelakaan 
pada 17 November 2013. Pesawat 
milik Tatarstan Airlines itu jatuh d 
Kazan, Rusia. Seluruh penumpang dan 
awak yang berjumlah 50 tewas.

Mengutip cuitan 
@flightradar24,pesawat Sriwijaya Air 
yang tengah hilang kontak dikabarkan 
pertama kali beroperasi pada Mei 
1994. Atau saat ini berusia 26 tahun.

"Kita ikut prihatin atas hilang kontak 
pesawat Sriwijaya Air," ujar dia kepada 
Merdeka.com.4. Riwayat Kecelakaan 
Boeing 737-500, Pesawat Sriwijaya 
Air yang Jatuh

"Kita sudah mengimbau kepada 
anggota maskapai lain untuk 
memberikan bantuan jika diperlukan," 
ujar dia mengakhiri.Dia pun 
menyampaikan turut prihatin atas 
hilangnya kontak pesawat Sriwijaya Air 
rute Jakarta-Pontianak dengan call 
sign SJY 182 pada Sabtu (9/1).

Sementara, kecelakaan pesawat Boing 
737 secara umum terjadi paling banyak 
akibat salah navigasi. Yakni sebanyak 
108 kasus dengan korban jiwa sebesar 
2.802.
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Jokowi mengatakan vaksinasi adalah 
salah satu cara yang dipilih pemerintah 
untuk merespons pandemi. Menurutnya, 
pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis 
kesehatan dan ekonomi di hampir 
seluruh negara.
"Kita ingin vaksinasi dimulai secepat-
cepatnya setelah BPOM menerbitkan izin 

Presiden Joko Widodo mengatakan ingin 
memulai vaksinasi Covid-19 secepat-
cepatnya. Saat ini, pemerintah masih 
menanti keputusan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) terkait izin 
penggunaan darurat vaksin Sinovac.

Jokowi Ingin Vaksinasi Di Lakukan Secepatnya

penggunaan darurat, emergency use of 
authorization, sesuai dengan kaidah-
kaidah akademis dan standar WHO," 
kata Jokowi saat memberi sambutan 
pada HUT ke-48 PDI Perjuangan yang 
digelar virtual, Minggu (10/1).
Jokowi memprediksi izin penggunaan 
darurat akan terbit pada pekan depan. 
Namun, ia tidak bisa memastikan 
kapan izin itu dikeluarkan.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan 
vaksinasi dimulai sesaat setelah izin 
terbit. Akan tetapi, ia meminta 
masyarakat tak mengendorkan disiplin 
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untuk International Paper
di NJ ( belakang I.C.S)  
   Gaji $10 perhour.
Call : Kenny 267 - 243 - 0376
Light Job, Easy Job

Apa Kata Bintang Anda

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 

Telp: 215-755-6229 

Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
Indonesia, Makanan siap saji, kue -
kue dan aneka camilan

Pengiriman uang dari/ke Indonesia
jadi lebih mudah dan cepat

9:00am - 8:00pm

Business Hours
Tuesday - Sunday

Close every Monday

Saat ini, Indonesia baru memiliki 3 juta 

"Walau imunisasi vaksinasi dimulai, 
saya ingin 
titip kita 
semua 
agar 
protokol 
kesehatan 
tetap 
secara 
disiplin 
kita 
jalankan," 
ujarnya.Jo
kowi 
menyamp
aikan 1,6 
juta orang 
tenaga 
kesehatan 
akan jadi 
prioritas vaksinasi. Kemudian dilanjut ke 
para anggota TNI/Polri. Setelah itu, baru 
vaksinasi untuk masyarakat umum.

penerapan protokol kesehatan. dosis vaksin Covid-19. Jokowi memastikan 
stok akan terus bertambah setiap bulan. 

Pemerin
tah 
menarg
etkan 
vaksina
si 
terhada
p 70 
persen 
pendud
uk atau 
sekitar 
182 juta 
orang.
"Hingga 
akhir 
tahun 
ini, atau 
awal 

tahun depan tiba semuanya sebanyak 426 
juta dosis vaksin. Insyaallah ini sudah 
cukup untuk yang namanya herd immunity 
atau kekebalan komunal," tutur Jokowi.

Wong sempat menjalani masa hukuman 
selama 13,5 bulan karena perannya 
dalam demonstrasi pro-demokrasi Hong 
Kong pada 2019 silam.

Di hari yang sama polisi Hong Kong juga 
menangkan aktivis pro-demokrasi 
lainnya, Tam Tak-chi. Keduanya 
ditangkap karena telah 'menunmbangkan 

Penangkapan Wong tersebut 
dikonfirmasi oleh admin yang mengelola 
akun media sosial Wong kepada jurnalis 
CNN. Hal serupa juga dikonfirmasi oleh 
kepolisian Hong Kong.
Beredar sebuah unggahan di halaman 
Facebook terverifikasi Wong pada Kamis 
yang mengatakan bahwa ia telah 
dipindahkan ke pusat penahanan 
kepolisian Hong Kong.

 Aktivis pro-demokrasi Hong Kong, 
Joshua Wong ditangkap oleh kepolisian 
pada Kamis (7/1) atas tuduhan 
melanggar keamanan nasional yang 
diberlakukan China pada Juni 2020 lalu.

Polisi Hong Kong Tangkap Aktivis Joshua Wong

kekuasaan negara'.Undang-undang 
keamanan nasional telah 
mengkriminalisasi tindakan pemisahan 
diri, subversi, terorisme, dan kolusi 
dengan kekuatan asing disertai dengan 
hukuman maksimum penjara seumur 
hidup.Sebelumnya, para pejabat Hong 
Kong berjanji bahwa undang-undang 
tersebut akan diberlakukan secara 
terbatas dan hanya menargetkan 
sejumlah kecil aktivis.Namun, para 
kritikus menuduh bahwa sejak undang-
undang itu diterbitkan, malah disalah 
gunakan secara paksa untuk 
membasmi gerakan pro-
demokrasi.Mengutip CNN, sebanyak 
53 orang ditangkap atas dugaan ingin 
menumbangkan kekuasaan negara. 
Enam di antara mereka mengatur dan 
merencanakan pemilihan primer 
informal pada Juli 2020 jelang 
pemilihan Dewan Legislatif.Sekitar 47 
orang lainnya ditangkap karena 
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Dicari
Pekerja untuk warehouse 

di NJ  Gaji $12.

Call : Kenny 267 - 243 - 0376
(English) 

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Ada kamar kosong di 15th street 
dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6284

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

Dicari kasir full time harus kerja 
weekend. Bayar pajak
Hub : 267 - 438- 3084

Winter Sale Discount 20%

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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

Sekretaris 
Keamanan Kota, 
John Lee 
mengatakan bahwa ada penyelenggara 
pemilihan umum utama Hong Kong 
berusaha untuk melumpuhkan 
pemerintahan dengan memenangkan 
mayoritas yang ada di badan legislatif.

keikutsertaan mereka pada aksi 
tersebut.

Pemilu legislatif akhirnya ditunda 
karena pandemi virus corona tetapi 
beberapa kandidat didiskualifikasi 
karena diduga melanggar undang-
undang keamanan nasional Hong 
Kong.Salah satu aktivis pro-demokrasi 
Hong Kong yang sempat ditangkap dan 
akhirnya dibebaskan dengan jaminan 
yaitu Lester Shum mengatakan bahwa 
penangkapan massal yang dilakukan 
pihak kepolisian terhadap puluhan 

Pemilu primer sendiri merupakan fungsi 
normal dalam demokrasi di seluruh 
dunia.Aktivis pro-demokrasi Hong Kong 
telah mengadakan pemungutan suara 
semacam itu di masa lampau, dalam 
upaya untuk 
menyesuaikan 
organisasi dan 
kedisplinan kubu 
pro-Beijing yang 
bersaing serta 
menghindari 
dukungan yang 
dapat 
menimbulkan 
perpecahan.

“Saya juga terkejut dengan berita 
penangkapan seorang warga Amerika 
sebagai bagian dari kampanye represi 
politik ini. Amerika Serikat sendiri 
mendukung rakyat Hong Kong dan semua 
yang merindukan kebebasan," ujar 
Pompeo.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo 
mengumumkan bahwa pihaknya akan 
mempertimbangkan sanksi sebagai 
tanggapan atas penangkapan tersebut.

"Saya kira itu (penangkapan puluhan 
aktivis) konyol karena mereka menuduh 
saya tidak mengikuti pemilihan legislatif 
(DPR), padahal saya sudah dikut 
demokrasi primer," ujarnya.Selain puluhan 
aktivis, kepolisian Hong Kong juga sempat 

menangkap 
pengacara asal 
Amerika Serikat 
yaitu John Clancey 
namun ia 
dibebaskan dengan 
jaminan.

aktivis 'konyol'.

Buntut dari 
penangkapan 
Clancey, firma 
hukum yang 
menaunginya yakni 
Ho Tse Wai & 
Partners 'digrebek' 

pihak kepolisian pada hari Kamis (6/1). 
Clancey sendiri merupakan warga negara 
asing pertama yang ditangkap atas 
tuduhan melanggar undang-undang 
keamanan nasional.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik
Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664

Pejabat menerapkan “pengendalian ketat 
pergerakan warga dan kendaraan”, di 
mana semua penduduk ditempatkan 
dalam “pengendalian tertutup”, sebuah 
eufemisme untuk lockdown.

“Wabah ini diimpor dari luar negeri, tapi 
asal usul pastinya sedang diselidiki 

Penduduk Hebei juga dilarang memasuki 
Beijing atau meninggalkan provinsi 
tersebut kecuali ada keperluan 
mendesak.

Namun wabah kecil dengan cepat 
menyebar dan ditekan dengan tes 
massal, lockdown lokal, dan pembatasan 
perjalanan.
Tapi Provinsi Hebei di China utara 
mencatat 127 kasus baru Covid-19, dan 
sebanyak 183 kasus infeksi tanpa gejala 
dalam sepekan terakhir.
Mayoritas kasus ditemukan di kota 
Shijiazhuang, yang berpenduduk jutaan 
orang di mana wilayah sekitarnya 
berpenduduk 11 juta jiwa. Sebanyak 
sembilan kasus terkonfirmasi dilaporkan 
di kota tetangganya, Xingtai, yang 
berpenduduk 7 juta jiwa.
Penduduk kedua kota dilarang 
meninggalkan kota tersebut kecuali ada 
keperluan mendesak. Demikian 
diumumkan pemerintah Hebei pada 
Jumat.

China menutup dua kota di selatan 
Beijing, menutup jaringan transportasi dan 
melarang jutaan warga keluar dari kota 
itu, saat pemerintah sedang berupaya 
memutus wabah Covid-19 terbesar di 
negara itu dalam enam bulan.
China sejauh ini berhasil menekan 
pandemi sejak muncul pertama kali di 
Wuhan akhir 2019 lalu. 

China Tutup 2 Kota Karena Covid 19 Baru

Bahkan acara pemakaman juga 
diminta berlangsung singkat dan acara 
publik harus mendapatkan izin 
pemerintah.

Staf pengendalian virus berdiri 
mengawasi warga yang masuk di jalan 
raya, yang telah diblokir menggunakan 
barikade.

secara mendalam oleh para pakar 
negara, provinsi, dan kota,” jelas 
Kepala Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit (CDC) Hebei, Li 
Qi, dalam konferensi pers pada Jumat, 
dikutip dari Al Jazeera, Minggu (10/1).
Pejabat China berulang kali mencoba 
mengaitkan wabah domestik dengan 
jenis virus yang beredar di luar negeri, 
mengatakan virus dibawa kembali ke 
China oleh para pelancong dan paket 
makanan impor yang terkontaminasi 
virus.
Larang Perayaan Imlek

Pembatasan di kota Shijiazhuang dan 
Xingtai mulai berlaku pada Jumat. 
Transportasi darat penumpang jarak 
jauh dilarang dan jalan raya ditutup.
Tayangan dari televisi pemerintah, 
CCTV menunjukkan penduduk dites 
swab oleh petugas medis yang 
memakai hazmat di pusat komunitas di 
Shijiazhuang sementara antrean 
mengular di sekitar area tersebut.

Pemerintah juga melarang perayaan 
Imlek yang dilakukan dengan 
mengadakan perayaan massal, 
berkumpul, dan festival. 
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Dicari

Hub : Sina
Telp : 215 - 681 - 7705

Bahasa Inggris

Sopir Gaji $12

Dicari
Pekerja untuk warehouse 

di NJ  Gaji $12.

Call : Kenny 267 - 243 - 0376
(English) 

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Ada kamar kosong di 15th street 
dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6284

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

Dicari kasir full time harus kerja 
weekend. Bayar pajak
Hub : 267 - 438- 3084

Winter Sale Discount 20%

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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

Sekretaris 
Keamanan Kota, 
John Lee 
mengatakan bahwa ada penyelenggara 
pemilihan umum utama Hong Kong 
berusaha untuk melumpuhkan 
pemerintahan dengan memenangkan 
mayoritas yang ada di badan legislatif.

keikutsertaan mereka pada aksi 
tersebut.

Pemilu legislatif akhirnya ditunda 
karena pandemi virus corona tetapi 
beberapa kandidat didiskualifikasi 
karena diduga melanggar undang-
undang keamanan nasional Hong 
Kong.Salah satu aktivis pro-demokrasi 
Hong Kong yang sempat ditangkap dan 
akhirnya dibebaskan dengan jaminan 
yaitu Lester Shum mengatakan bahwa 
penangkapan massal yang dilakukan 
pihak kepolisian terhadap puluhan 

Pemilu primer sendiri merupakan fungsi 
normal dalam demokrasi di seluruh 
dunia.Aktivis pro-demokrasi Hong Kong 
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“Saya juga terkejut dengan berita 
penangkapan seorang warga Amerika 
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saya tidak mengikuti pemilihan legislatif 
(DPR), padahal saya sudah dikut 
demokrasi primer," ujarnya.Selain puluhan 
aktivis, kepolisian Hong Kong juga sempat 

menangkap 
pengacara asal 
Amerika Serikat 
yaitu John Clancey 
namun ia 
dibebaskan dengan 
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aktivis 'konyol'.

Buntut dari 
penangkapan 
Clancey, firma 
hukum yang 
menaunginya yakni 
Ho Tse Wai & 
Partners 'digrebek' 

pihak kepolisian pada hari Kamis (6/1). 
Clancey sendiri merupakan warga negara 
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tuduhan melanggar undang-undang 
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Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik
Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664

Pejabat menerapkan “pengendalian ketat 
pergerakan warga dan kendaraan”, di 
mana semua penduduk ditempatkan 
dalam “pengendalian tertutup”, sebuah 
eufemisme untuk lockdown.

“Wabah ini diimpor dari luar negeri, tapi 
asal usul pastinya sedang diselidiki 

Penduduk Hebei juga dilarang memasuki 
Beijing atau meninggalkan provinsi 
tersebut kecuali ada keperluan 
mendesak.

Namun wabah kecil dengan cepat 
menyebar dan ditekan dengan tes 
massal, lockdown lokal, dan pembatasan 
perjalanan.
Tapi Provinsi Hebei di China utara 
mencatat 127 kasus baru Covid-19, dan 
sebanyak 183 kasus infeksi tanpa gejala 
dalam sepekan terakhir.
Mayoritas kasus ditemukan di kota 
Shijiazhuang, yang berpenduduk jutaan 
orang di mana wilayah sekitarnya 
berpenduduk 11 juta jiwa. Sebanyak 
sembilan kasus terkonfirmasi dilaporkan 
di kota tetangganya, Xingtai, yang 
berpenduduk 7 juta jiwa.
Penduduk kedua kota dilarang 
meninggalkan kota tersebut kecuali ada 
keperluan mendesak. Demikian 
diumumkan pemerintah Hebei pada 
Jumat.

China menutup dua kota di selatan 
Beijing, menutup jaringan transportasi dan 
melarang jutaan warga keluar dari kota 
itu, saat pemerintah sedang berupaya 
memutus wabah Covid-19 terbesar di 
negara itu dalam enam bulan.
China sejauh ini berhasil menekan 
pandemi sejak muncul pertama kali di 
Wuhan akhir 2019 lalu. 

China Tutup 2 Kota Karena Covid 19 Baru

Bahkan acara pemakaman juga 
diminta berlangsung singkat dan acara 
publik harus mendapatkan izin 
pemerintah.

Staf pengendalian virus berdiri 
mengawasi warga yang masuk di jalan 
raya, yang telah diblokir menggunakan 
barikade.

secara mendalam oleh para pakar 
negara, provinsi, dan kota,” jelas 
Kepala Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit (CDC) Hebei, Li 
Qi, dalam konferensi pers pada Jumat, 
dikutip dari Al Jazeera, Minggu (10/1).
Pejabat China berulang kali mencoba 
mengaitkan wabah domestik dengan 
jenis virus yang beredar di luar negeri, 
mengatakan virus dibawa kembali ke 
China oleh para pelancong dan paket 
makanan impor yang terkontaminasi 
virus.
Larang Perayaan Imlek

Pembatasan di kota Shijiazhuang dan 
Xingtai mulai berlaku pada Jumat. 
Transportasi darat penumpang jarak 
jauh dilarang dan jalan raya ditutup.
Tayangan dari televisi pemerintah, 
CCTV menunjukkan penduduk dites 
swab oleh petugas medis yang 
memakai hazmat di pusat komunitas di 
Shijiazhuang sementara antrean 
mengular di sekitar area tersebut.

Pemerintah juga melarang perayaan 
Imlek yang dilakukan dengan 
mengadakan perayaan massal, 
berkumpul, dan festival. 
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

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

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

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

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

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

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Ingat, sekali kita tak suka pada orang 
lain, kita malah akan diberi begitu 
banyak kesempatan untuk bekerja 
sama dengan orang itu, lo . 

Asmara: Buat keputusan.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Memang les-les yang Anda pilih 
untuknya akan bermanfaat, namun 
dari bermain pun ia bisa belajar untuk 
berbagi, berempati, dan mengenal 
karakter. 

Asmara: Bergantung.

Keuangan :  Ada dana me time.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Keuangan: Bayar tagihan.

Mau sampai kapan Anda akan 
bertahan dalam satu prinsip yang 
sudah kuno tersebut.Janganlah terlalu 
keras kepala.Ingat jaman sudah 
berubah kita harus flexible melihat 

Asmara: Ingin diperhatikan.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Berada di persimpangan antara dua 
pilihan? Pastikan untuk memilih yang 
akan bermanfaat untuk jangka 
panjang. Jangan hanya melihat 
pendek dan hasil yang terlihat dimata, 
tetapi pikirkan juga untuk jangka 
panjang.

Oh iya, jangan terlalu mudah percaya 
pada orang lain. Diam-diam, ada rekan 
kerja yang memanfaatkan kebaikan 
Anda. Tidak semua orang benar-benar 
berteman dengan hati yang tulus 
dengan anda, Tak ada salahnya 
berhati-hati dalam bertemen. Bukan 
berarti anda terlalu meilih dalam 
berteman
Keuangan: Dapat warisan.

Keuangan: Tak sesuai harapan.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan: Susun ulang.

Jika mengatur prioritas sudah 
dilaksanakan, mungkin saatnya Anda 
lebih berani menolak setiap 
penugasan yang diberikan.

Asmara: Makin romantis.

Asmara: Rezeki baru.

Taurus(20April-20mei)

perkembangan jaman.

Keuangan:  Banyak pemasukan!

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Akhirnya, Anda bisa menghadapi trauma 
di masa lalu dengan tersenyum. Benar, 
kan, bahwa masalah yang sangat berat 
akan terlupakan seiring berjalannya waktu. 

Asmara:   Selisih paham terus.

Keuangan: Turunkan keinginan.

Tapi, tak perlu ajak-ajak teman, jika akan 
resign . Keluar lah secara baik-baik, 
layaknya Anda masuk perusahaan itu 
dengan baik-baik. Jikan pada awalnya 
anda masuk dengan baik maka keluarlah 
dengan baik.Tidak ada paksaan bahwa 
anda harus tetap di tempat anda bekerja. 
Tetapi etika mengundurkan diri tetap haru 
dijaga dan dihormati.

Asmara:  Lebih tenang.

Keuangan : Pinjam uang.

Keuangan: Jadi disiplin.

Keuangan: Dapat bonus.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 
Cinta : Tetap optimis.

Asmara:  Tambah kompak.  

Jangan khawatir Anda akan dikucilkan 
karena masalah yang dihadapi saat ini. 
Jangan pula karena alasan itu Si Kecil jadi 
sulit bertemu Eyangnya. 

Asmara: Dukungan penuh.
Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Amarah yang terpendam malah bisa 
membuat Anda kehilangan kontrol di 
kemudian hari, lo. Selesaikan dengan 
baik-baik dan cari solusinya.

Tak ada salahnya lari sejenak dari 
rutinitas. Dan menambah wawasan 
berpikir. Sekali kali memanjakan diri tak 
ada salahnya untuk menghilangkan 
kejenuhan.

Keuangan: Demi masa depan.
Asmara: Pendekatan lagi.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Si Kecil sudah memasuki waktu berlibur, 
tuh. Tak ada salahnya mengambil cuti dan 
antar ia mengunjungi lokasi wisata yang ia 
inginkan.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

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

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

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

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

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

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

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

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

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

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

For rent apartement lantai 3 
$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Ingat, sekali kita tak suka pada orang 
lain, kita malah akan diberi begitu 
banyak kesempatan untuk bekerja 
sama dengan orang itu, lo . 

Asmara: Buat keputusan.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Memang les-les yang Anda pilih 
untuknya akan bermanfaat, namun 
dari bermain pun ia bisa belajar untuk 
berbagi, berempati, dan mengenal 
karakter. 

Asmara: Bergantung.

Keuangan :  Ada dana me time.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Keuangan: Bayar tagihan.

Mau sampai kapan Anda akan 
bertahan dalam satu prinsip yang 
sudah kuno tersebut.Janganlah terlalu 
keras kepala.Ingat jaman sudah 
berubah kita harus flexible melihat 

Asmara: Ingin diperhatikan.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Berada di persimpangan antara dua 
pilihan? Pastikan untuk memilih yang 
akan bermanfaat untuk jangka 
panjang. Jangan hanya melihat 
pendek dan hasil yang terlihat dimata, 
tetapi pikirkan juga untuk jangka 
panjang.

Oh iya, jangan terlalu mudah percaya 
pada orang lain. Diam-diam, ada rekan 
kerja yang memanfaatkan kebaikan 
Anda. Tidak semua orang benar-benar 
berteman dengan hati yang tulus 
dengan anda, Tak ada salahnya 
berhati-hati dalam bertemen. Bukan 
berarti anda terlalu meilih dalam 
berteman
Keuangan: Dapat warisan.

Keuangan: Tak sesuai harapan.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan: Susun ulang.

Jika mengatur prioritas sudah 
dilaksanakan, mungkin saatnya Anda 
lebih berani menolak setiap 
penugasan yang diberikan.

Asmara: Makin romantis.

Asmara: Rezeki baru.

Taurus(20April-20mei)

perkembangan jaman.

Keuangan:  Banyak pemasukan!

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Akhirnya, Anda bisa menghadapi trauma 
di masa lalu dengan tersenyum. Benar, 
kan, bahwa masalah yang sangat berat 
akan terlupakan seiring berjalannya waktu. 

Asmara:   Selisih paham terus.

Keuangan: Turunkan keinginan.

Tapi, tak perlu ajak-ajak teman, jika akan 
resign . Keluar lah secara baik-baik, 
layaknya Anda masuk perusahaan itu 
dengan baik-baik. Jikan pada awalnya 
anda masuk dengan baik maka keluarlah 
dengan baik.Tidak ada paksaan bahwa 
anda harus tetap di tempat anda bekerja. 
Tetapi etika mengundurkan diri tetap haru 
dijaga dan dihormati.

Asmara:  Lebih tenang.

Keuangan : Pinjam uang.

Keuangan: Jadi disiplin.

Keuangan: Dapat bonus.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 
Cinta : Tetap optimis.

Asmara:  Tambah kompak.  

Jangan khawatir Anda akan dikucilkan 
karena masalah yang dihadapi saat ini. 
Jangan pula karena alasan itu Si Kecil jadi 
sulit bertemu Eyangnya. 

Asmara: Dukungan penuh.
Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Amarah yang terpendam malah bisa 
membuat Anda kehilangan kontrol di 
kemudian hari, lo. Selesaikan dengan 
baik-baik dan cari solusinya.

Tak ada salahnya lari sejenak dari 
rutinitas. Dan menambah wawasan 
berpikir. Sekali kali memanjakan diri tak 
ada salahnya untuk menghilangkan 
kejenuhan.

Keuangan: Demi masa depan.
Asmara: Pendekatan lagi.
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Si Kecil sudah memasuki waktu berlibur, 
tuh. Tak ada salahnya mengambil cuti dan 
antar ia mengunjungi lokasi wisata yang ia 
inginkan.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan:  Bobol terus.


