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Hujan deras yang mengguyur DKI 
Jakarta dan sekitarnya sejak Jumat 
(19/2/2021) malam hingga Sabtu 
(20/2/2021) pagi telah menyebabkan 
sejumlah wilayah tergenang banjir. 
Warga di berbagai penjuru DKI Jakarta 
mengaku merasakan banjir tahun ini 
lebih parah dibanding sebelumnya, 
setelah rumah dan tempat usaha 
mereka tergenang usai hujan selama 
beberapa waktu terakhir. Ketua Wadah 
Pegawai Komisi Pemberantasan 
Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo 
adalah salah satu yang merasakan 
situasi banjir tahun ini yang makin 

parah. Ia tinggal di RT05/RW09, Kelurahan 
Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta 
Timur. Ia menyebut banjir di kawasan 
rumahnya sudah terjadi sejak kemarin, 
Jumat (19/2), dan sempat surut. Namun 
pada pukul 22.00 WIB tadi malam, hujan 
deras membuat air kembali mengenang 
sejak pukul 01.00 WIB dini hari tadi. 
"Semakin tinggi, termasuk sampai saat ini 
banjirnya melebihi banjir pada hari 
kemarin. Termasuk juga di rumah saya 
yang ketika hari kemarin banjir belum 
masuk, namun sekarang sudah masuk," 
kata Yudi, Sabtu (20/2). Kondisi itu 

Jakarta Tenggelam
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memaksa Yudi mengungsikan diri serta 
istri juga anak ke rumah kerabat yang 
lain. Ia juga menyebut warga lain di 
pemukimannya juga ikut mengungsi 
karena listrik telah dipadamkan. Yudi 
menyebut banjir seperti ini juga sempat 
terjadi pada awal dan akhir 2020. 
Padahal di tahun-tahun sebelumnya, 
Yudi tak pernah merasakan banjir 
hingga masuk ke dalam rumah seperti 
beberapa waktu terakhir. Pengalaman 
serupa juga dialami Debby, warga 
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan 
Cilandak, Jakarta Selatan. Genangan 
air sudah masuk ke dalam rumahnya 
sejak pukul 03.00 WIB dini hari. 
Sempat surut pukul 06.00 WIB, namun 
air kini kembali naik. Debby menyebut 
genangan yang masuk ke dalam rumah 

mencapai ketinggian sekitar 10 
sentimeter atau semata kaki. Namun 
banjir di depan rumah sudah mencapai 
ketinggian 50 sentimeter atau sekitar 
setara dengkul orang dewasa. Alhasil, 
warga sekitar harus memarkir mobil dan 
motornya ke tempat lain. "Jam 12-an 
[malam] itu saya keluar sudah banjir 
setengah ban mobil. Akhirnya kami 
pindahan mobil," ceritanya kepada 
CNNIndonesia.com, Sabtu (20/2). Debby 
mengaku heran dengan banjir kali ini. Ia 
menyebut banjir kali ini adalah yang 
pertama kali ia rasakan selama tinggal di 
kawasan tersebut. Sebelumnya, tak 
pernah ia merasakan banjir di daerah itu. 
"Kata mama saya, selama 40 tahun 
enggak pernah banjir sampai masuk ke 
rumah seperti ini," lanjutnya. Banjir tahun 
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ini juga menjadi pemberitaan media 
asing. Media Singapura, The Straits 
Times, mengutip Reuters dan 
menyebut ibu kota Jakarta diterjang 
oleh banjir muson, lebih dari 1.000 
orang dievakuasi. Dengan judul artikel 
"Indonesian capital slammed by 
monsoon floods, more than 1.000 
forced to evacuate", Reuters, media 
yang berbasis di London, Inggris ini 
mewartakan bahwa lebih dari 1.000 
orang harus dievakuasi. Reuters 
mengutip keterangan dari Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( 
BMKG) yang memperingatkan bahwa 
kondisi seperti itu masih dapat berlanjut 

sampai pekan depan. Reuters juga 
menjelaskan bahwa banjir itu datang di 
saat Indonesia tengah bergulat dengan 
beban kasus infeksi dan kematian akibat 
Covid-19. Indonesia juga dikabarkan 
sebagai negara yang mencatat kematian 
akibat Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara, 
beserta resesi ekonomi. Sementara 
kantor berita Al Jazeera yang berbasis di 
Doha, Qatar mengutip keterangan dari 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
yang menerangkan data terbaru bahwa 
sekitar 200 RT telah terdampak banjir. 
"Hujan sudah berhenti tapi air dari daerah 
lain masih mempengaruhi Jakarta. 
Semoga tidak sampai ke pusat kota dan 
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saat air surut orang-orang bisa 
melanjutkan aktivitas mereka," ungkap 
Anies dikutip Aljazeera. Sama seperti 
Reuters, Aljazeera juga menyorot 
jumlah warga yang harus dievakuasi. 
Bedanya, Al Jazeera menyebut jumlah 
pasti sebanyak 1.300 orang yang 
terpaksa mengungsi. Media China 
Xinhua juga turut memberitakan banjir 
Jakarta dengan menekankan bahwa 
tidak ada korban meninggal. 
Keterangan itu dikutip Xinhua dari 
kepala badan mitigasi bencana di 
Jakarta, Sabdo Kurnianto pada Sabtu 
(20/2/2021). Kurnianto juga 
memaparkan bahwa sebanyak 1.300 
orang harus meninggalkan rumah 
karena kedalaman banjir mencapai 1,8 
meter dan sebagian besar terjadi di 

bagian selatan dan timur Jakarta. Warga 
setempat menyebut banjir kali ini 
merupakan luapan air bah terbesar, 
memecahkan rekor ketinggian banjir di 
awal Januari 2020 lalu. Selain hujan, 
warga menyebut banjir terjadi akibat 
Luapan air dari Kali Krukut. "Banjir ini lebih 
parah dari awal tahun lalu. Paling parah 
deh sejak saya lahir 1975 disini," kata 
Ahmad saat ditemui CNNIndonesia. Banjir 
tersebut juga mengakibatkan pemadaman 
listrik massal terjadi sejak pukul 04.00 WIB 
pagi tadi. Ahmad mengatakan belum 
mendapat bantuan sembako dan pakaian 
hangat lainnya. Sejauh ini pasokan 
makanan datang dari saudara terdekat 
yang rumahnya tidak terdampak. "Belum 
ada sih bantuan, semoga dapat deh ya. Ini 
pada belum makan," kata ahmad. 

Sebanyak 1.380 warga DKI Jakarta 
mengungsi dari rumahnya akibat banjir 
yang melanda Ibu Kota. Jumlah itu 
diketahui berdasarkan data Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) DKI Jakarta hingga Sabtu 
(20/2/2021) pagi. "Total jumlah 
pengungsi di seluruh DKI sebanyak 379 
KK dengan total 1.380 jiwa," kata 
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana 
BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto, 
dalam keterangan tertulis, Sabtu pagi. 
Dia memaparkan, sebanyak 29 RW 
terdampak di Jakarta Selatan, terdiri dari 
44 RT, dengan ketinggian 40-150 cm. 
Terdapat pengungsi sebanyak 7 KK 
dengan total 19 jiwa. Sementara di 
Jakarta Timur terdapat 50 RW 
terdampak, terdiri dari 143 RT, dengan 
ketinggian 40-180 cm. Ada 372 KK 
dengan total 1.361 jiwa sedang 
mengungsi. Lalu di Jakarta Barat ada 4 
RW dan 6 RT terdampak banjir "Secara 
keseluruhan, sebanyak 193 RT dari total 
30.470 RT yang terdampak. Melihat 
banjir di Jakarta yang semakin parah 
atau bahkan dapat dikatakan Jakarta 
sudah kayak orang yang kena stroke 

lumpuh. Tidak bisa dipungkiri, bagi 
sebagian orang, jabatan itu hanyalah 
kesempatan untuk merusak. Merusak 
tatanan hidup bermasyarakat, sekaligus 
merusak alam. Lihat saja, untuk 
mendapatkan jabatan, mereka sudah 
melecehkan nilai-nilai sosial, 
mengancam keberagaman dan 
mempertajam perbedaan. Setelah 
jabatan di tangan, tidak ada yang terjadi 
selain rusaknya alam, yang seharusnya 
menjadi tanggung jawab mereka 
menjaganya. Padahal, dulu dia berjanji 
untuk menyelamatkannya, dengan janji 
naturalisasi dan nilai-nilai keagamaan 
yang dia selisihi. Program kerja 
pendahulunya hampir tidak disentuh 
sama sekali, seolah najis. Janji 
kampanye yang dia telah sampaikan 
pun tidak juga dikerjakan, seolah 
menipu. Jadi sejatinya, dia menjabat 
untuk tidak menjabat. Mengerjakan 
sesuatu yang tidak berguna. Maka 
lihatlah hasilnya, kota ini seperti keledai 
yang jatuh di lubang yang sama untuk 
kesekian kalinya. Banjir dan banjir lagi, 
seolah tiada ujungnya. Modus banjir ini 
sudah sangat jelas. Titik 
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permasalahannya pun sudah bisa 
dipetakan. Solusinya sudah nyata dari 
pejabat sebelumnya. Bahkan, alam 
sudah mengingatkan bahwa tidak ada 
yang bisa dikerjakan dalam 
menanggulanginya selain normalisasi. 
Program normalisasi sungai sudah ada 
sejak era Jokowi kemudian Ahok 
sebagai penerusnya melanjutkan 
program ini secara massif dan dilakukan 
serius dengan saksama. Hasilnya 
memang belum sempurna, tetapi 
perubahan banjir Jakarta sudah terjadi 
dan mengalami progress. Air yang 
melimpah tidak ada yang mampu 
membendungnya selain segera dialirkan 
ke laut. Kondisinya memang seperti itu. 
Waktu Ahok dulu banjir hanya beberapa 
titik saja dan itupun cepat surutnya, Tapi 
ini sudah dua hari air belum surut juga. 
Padahal curah hujan hanya sepertiga 
dibandingkan era Ahok, tapi kerusakan 

dan meluapnya kali di Jakarta sudah lebih 
parah dari era Ahok. Di bulan Januari 
2021, curah hujan saat Anies ada hanya di 
angka 140 mm per bulan. Sedangkan di 
era Ahok, curah hujan di tahun 2016 di 
bulan Februari ada di angka 639. Berat 
banget bedanya. Jauh. Omong kosong 
kalau masih ada yang bicara tentang 
program naturalisasi. Kondisi kota ini 
sangat tidak memungkinkan untuk itu. Dan 
nyatanya, memang tidak pernah 
dilaksanakan juga, karena sudah yakin 
tidak akan mampu menjadi solusi. 
Kesadaran akan ketidakmampuan 
program naturalisasi untuk menanggulangi 
banjir, apakah bisa memaksa mereka 
melakukan alternatif lain? Tidak. Mereka 
hanya diam, berkacak pinggang, 
menunggu air datang menghantam 
kembali harga diri kota ini. Anies pernah 
menargetkan banjir di DKI Jakarta surut 
dalam enam jam. Tapi, nyatanya, hari ini 
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dan beberapa hari lalu, banjir di DKI 
Jakarta merendam beberapa tempat 
lebih dari enam jam. Sama kayak klaim 
bangga-banggakan soal Cipinang 
Melayu yang bebas banjir meski hujan 
deras. Karena beberapa hari lalu Anies 
dengan sombongnya mengatakan dan 
membanggakan wilayah Cipinang 
Melayu tidak banjir lagi, lalu tidak lama 
kemudian malah banjir. Kata katanya 
menampar dia sendiri. Bagaimana 
respons Anies soal banjir yang lebih 
lama dari enam jam? "Betul. Jadi kita 
enam jam sesudah airnya surut di 
sungai, kembali normal, atau enam jam 
sesudah hujannya berhenti. Nah, yang 
terjadi adalah hujannya berhenti, tapi 
aliran dari hulu masih jalan terus. 
Sehingga di situlah menjadi kendala 
tersendiri," kata Anies. Menurut Anies, 

hitungan jam dimulai dari hujan reda dan 
aliran air di kali yang sudah surut. Saat 
salah satu masih terjadi, maka banjir 
akan tetap ada di Jakarta. "Itulah 
sebabnya harus dua-duanya. Satu sisi 
adalah alirannya limpahan, karena kalau 
teman-teman lihat di bawah, catatan 
bahwa air kiriman dari kawasan hulu, dan 
dari kawasan tengah, kawasan hulu itu 
Kawasan Bogor, kawasan tengah itu 
kawasan Depok, itu sekarang dalam 
perjalanan ke Jakarta. Nah, dalam 
perjalanan ke Jakarta itu tentu 
berdampak pada kawasan kawasan yang 
ada disekitarnya," kata Anies. Bagi Anies, 
cukuplah menghimpun alasan dan kata-
kata yang tepat untuk diucapkan setiap 
kali banjir datang. Mulai dari debit air 
hujan yang sangat ekstrem, pompa yang 
tidak berfungsi, adanya pembangunan 

yang menghambat aliran air, masyarakat 
buang sampah sembarangan, air laut 
yang pasang, banyaknya kiriman air dari 
hulu, sampai dataran kota ini memang 
sudah tidak ideal lagi. Jadi omongan Anies 
sekarang ini sudah kayak PKS. Apa yang 
diomongkan itu biasanya kebalikannya. Di 
masa Ahok jadi gubernur, banjir tidaklah 
sangat parah begini. Meskipun dengan 
curah hujan tinggi dan kiriman dari Bogor, 
Ahok tanggap dan gerak cepat. Tipe 
pekerja, bukan tipe banyak omong dan 
retorika. Ini jelas sekali! Permainan kata 
Anies memang patut diberi jempol. 
Ngelesnya luar biasa, kan? Anies 
ngelesnya sama. Targetnya banjir tidak 
lebih dari enam jam. Tapi begitu banjir 
lebih dari enam jam, mulai ngeles, 
syaratnya airnya surut di sungai atau 
enam jam sesudah hujan berhenti. Apa-
apaan ini? Malah menyalahkan aliran dari 

hulu. Kenapa gak sekalian aja bilang, 
targetnya sih enam jam, tapi karena 
musim hujan ya wajar. Coba kalau 
musim kemarau, pasti banjir tidak akan 
melebihi enam jam. Gubernur satu ini 
terlalu pintar berkelit. Masalah di depan 
mata yang merupakan tanggung 
jawabnya seolah urusan orang lain. 
Tidak mau disalahkan, salahkan pihak 
lain. Gubernur yang kebiasaan 
buruknya tidak pernah berubah sejak 
awal menjabat. Rasanya Anies 
memang tidak bisa diharapkan lagi. 
Waktu sisa jabatan yang kurang dari 
dua tahun lagi, tidak akan sempat 
dipakai untuk mengatasi banjir. Anies 
sampai sekarang masih sibuk 
berwacana soal naturalisasi sungai 
yang belum ada kejelasan kapan 
eksekusinya. Normalisasi diganti 
dengan naturalisasi, tapi belum 
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nampak hasilnya. Jadi selama 
menjabat, hanya utak atik rencana 
tanpa ada gerak cepat. Luar biasa 
gubernur yang satu ini. Simple saja, 
kekurangan dan jeleknya Anies adalah 
tidak mau mengeksekusi program 
pengendalian banjir Jakarta yang sudah 
dirancang oleh pemerintah pusat. 
Anggaran ada, tapi yang diprioritaskan 
dan dikerjakan adalah yang recehan, 
seperti ngecat genteng, bongkar pasang 
trotoar, renovasi JPO, dll. Tidak mau 
ikuti jalur yang diberikan pusat agar 
proyek ini cepat selesai dan banjir di 
Jakarta bisa berkurang. Maunya pakai 
cara sendiri, naturalisasi sungai yang 
sampai sekarang belum dieksekusi. 
Disuruh kerja dengan cepat, malah lebih 
suka menata kata untuk ngeles yang 
tujuannya menyelamatkan muka sendiri. 
Anies dan gerombolannya ini mungkin 
jahatnya sudah sampai otak sehingga 
dia tega membiarkan negeri ini rusak 
diterjang bencana yang sama dan 
berulang-ulang, di balik itu mereka 

mencari keuntungan dari keadaannya. 
Padahal kalau mau di betulin kayak 
jaman Ahok, Jakarta masih bisa 
selamat dari banjir. Baru-baru saja 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
menyoroti banjir yang melanda 
sejumlah wilayah di Indonesia 
belakangan ini. Dia pun menyentil 
penanganan banjir yang hanya bersifat 
teknikal, misalnya membuat kolam dan 
pompa. Dan banjir sebenarnya bisa 
diatasi, enggak sampai separah ini. 
"Saat dilanda banjir, penanganan bisa 
dilakukan bersifat teknikal, seperti 
membuat kolam dan pompa. Tapi tidak 
dilakukan oleh pemda daerah DKI yang 
selanjutnya menyebabkan banjir 
dengan kerugian yang jauh lebih 
besar," katanya. Menurutnya, 
penanganan banjir secara teknikal 
memang penting dan perlu, tetapi 
memiliki keterbatasan dan tidak dapat 
menyelesaikan masalah secara jangka 
panjang. Padahal, kalau kita pikir lebih 
dalam, Anies ini pejabat sudah 
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tahunan. Dia punya pendidikan 5 kali 
lebih baik dari kita yang awam. Dia 
punya keahlian 17 kali lebih mahir dari 
kita yang 
pemula. 
Anies tidak 
bekerja 
sendiri. 
Banyak 
dinas, tim, 
staf, 
pendukung 
bahkan 
buzzernya. 
Apakah 
masuk akal 
dari staff 
yang dibayar 
mahal tidak 
bisa 
mendapatkan satu solusi dari orang 
sebanyak itu? Padahal modus banjirnya 
sederhana sekali. Monoton seperti itu-
itu saja. Banjir ini mudah 
menanganinya, tapi karena 
kesengajaan, bisa jadi memang sangat 
perlu untuk tidak diberikan solusinya. 
Kalaupun benar tidak mampu, dia 

sudah diberikan contoh nyata 
menanggulanginya dari pejabat 
pendahulu-pendahulunya. Tapi, kalau itu 

pun tidak 
setuju, dia 
tinggal 
meminta 
bantuan 
dari 
pemerinta
h pusat 
saja, solusi 
apa yang 
sebaiknya 
dia 
lakukan. 
Segampan
g itu! 
Banjir hari 
ini, harus 

menjadi kesadaran buat kita, bahwa 
orang-orang seperti ini masih ada di negeri 
ini. Sebagian terlihat, dan banyak yang 
masih tersembunyi. Mereka tidak 
mencintai negeri ini sama sekali, kecuali di 
mulut saja. Rusaknya alam justru satu 
keuntungan bagi mereka. Agar semakin 
mudah memporak-porandakan sistem 
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perekonomian negeri, sehingga mereka 
mendapat keuntungan ekonomi dari 
morat-maritnya sistem keamanannya? 
Ini tak ubahnya mental maling, mencari 
keuntungan dari kelengahan pihak lain. 
Kita tidak boleh lelah menjaga negeri ini 
dari orang-orang seperti ini. Kita harus 
selalu berjaga dari kemungkinan 
kerusakan yang ingin mereka 
timbulkan. Bagaimana caranya? 
Sedangkan hari ini dia masih berdiri 
dengan sombongnya di singgasana 
kekuasaannya? Jangan pilih orang 
yang model kayak Anies. Yang bilang 
seiman tapi enggak bisa kerja. Kalau 
kita melihat bagaimana langit 
menghancurkan kesombongan dan 
kepongahan Anies Baswedan, yang 
dicap sebagai Google sebagai gubernur 
terbodoh, kecelakaan sejarah 

demokrasi dan juga kepemimpinan yang 
paling rasis di antara yang rasis. Kita 
melihat Pilkada DKI 2017 silam adalah 
pilkada terburuk sepanjang sejarah 
peradaban demokrasi bangsa ini, 
mungkin juga dunia. Pilkada DKI 2017, 
memenangkan calon pemimpin yang 
tidak bisa bekerja. Memenangkan 
manusia rasis yang didukung oleh ormas 
radikal seperti HTI dan FPI. Apa yang 
dikerjakan Anies Baswedan hanyalah 
kehancuran dan membuahkan kerusakan 
kritis di DKI Jakarta. Curah hujan yang 
hanya sepertiga di era Ahok saat 
memimpin DKI, bisa membuat satu 
Jakarta hancur lebur seperti dalam tahap 
fase “neraka”. Inilah yang menjadi hasil 
dari pilkada berbau rasis. Gubernur rasis 
Anies Rasyid Baswedan ketika 
memimpin, menghancurkan Jakarta 

dengan begitu cepat. Bertahun-tahun 
Jokowi Ahok membangun Jakarta, dalam 
waktu sebentar saja langsung hancur. 
Daerah yang tidak pernah kebanjiran di 
era Ahok, malah kebanjiran parah. 
Pompa-pompa juga nggak dijalankan 
secara efektif. Menyalahkan orang lain 
adalah jalan ninja Anies. Dia menutup 
kedunguan dan kebusukan yang dibuat 
akibat pilkada rasis beberapa tahun 
silam, dengan foto gunung Gede 
Pangrango yang ternyata diedit oleh 
tukang foto Ari Wibisono. Memposting 
kecantikan palsu untuk menutup 
keburukan asli. Bisa jadi, hari ini kita 
hanya bisa mengeluh dari dalam tenda 

pengungsian, diantara dinginnya 
udara malam. Tapi, pastikan 
kedepannya, orang-orang seperti ini 
tidak ada lagi yang bisa memangku 
jabatan apapun yang strategis di 
negeri ini. Kita harus bersatu padu 
mengingatkan sejarah bahwa negeri 
ini akan rusak bila dipegang dan 
dikuasai oleh pejabat-pejabat seperti 
ini. Untuk warga DKI, ingat ini, tahun 
depan sudah tahun 2022. Artinya ada 
satu kali musim hujan lagi. Inilah 
akibat salah atau ceroboh pilih 
pemimpin, ruginya selama 5 tahun. 
Gara gara seiman hancur negara. 
Gara gara seiman Jakarta Tenggelam.
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Berikut tujuh kelompok makanan yang 
harus dihindari penderita asam lambung 
dikutip dari Healthline:

 Asam lambung atau refluks merupakan 
suatu penyakit yang terjadi saat asam 
lambung atau empedu mengalir ke 
saluran makanan, dan membuat iritasi 
dinding bagian dalam.
Oleh sebab itu, ada beberapa makanan 
yang mesti dihindari penderita asam 
lambung agar tidak kambuh dan pola 
makan pun harus dijaga dengan teratur.

Esofagus yang tidak berfungsi atau 
kinerjanya lemah dapat mengakibatkan 
asam lambung naik kembali dari perut ke 
kerongkongan. Kemudian, terlalu banyak 

1. Makanan Tinggi Lemak

Makanan tinggi lemak seperti makanan 
yang digoreng berisiko menimbulkan 
refluks. Selain itu, makanan tinggi lemak 
menyebabkan malfungsi lower 
esophageal sphincter (LES) atau 
lingkaran otot bagian bawah esofagus.

Makanan yang Harus Dihindari Penderita 
Asam Lambung

Komunitas Paguyuban Ngehek 
Internasional menggelar Aksi Ngehek 
Demi Cabe di depan Stasiun 
Gondangdia, Jakarta, Senin, 18 Februari 
2019. Mereka menjual cabe dengan 
bonus gorengan. Ini adalah cara unik 
mencoba menyentil publik. Lewat aksi ini, 
masyarakat diajak untuk menggunakan 
hak politiknya saat Pemilu 2019 baik 
memilih calon anggota legislatif maupun 
memilih presiden dan wakil presiden. 
CNNIndonesia/Safir MakkiGorengan 
masuk dalam kategori makanan yang 
harus dihindari penderita asam lambung 
(Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)

Pantangan Untuk Penderita Asam Lambung

2. Buah Sitrus

Tidak cukup menghindari makanan 
yang digoreng saja, beberapa makanan 
tinggi lemak berikut juga sebaiknya 
dihindari, antara lain:

Jeroan daging sapi, babi, atau daging 
domba berlemak.

Jika sering mengalami refluks asam, 
Anda harus mengurangi atau 
menghentikan asupan jenis buah 
berikut:

konsumsi gorengan atau sejenis 
makanan tinggi lemak lainnya, 
berpotensi menghambat pengosongan 
lambung.

Jeruk

Lemak bacon, lemak ham, dan lemak 
babi.

Produk susu berlemak seperti mentega, 
susu murni, keju, dan krim asam.

Golongan buah sitrus yang mempunyai 
nutrisi esensial serta penting sebagai 
asupan dalam makanan ternyata bisa 
saja menyebabkan gejala refluks, 
terutama pada buah yang sangat asam.

3. Cokelat
Cabai
Tomat
Nanas

Di balik kenikmatannya, cokelat 
ternyata menyimpan kandungan bahan 
yang disebut methylxanthine. 
Methylxanthine dalam cokelat 
berpotensi melemahkan kinerja otot 
pengendali asam lambung di esofagus, 
yang kemudian memicu refluks.Apabila 
mengonsumsi cokelat dalam batas 
wajar, bisa saja tidak terlalu 
berdampak. Namun sebaiknya tidak 
berlebihan hingga mengakibatkan 
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Bagi sebagian orang, konsumsi 
makanan yang kental akan bumbu serta 
pedas bisa mengakibatkan sakit perut 
hingga heartburn atau efek terbakar 
pada perut. Jika mengalami reaksi 
heartburn, ini menjadi tanda-tanda 
bahwa produksi asam lambung mulai 
meningkat.

Banyak kasus penderita maag 
mengeluh asam lambung naik setelah 
mengonsumsi minuman berkafein. 
Selain harus dihindari, minuman kafein 
seperti kopi, teh, dan soda ini bersifat 
asam, sehingga sangat berpotensi 
membuat asam lambung naik dan 
maag.

Reaksi daun mint jika dikonsumsi oleh 
penderita GERD adalah memisahkan 
esofagus dari lambung, yang membuat 
aliran balik asam lambung ke esofagus 

5. Kafein

4. Bawang dan Makanan Pedas
Makanan yang menyebabkan asam 
lambung naik berikutnya adalah 
bawang putih, bawang bombay, dan 
makanan dengan tingkat kepedasan 
yang tajam.

gangguan lambung.

6. Daun Mint
Kandungan daun mint dalam makanan 
atau minuman memang sering kali 
memberi efek yang menyegarkan. Akan 
tetapi, daun mint sebenarnya cukup 
sensitif untuk lambung. Bahkan, sangat 
tidak disarankan bagi penderita GERD 
untuk mengonsumsi daun mint.

meningkat lebih berbahaya.

Roti gandum umumnya dibuat dengan 
ragi yang lebih minim. Selain itu, roti 
gandum sangat baik untuk pencernaan, 
minim kalori, kaya gizi, serta membuat 
kenyang lebih lama.

1. Susu Tanpa Lemak

Selain itu, ragi dalam roti juga 
mengakibatkan adanya produksi gas 
berlebih dalam lambung, yang 
menyebabkan reaksi refluks asam. 
Meskipun roti tawar kurang tepat 
dikonsumsi penderita asam lambung, 
seseorang masih bisa menggantinya 
dengan roti gandum.

Penderita refluks juga sebaiknya harus 
waspada terhadap pemilihan jenis roti 
yang aman dikonsumsi serta ramah bagi 
lambung. Pasalnya, roti tertentu seperti 
roti tawar diklaim dapat merangsang 
gejala asam lambung naik karena 
kandungan ragi yang berfungsi sebagai 
pengembang.

Selain makanan yang mesti dihindari oleh 
penderita asam lambung, Anda bisa 
menyeimbangkan dengan minuman yang 
baik untuk lambung Anda seperti dikutip 
Hopkins Medicine, di antaranya:

Mengonsumsi susu tanpa lemak sangat 
bagus untuk lambung. Susu tanpa lemak 
bertindak sebagai penyangga sementara 
lapisan lambung dan isi lambung yang 
asam dan dapat segera meredakan 

7. Roti

Minuman yang Baik untuk Penderita 
Asam Lambung

Jahe adalah salah satu alat bantu 
pencernaan terbaik. Sebab, jahe bersifat 
basa dan anti-inflamasi yang dapat 
meredakan iritasi pada saluran 
pencernaan. Cobalah mengonsumsi teh 
jahe saat Anda mulai merasakan mulas.
3. Cuka Sari Apel

Asam lambung mengandung asam 

Tentang Asam Lambung

Yoghurt rendah lemak juga bisa jadi 
pilihan karena memiliki kualitas 
menenangkan karena mengandung dosis 
probiotik yang sehat (bakteri baik yang 
meningkatkan pencernaan).

gejala sakit maag.

Meskipun belum ada penelitian yang 
cukup untuk membuktikan bahwa minum 
cuka sari apel dapat bekerja untuk 
refluks asam, namun sebagian besar 
orang mengakui bahwa cuka sari apel 
baik untuk penderita asam 
lambung.Namun, Anda tidak boleh 
meminumnya terlalu banyak karena cuka 
sari apel mengandung asam yang kuat 
yang dapat mengiritasi esofagus Anda. 
Sebaiknya, masukkan sedikit cuka sari 
apel ke dalam air hangat dan minumlah 
sesudah makan.

Penyakit asam lambung alias 
gaestroesophageal reflux disease 
(GERD) adalah kondisi asam lambung 
naik dari lambung ke kerongkongan. 
Asam lambung merupakan cairan yang 
diproduksi organ pencernaan.

2. Jahe

klorida dan berfungsi mendukung 
aktivitas pencernaan, deteksi kuman 
pada makanan atau minuman serta 
membantu tubuh menyerap vitamin 
B12.Saat asam lambung naik ke 
kerongkongan tak jarang timbul rasa 
sakit dan nyeri pada ulu hati juga 
sensasi terbakar di dada.

Pita otot atau klep yang melemah, 
maka asam lambung mengalir ke 
kerongkongan. Asam pun bisa 
menimbulkan iritasi pada lapisan 
kerongkongan dan berisiko 
menimbulkan kanker esofagus.
Beberapa kondisi bisa meningkatkan 
risiko penyakit asam lambung yakni, 
obesitas, kehamilan, kelainan jaringan 
ikat dan perut kosong terlalu lama.

iMelansir dari Mayo Clinic, penyakit 
asam lambung disebabkan oleh refluks 
asam (asam naik) yang sering terjadi. 
Ketika menelan, pita otot melingkar di 
sekitar bagian bawah kerongkongan 
mengendur sehingga yang ditelan 
masuk ke perut, lalu pita otot ini 
tertutup kembali.

Anda bisa mencegah penyakit asam 
lambung dengan menghentikan 
kebiasaan-kebiasaan tidak sehat 
(merokok, konsumsi alkohol), 
olahraga, cukup asupan air, menjaga 
pola istirahat dan pola makan. Anda 
juga sebaiknya paham makanan yang 
harus dihindari penderita asam 
lambung.
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Berbeda dari ketentuan sebelumnya, di 
era UU Ciptaker, pemerintah mengatur 
batas atas dan batas bawah upah 
minimum pada wilayah yang 
bersangkutan.

Sebagai catatan, dalam aturan 
pengupahan sebelumnya yang tercantum 
dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan, besaran upah minimum 
ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup 
layak dan dengan memperhatikan 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

"Data pertumbuhan, ekonomi, inflasi, 
paritas daya beli, tingkat penyerapan 
tenaga kerja, dan median upah 
bersumber dari lembaga yang 
berwenang di bidang statistik," jelas 
Pasal 25.

Dalam Pasal 26 UU Nomor 36, 
penyesuaian nilai upah minimum provinsi 
dilakukan setiap tahun. 

Jokowi resmi mengubah rumus 
perhitungan upah bagi buruh. Itu tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi variabel:
 a. paritas daya beli; 

Khusus untuk upah minimum 
kabupaten/kota, penetapan 
mempertimbangkan pertumbuhan 
ekonomi dan inflasi daerah yang 
bersangkutan.

"Penyesuaian upah minimum ditetapkan 
pada rentang nilai tertentu di antara 
batas atas dan batas bawah upah 
minimum pada wilayah yang 
bersangkutan," tulis Pasal 26 (2) 
beleid.Sesuai Pasal 26(3) PP, batas atas 

PP itu merupakan aturan turunan 
Undang-undang Nomor 11 Cipta Kerja 
(UU Ciptaker).Dalam beleid yang diteken 
Jokowi pada 2 Februari 2021 ini, ia 
mengatur sekarang ini upah minimum 
ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi 
dan ketenagakerjaan.

b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan 
c. median upah," tulis Pasal 25 (4) RPP 
Pengupahan, dikutip Minggu (21/2).
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Jokowi Ganti Rumus Upah Buruh
upah minimum merupakan acuan nilai 
upah minimum tertinggi yang dihitung 
menggunakan variabel rata-rata 
konsumsi perkapita dan rata-rata 
banyaknya Anggota Rumah Tangga 
(ART) yang bekerja pada setiap rumah 
tangga.
Sedangkan, batas bawah upah 
minimum merupakan acuan upah 
minimum terendah yang besarannya 
50 persen dari batas atas upah 
minimum.

Dalam hal upah minimum provinsi 
tahun berjalan lebih tinggi dari batas 
atas UMP maka gubernur wajib 
menetapkan UMP tahun berikutnya 
sama dengan UMP tahun berjalan.

Tak hanya UMP, pemerintah juga 
mengubah ketentuan upah minimum 
kabupaten/kota (UMK). 
Gubernur dapat menetapkan upah 
minimum dengan syarat yaitu rata-rata 
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota 
yang bersangkutan selama tiga tahun 
terakhir dari data yang tersedia pada 
periode yang sama, lebih tinggi 
dibandingkan rata-rata pertumbuhan 
ekonomi provinsi.

Kemudian, nilai batas atas dan batas 
bawah bersama variabel pertumbuhan 
ekonomi dan inflasi provinsi digunakan 
untuk menghitung formula 
penyesuaian nilai upah minimum.

Upah minimum provinsi ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur dan 
diumumkan paling lambat 21 
November tahun berjalan. Apabila 
jatuh pada hari libur, maka 
pengumuman dilakukan satu hari 
sebelumnya.

Kemudian, dalam Pasal 32 PP 
Pengupahan, pemerintah juga 
mengatur tahapan penetapan upah 

Penetapan upah minimum 
kabupaten/kota oleh gubernur juga 
bisa dilakukan apabila nilai 
pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi 
kabupaten/kota yang bersangkutan 
selama tiga tahun terakhir selalu 
positif dan lebih tinggi dari nilai 
provinsi.
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Hasilnya, disampaikan kepada 
bupati/walikota untuk direkomendasikan 
kepada gubernur.

Perhitungan nilai upah minimum 
kabupaten kabupaten/kota dilakukan 
oleh Dewan Pengupahan 
Kabupaten/Kota. 

minimum bagi kabupaten/kota yang 
belum memiliki upah minimum 
kabupaten/kota.

Dalam hal hasil perhitungan upah 
minimum kabupaten/kota lebih rendah 
dari nilai UMP, maka bupati tidak dapat 
merekomendasikan nilai upah minimum 
kabupaten/kota kepada gubernur.
Adapun penetapan upah minimum bagi 
kabupaten/kota yang telah memiliki 
upah minimum dilakukan dengan 
formula penyesuaian nilai upah 
minimum sesuai tahapan perhitungan 
pada Pasal 26.
Upah minimum kabupaten/kota 
ditetapkan dengan keputusan gubernur 

Pertama, paling sedikit 50 persen dari 
rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat 
provinsi. Kedua, nilai upah yang 
disepakati paling sedikit 25 persen di atas 
garis kemiskinan provinsi.
Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan 
dari ketentuan upah minimum wajib 
mempertimbangkan soal mengandalkan 
sumber daya tradisional dan tidak 
bergerak pada usaha berteknologi tinggi 
dan padat modal.

dan diumumkan paling lambat 30 
November tahun berjalan. Jika jatuh pada 
hari libur, pengumuman dilakukan sehari 
sebelumnya.

Dalam hal ini, upah usaha mikro dan kecil 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
antara pengusaha dengan pekerja/buruh 
dengan dua ketentuan.

Sesuai Pasal 26 PP Pengupahan, 
ketentuan mengenai UMP dan UMK 
dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha 
kecil. 

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 
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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
Penerbangan United Airlines dari San 
Diego terpaksa melakukan pendaratan 
darurat di Albuquerque setelah api 
terlihat muncul dari salah satu mesin 
pesawat.Penerbangan menuju Chicago 
itu mendarat dengan selamat di New 
Mexico pada Minggu pagi dan United 
menyiapkan pesawat berbeda untuk 
membawa para penumpang ke 
tujuannya, kata perusahaan tersebut 
dalam sebuah pertanyaan kepada CNN.
Salah satu penumpang, Thomas Chorny, 
merekam sebuah video insiden tersebut 
saat duduk di kursi 34F dengan 
pemandangan sayap kanan pesawat.
“Pesawat mulai bergetar sedikit seperti 
terkena turbulensi, tapi sayapnya tetap 
stabil. Saya hampir setengah terlelap 
tapi buka mata melihat ke jendela dan 
melihat api muncul dari mesin sebelah 
kanan,” jelasnya kepada CNN, dikutip 
pada Minggu (21/2).“Mereka mematikan 
mesin, dan apinya padam dan kemudian 
mereka mulai berbelok ke kiri cukup 
lama dan kami turun beberapa 
ketinggian. Butuh 10 menit atau lebih 

“Penerbangan mendarat dengan 
selamat, dan pelanggan turun secara 
normal di gerbang. Tim pemeliharaan 
kami di Albuquerque akan memeriksa 
pesawat dan kami telah mengatur 
pesawat yang berbeda untuk 
membawa pelanggan kami ke tujuan 
keberangkatan mereka,” kata 
perusahaan tersebut.

Maskapai menyampaikan 
Penerbangan 366 “dialihkan ke 
Albuquerque karena masalah teknis 
pada salah satu mesin”.

Chorny mengatakan mungkin hanya 
tiga orang yang melihat api tersebut 
dan dia tidak membicarakannya 
dengan siapapun “karena saya tidak 
mau menakut-nakuti orang.”

United Airlines mengatakan, tidak ada 
cedera yang dilaporkan dan 
pemeriksaan penuh akan 
mengkonfirmasi ada masalah apa 
dengan mesin tersebut. 

sebelum mereka mengumumkan 
bahwa kami akan mendarat di 
Albuquerque.”

Mesin United Airlines Terbakar Saat Terbang
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Facebook menghapus akun halaman 
utama militer Myanmar karena 
menyalahi standar larangan terkait 
penghasutan kekerasan. Demikian 
disampaikan perusahaan ini pada 
Minggu 
(21/2), dua 
hari setelah 
dua 
pengunjuk 
rasa tewas 
ketika polisi 
mengeluarka
n tembakan 
ke arah 
massa aksi 
yang 
menetang 
kudeta 1 
Februari.
“Sejalan 
dengan 
kebijakan 
global kami, 
kami telah 
menghapus Tatmadaw True News 
Information Team Page dari Facebook 
karena berulang kali melanggar standar 
komunitas kami yang melarang 
penghasutan kekerasan dan 
mengkoordinasikan hal yang 
merugikan,” jelasnya, dilansir The 
Straits Times, Minggu (21/2).
Militer Myanmar juga dikenal sebagai 
Tatmadaw. Pada Minggu, halaman True 
News tak lagi tersedia.

Facebook dalam beberapa tahun 
terakhir terlibat dalam gerakan aktivis 
hak-hak sipil dan partai politik di 

Juru bicara militer tak menjawab 
telepon Reuters untuk mengonfirmasi 
berita ini.
Dua orang tewas di Mandalay pada 
Sabtu, ketika polisi dan tentara 
menembak para pengunjuk rasa. 
Kemarin adalah hari paling berdarah 
dalam lebih dari dua pekan unjuk rasa 
menentang kudeta yang 
menggulingkan kekuasaan pemimpin 
terpilih Aung San Suu Kyi.

Facebook Hapus Akun Militer Myanmar

Myanmar dan menentang militer setelah 
mendapat kecaman internasional yang 
keras karena gagal menahan kampanye 
kebencian daring.
Pada 2018, Facebook melarang kepala 

angkatan 
darat Min 
Aung Hlaing 
– yang 
sekarang 
menjadi 
penguasa 
militer- dan 
19 pejabat 
senior dan 
organisasi, 
dan menutup 
ratusan 
halaman dan 
akun yang 
dikelola 
anggota 
militer karena 
perilaku tidak 
autentik yang 

terkoordinasi.
Menjelang pemilu November, Facebook 
mengumumkan pihaknya menutup 
sebuah jaringan 70 akun dan halaman 
palsu yang dioperasikan anggota militer 
yang menggunggah konten positif tentang 
tentara maupun kritik terhadap Suu Kyi 
dan partainya, Liga Nasional untuk 
Demokrasi (NLD).

Tidak seperti Trump, Pence mengakui 

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald 
Trump akan berpidato di ajang kelompok 
konservatif di Orlando, Florida, pekan 
depan, tetapi mantan Wakil Presiden 
Mike 
Pence 
menolak 
undang
an 
untuk 
hadir di 
acara 
yang 
sama.
Pada 
Konfere
nsi Aksi 
Politik 
Konserv
atif 
nanti, 
Trump 
akan 
muncul 
di muka 
umum untuk pertama kalinya sejak ia 
meninggalkan Gedung Putih pada 20 
Januari.

Dalam sejumlah video, massa 
pendukung Trump berteriak “gantung 
Pence, gantung Pence!”

Pence, yang juga menjabat presiden 
Senat dan memimpin sidang, harus 
dievakuasi bersama keluarganya yang 
juga hadir di Gedung Capitol.

Panitia acara masih berharap Pence 
akan berubah pikiran dan bersedia hadir 
untuk ikut berpidato, menurut berita 
CNN, Minggu (21/2/2021).
Pence dikabarkan ingin rehat dari politik 
selama setidaknya enam bulan ke 
depan.
Hubungan Pence dan Trump 
menghadapi ujian berat setelah 
kerusuhan di Gedung Capitol 6 Januari. 
Ketika itu massa pendukung Trump 
menyerbu Capitol untuk menggagalkan 
sidang Kongres dalam menetapkan Joe 
Biden sebagai presiden terpilih.

Pence Tak Akan Hadiri Acara CPAC 2021
kemenangan Biden dan hadir dalam 
pelantikan presiden baru, sembari 
menolak undangan acara perpisahan 
Trump pada hari yang sama.

Pada 
konferensi 
pekan 
depan, 
Trump akan 
bicara 
tentang 
masa depan 
Partai 
Republik 
dan 
gerakan 
konservatif.
"Presiden 
ke-45 itu 
juga akan 
mengkritik 
kebijakan 
President 
Biden 
tentang 

amnesti dan masalah perbatasan,” 
kata seorang sumber CNN.
Saat ini Trump tinggal di wisma Mar-
a-Lago, Florida, properti bisnis Trump 
yang juga disewakan sebagai ruang 
konferensi dan penginapan papan 
atas.Selama sepekan terakhir, Trump 
menerima kunjungan sejumlah 
petinggi Partai Republik seperti 
Senator Utah Mike Lee dan anggota 
DPR Louisiana Steve Scalise.
Namun, Ketua Fraksi Partai Republik 
Mitch McConnell bertekad tidak akan 
menemui Trump.

Tiga hari setelah sidang, Trump 
membuat pernyataan panjang untuk 
mengecam perilaku McConnell.

McConnell terlibat sengketa dengan 
Trump setelah ia mengakui 
kemenangan Biden, dan hubungan 
mereka makin memanas setelah 
McConnell mengatakan Trump 
bertanggung jawab secara moral 
pada kerusuhan 6 Januari, dalam 
sidang pemakzulan pekan lalu.
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Pada 
konferensi 
pekan 
depan, 
Trump akan 
bicara 
tentang 
masa depan 
Partai 
Republik 
dan 
gerakan 
konservatif.
"Presiden 
ke-45 itu 
juga akan 
mengkritik 
kebijakan 
President 
Biden 
tentang 

amnesti dan masalah perbatasan,” 
kata seorang sumber CNN.
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Dicari

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

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

Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057
2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Michael 215-901-2264

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

Disewakan kamar 
Di daerah 20 street dan Synder.
Fasilitas termasuk utilities, WIFI 
dan kasur. Ada laundry di dalam.
Jalur bis#17 ke Center City dan
Chinatown.
Hub/ Text : 267/881/8899

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

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

Menurut Hasnaeni, memajukan kader 
dan simpatisan telah ia lakukan di 
Partai Emas saat ini. Sehingga itu 
bukanlah hal baru baginya. "Saya 
akan membuat lapangan kerja 
sebesar-besarnya buat kader 
Demokrat, seperti yang sudah saya 

Hasnaeni "Wanita Emas" kembali 
menegaskan kesiapannya menjadi 
Ketua Umum Partai Demokrat 
menggantikan Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY). Ketua Umum 
Partai Era Masyarakat Sejahtera 
(Emas) ini, siap menjadi pimpinan 
tertinggi partai berlambang bintang 
mercy, jika akhirnya kongres luar biasa 
Demokrat digelar.
Apabila diberikan amanah, perempuan 
yang pernah 10 tahun menjadikannya 
kader Demokrat itu siap memajukan 
Partai dan juga para kadernya. "Kalau 
saya dipercaya menjadi Ketua Umum 
Partai Demokrat, yang pertama saya 
akan menyejahterakan kader-kader 
Partai Demokrat, membuka lapangan 
kerja, kader-kader Demokrat dan para 
simpatisan Partai Demokrat," kata 
Hasnaeni, melalui keterangan tertulis, 
Sabtu (20/2/2021).

Wanita Emas Siap Gantikan AHY 

lakukan di Partai Emas," kata dia.
Apabila diberikan mandat menjadi 
pimpinan tertinggi Partai Demokrat, ia 
berjanji akan menjalankan hal-hal baik 
yang telah ia lakukan bersama Partai 
Emas. Hasnaeni juga akan membuat 
Partai Emas menjadi satu bagian dari 
Partai Demokrat.

"Banyak yang tidak senang dengan 
kepemimpinan AHY di Partai Demokrat, 
itu merupakan hak para senior di Partai 
Demokrat," tegasnya."Tapi yang jelas 
ketika saya hadir di situ, saya akan 
membuat Partai Emas menjadi satu 
bagian dengan Partai Demokrat, tentunya 
saya akan menyejahterakan kader-kader, 
baik kader Partai Demokrat, kader Partai 
Emas," pungkasnya.

"Saya akan jadikan Partai Emas dan 
Partai Demokrat satu, jadi Partai 
Demokrat dengan Partikel Emas saya 
akan rubah menjadi satu, satu kesatuan. 
Dan saya siap Partai Demokrat," 
tuturnya.Lebih lanjut, terkait 
kepemimpinan AHY di Demokrat yang 
dikabarkan kurang disukai sejumlah 
pihak, Hasnaeni enggan turut campur. 
Sebab hal itu merupakan persoalan 
internal Demokrat.

"Ketua Bappilu DPP memanggil ketua 
DPD Banten berbicara mengenai pilkada. 
Kami sudah diminta untuk menyiapkan 
saksi," terangnya.

Iti sudah dipanggil oleh Andi Arief kantor 
DPP Demokrat, Januari 2021. Dia 
ditanya kesiapan berkontestasi dalam 
Pilkada Jakarta. DPD Demokrat Banten 
juga sudah diajak berdiskusi untuk 
menyiapkan saksi, dalam pesta 
demokrasi tersebut.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya 
dikabarkan siap meramaikan kontestasi 
pilkada DKI Jakarta. Nama Iti masuk 
dalam daftar sembilan 'jagoan' Partai 
Demokrat untuk Pilgub DKI. Berdasarkan 
cuitan Twitter @Andiarief_.
"Kalau diminta oleh partai, apabila partai 
memerintahkan Iti Octavia Jayabaya jadi 
Calon Gubernur di DKI Jakarta, beliau 
siap," kata Sekretaris DPD Demokrat 
Banten, Eko Susilo, Sabtu (20/2).

Iti Octavia Siap Maju Pilgub DKI

Iti Octavia Jayabaya yang merupakan 
Bupati Lebak dua periode masuk 
dalam daftar cagub DKI Jakarta 
Demokrat bersama Dede Yusuf (artis 
sekaligus anggota DPR), Emil Dardak 
(Wagub Jatim), Hinca Panjaitan 
(mantan Sekjen DPP Demokrat), Rido 
Fricardo (mantan Gubernur Lampung), 
hingga Celica (Bupati Karawang).

Putra sulung SBY itu menginap di 
wisata alam Waruwangi, Kecamatan 
Cinangka, Kabupaten Serang, Banten.

Berdasarkan informasi, pada Kamis-
Jumat, 18-19 Februari 2021, AHY 
datang ke Serang, Banten dan bertemu 
dengan sejumlah pengurus DPD 
Demokrat Banten. Termasuk Iti Octavia 
Jayabaya.Dalam foto yang beredar di 
sejumlah media sosial (medsos) Iti 
tampak duduk bersebelahan dengan 
AHY. 
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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

Jangan terburu-buru melibatkan orang 
lain untuk merealisasikan ide-ide 
Anda.Sebaiknya berkonsultasi dengan 
orang yang terpercaya dan ahli di 
bidangnya. Akan ada banyak pihak 
yang datang menawarkan hal-hal 
baru. Termasuk, peluang usaha. Lihat 
dulu dan pertimbangkan masing-

Keuangan : Lebih teliti.
Asmara : Orang lama.

Keuangan : Kalang kabut.

Asmara : Bagi waktu.

Asmara : Lagi bete .
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Saatnya menentukan segala sesuatu 
dengan memutuskan sendiri. Anda 
sudah dewasa dan tak sepatutnya 
terus-menerus bergantung kepada 
orang lain.

Anda lupa, ya, tenggat waktu tugas 
yang diberikan atasan sudah lewat. 
Atasan memang sengaja mendiamkan 
karena dia lelah mengingatkan 
Anda.Oh ya, seorang kerabat dekat 
berkirim kabar baik. 

Meski tak salah, Anda bisa diprotes 
orang-orang di sekitar yang 
berpengaruh terhadap masa depan 
Anda. Kurangi keluar malam dan 
perbanyak konsumsi buah-buahan.

Asmara : Masih sensitif.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Keuangan : Banyak rezeki.

Ada persoalan yang sebaiknya segera 
dibicarakan dengan anggota 
keluarga.Anda mengalami banyak 
kemajuan di bidang karier. Meski 
beberapa hal harus dikorbankan, tak 
ada yang perlu disesali. 

Keuangan : Berhemat.
Asmara : Emosi negatif.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)
Minggu ini, Anda boleh sedikit 
bersenang hati, meskipun ada pihak 
yang merasa kecewa dengan 
keberhasilan Anda. 
Keuangan : Berinvestasi.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Asmara: Biasa-biasa saja.

Keuangan : Ada kejutan.

Bila Anda sedang jenuh, lebih baik 
beristirahat dan menyimpan tenaga.Anda 
sepertinya harus menahan luapan 
kebahagiaan bila tak ingin terlalu kecewa 
di kemudian hariSemangat, ya!

Asmara : Meletup-letup.

Keuangan:  Kas aman.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan: Selalu hoki.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Asmara : Beruntung.

Keuangan : Tukar uang.

masing pilihan. Siapa tahu Anda malah 
mendapatkan rezeki baru.

Asmara : Awal baru.

Asmara : Makin menjauh.

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
Ada rezeki tak terduga. Bisa dari bonus 
atau cairnya invoice  yang sudah lama 
tertunda. Jangan lupa sisihkan untuk 
beramal, ya.

Dalam urusan apa pun, jangan 
menganggap enteng orang lain. Setiap 
orang pasti mempunyai kelebihan dan 
kelemahan. Jangan mengira hanya Anda 
yang paling unggul sebab hal ini bisa 
menjerumuskan Anda ke dalam 
kesombongan.

Jangan biarkan “bibit-bibit” stres tumbuh 
subur dalam hidup Anda.Ada beberapa 
klien baru yang cenderung menyukai 
hasil kerja Anda.

Asmara:  Beri hadiah.

Anda sebaiknya memperhatikan 
penampilan minggu ini. Siapa tahu 
perubahan ini akan membawa optimisme 
yang selama ini mengendap. 

Keuangan:  Tak ada masalah.
Asmara:  Butuh perhatian.

Keuangan : Belanja!

Sudah saatnya Anda membuat 
keputusan.Tutup kuping saja dan 
usahakan kepala tetap dingin.Peluang 
masih terbuka lebar. 

Keuangan : Berlimpah.
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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
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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

Jangan terburu-buru melibatkan orang 
lain untuk merealisasikan ide-ide 
Anda.Sebaiknya berkonsultasi dengan 
orang yang terpercaya dan ahli di 
bidangnya. Akan ada banyak pihak 
yang datang menawarkan hal-hal 
baru. Termasuk, peluang usaha. Lihat 
dulu dan pertimbangkan masing-

Keuangan : Lebih teliti.
Asmara : Orang lama.

Keuangan : Kalang kabut.

Asmara : Bagi waktu.

Asmara : Lagi bete .
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Saatnya menentukan segala sesuatu 
dengan memutuskan sendiri. Anda 
sudah dewasa dan tak sepatutnya 
terus-menerus bergantung kepada 
orang lain.

Anda lupa, ya, tenggat waktu tugas 
yang diberikan atasan sudah lewat. 
Atasan memang sengaja mendiamkan 
karena dia lelah mengingatkan 
Anda.Oh ya, seorang kerabat dekat 
berkirim kabar baik. 

Meski tak salah, Anda bisa diprotes 
orang-orang di sekitar yang 
berpengaruh terhadap masa depan 
Anda. Kurangi keluar malam dan 
perbanyak konsumsi buah-buahan.

Asmara : Masih sensitif.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Keuangan : Banyak rezeki.

Ada persoalan yang sebaiknya segera 
dibicarakan dengan anggota 
keluarga.Anda mengalami banyak 
kemajuan di bidang karier. Meski 
beberapa hal harus dikorbankan, tak 
ada yang perlu disesali. 

Keuangan : Berhemat.
Asmara : Emosi negatif.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Taurus(20April-20mei)
Minggu ini, Anda boleh sedikit 
bersenang hati, meskipun ada pihak 
yang merasa kecewa dengan 
keberhasilan Anda. 
Keuangan : Berinvestasi.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Asmara: Biasa-biasa saja.

Keuangan : Ada kejutan.

Bila Anda sedang jenuh, lebih baik 
beristirahat dan menyimpan tenaga.Anda 
sepertinya harus menahan luapan 
kebahagiaan bila tak ingin terlalu kecewa 
di kemudian hariSemangat, ya!

Asmara : Meletup-letup.

Keuangan:  Kas aman.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan: Selalu hoki.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Asmara : Beruntung.

Keuangan : Tukar uang.

masing pilihan. Siapa tahu Anda malah 
mendapatkan rezeki baru.

Asmara : Awal baru.

Asmara : Makin menjauh.

Libra(23 Sep- 23 Okt)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des)
Ada rezeki tak terduga. Bisa dari bonus 
atau cairnya invoice  yang sudah lama 
tertunda. Jangan lupa sisihkan untuk 
beramal, ya.

Dalam urusan apa pun, jangan 
menganggap enteng orang lain. Setiap 
orang pasti mempunyai kelebihan dan 
kelemahan. Jangan mengira hanya Anda 
yang paling unggul sebab hal ini bisa 
menjerumuskan Anda ke dalam 
kesombongan.

Jangan biarkan “bibit-bibit” stres tumbuh 
subur dalam hidup Anda.Ada beberapa 
klien baru yang cenderung menyukai 
hasil kerja Anda.

Asmara:  Beri hadiah.

Anda sebaiknya memperhatikan 
penampilan minggu ini. Siapa tahu 
perubahan ini akan membawa optimisme 
yang selama ini mengendap. 

Keuangan:  Tak ada masalah.
Asmara:  Butuh perhatian.

Keuangan : Belanja!

Sudah saatnya Anda membuat 
keputusan.Tutup kuping saja dan 
usahakan kepala tetap dingin.Peluang 
masih terbuka lebar. 

Keuangan : Berlimpah.


