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Semua orang Indonesia di mata hukum 
sama. Namun pernyataan seperti itu 
tidak lepas dari konteks. Akan selalu 
ada konteks yang membuat orang 
Indonesia berbeda penegakan 
hukumnya. Hal ini dikarenakan ada 
perbedaan konteks antara dua orang 
tersebut. Yang satu memang sengaja 
berbuat dengan membuat undangan 
sehingga kerumunan massa terjadi. 
Yang satu karena tugas negara dan 
berguna untuk masyarakat banyak dan 
tanpa memberitahu siapapun, tanpa 
undangan kecuali orang pemerintah 
sendiri. Sekarang lagi rame soal kritikan 

beberapa pihak terkait kerumunan yang 
terjadi pada saat Jokowi mengunjungi 
NTT, tepatnya Maumere. Nampak para 
lawan politik Presiden Jokowi seakan 
berlomba melontarkan tuduhan terhadap 
Presiden Jokowi, bahwa presiden 
melanggar aturan dan hukum. Bahkan 
kerumunan rakyat di Maumere disamakan 
dengan kerumunan warga di Petamburan 
dan megamendung yang berbuntut kasus 
hukum dan menyebabkan rizieq ditahan. 
Bahkan Jokowi dilaporkan ke polisi, meski 
pada akhirnya ditolak. Sebenarnya para 
kadrun ini tahu dan mengerti hukum dan 

Jokowi
Memang 

Presiden  
Indonesia
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bisa membedakan mana yang 
kerumunan spontan dan mana yang 
undangan. Mereka tahu bedanya tapi 
mereka sengaja membuat ramai, 
karena mereka mengira banyak 
masyarakat yang tidak mengetahui dan 
tidak bisa membedakannya. Oke 
sekarang mari kita buktikan 
perbedaannya. Mulai dari kembalinya 
rizieq ke Indonesia yang disambut oleh 
pengikutnya di bandara. Sebelum rizieq 
pulang sudah banyak sebaran ajakan 
via medsos dan banner untuk 
menyambut kedatangan rizieq di 
bandara. Massa yang menjemput rizieq 
di Bandara Soekarno-Hatta. Apakah itu 
spontanitas? Tidak. Ada rencana untuk 
menjemput rizieq. Bahkan massa 
membuat kemacetan, membuat 
beberapa penerbangan ditunda, ada 
yang ketinggalan pesawat, beberapa 
sarana dan fasilitas di bandara rusak. 
Selanjutnya, di Tebet, rizieq mengajak 
warga hadir di acara pernikahan 
putrinya. “Baik ikhwan sekalian saya 
undang semua yang ada di sini. 
Insyaallah besok malam di Petamburan 
kita akan adakan peringatan Maulid 
Nabi sekaligus saya undang juga 

seluruh Habaib karena kami juga akan 
menikahkan putri kami yang keempat. 
Siap hadir?” kata  rizieq. Silahkan cari 
buktinya di google banyak. Apakah itu 
spontanitas atau sengaja mengundang 
keramaian? Itu semua undangan yang 
membuat berkumpulnya massa. Sekarang 
mari kita lihat Jokowi. Jokowi mendatangi 
Maumere guna meresmikan Bendungan 
Napun Gete yang dibangun sejak 2016. 
Setelah keluar dari bandara, tepat di 
Kelurahan Waioti, mobil Jokowi langsung 
disambut warga yang berkerumunan. 
Mulai dari anak-anak hingga lansia 
menyambut kedatangan mantan Gubernur 
DKI Jakarta tersebut. Bahkan paspampres 
pun tidak dilihat sehingga jatuh. Jatuhnya 
paspampres karena desakan massa. 
Warga pun tidak mendengar imbauan 
Pasukan Pengamanan Presiden 
(Paspampres) guna menjauh. Warga di 
sana tetap mendekat lantaran penasaran 
dengan sosok Jokowi. Tak tinggal diam, 
Jokowi akhirnya keluar dari atap mobil lalu 
melambaikan tangannya ke arah warga 
setempat. Jokowi pun menghimbau warga 
agar mematuhi protokol kesehatan untuk 
menjauh. Bisa dilihat di video kalau Jokowi 
menyuruh untuk menjauh dan memakai 
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Ada-Ada Saja

Pukul 10.20 Wita, Pesawat Presiden 
landing di Bandara Tambolaka Sumba 
Barat Daya (Estimasi penerbangan 2 
Jam 20 Menit).
Pukul 10.30 Wita, Rombongan RI 1 
menuju Kab. Sumba Tengah. 

Pukul 14.05 Wita, Pesawat Presiden 

Pukul 08.00 Wita, Pesawat 
Kepresidenan BBJ Boeing 737-800, 
take off dari Bandara Halim Perdana 
Kusuma.

masker. Sekarang mari kita lihat jadwal 
Jokowi ke NTT.  Mari kita lihat apa yang 
sudah di posting di website resmi 
Pemkab Sikka, dua jam sebelum Jokowi 
tiba di daerah mereka. Dalam situs 
sikkakab.go.id, admin website 
memposting Rencana Jadwal 
Kunjungan Kerja Presiden Indonesia di 
Nusa Tenggara Timur. Dalam jadwal 
yang diupload pada jam 9.43 itu berisi 
kegiatan Jokowi selama di Sikka yang 
sangat padat sekali.

Pukul 11.45 Wita, tiba di Food Estate, 
Kab. Sumba Tengah. Melihat Menara 
Pandang Rumah Adat Sumba Barat 
Daya. 

- Sambutan Bupati Sikka (5 menit), - 
Sambutan Presiden RI (simbolis menekan 
sirine dan tanda tangan prasasti serta 
direncanakan menanam pohon alpukat 
mentega). Pukul 18.00 Wita, acara 
Peresmian Bendungan Napun Gete 
selesai.                                Pukul 18.05 
Wita, Rombongan RI 1 menuju Bandara 
Frans Seda.Pukul 20.05 Wita, 
Rombongan RI 1 tiba di Bandara Frans 
Seda Maumere.                                                    

Pukul 17.30 Wita, Rombongan RI 1 tiba di 
Bendungan Napun Gete. Kegiatan 
Peninjauan dan Peresmian Bendungan 
Napun Gete dengan agenda, antara lain:

take off menuju Bandara Frans Seda 
Maumere (didampingi Gubernur NTT, 
Pangdam IX/Udayana, dan Kapolda 
NTT).
Pukul 15.10 Wita, Pesawat Presiden 
landing di Bandara Frans Seda Maumere 
(Yang menyambut Bupati Sikka, 
Danlantamal VII Kupang, Danrem 
161/Wira Sakti).
Pukul 15.20 Wita, Rombongan RI 1 
menuju Bendungan Napun Gete (Estimasi 
perjalanan 1 Jam 45 Menit).
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Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business
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Apply Individual Taxpayer Identification

Pukul 20.15 Wita, Pesawat Presiden 
take off menuju Jakarta.
Hampir tidak ada waktu untuk 
beristirahat, apalagi untuk rencana 
menciptakan kerumunan. Setelah 
Jokowi akan tiba di Bandara Tambolaka 
Sumba Barat Daya pukul 10.20 WITA, 
sudah begitu banyak agenda yang 
menanti. Wuih. Sehari untuk melakukan 
itu semua? Maka tidak ada 
kemungkinan untuk merencanakan 
membuat kerumunan sama sekali, 
kecuali memang inisiatif dari 
masyarakatnya sendiri. Perlu diketahui 
bahwa berdasarkan agenda kunjungan 
kerja presiden Jokowi yang beredar di 
dunia maya, tidak terlihat ada acara 
penerimaan dan penjemputan yang 
melibatkan masyarakat banyak 
sebagaimana layaknya penerimaan 
tamu kehormatan sekelas kepala 
Negara, tidak ada ruang untuk 
beraudiensi dengan masyarakat dan 
melibatkan orang banyak. Jokowi ke 
sana juga bukan untuk iseng atau 
main-main, namun meresmikan proyek 
pemerintah yang akan mengangkat 
harkat dan kesejahteraan masyarakat 

setempat. Sebagai kepala negara, tentu 
hak beliau untuk menunaikan acara 
peresmian proyek besar dan strategis itu. 
Soal hadirnya masyarakat, tidak dapat 
ditolak. Namun yang perlu digaris bawahi, 
kedatangan para warga itu hanyalah 
karena spontanitas, dalam arti tidak 
diundang apalagi disebar secara berantai 
lewat media sosial semacam WA. Fokus 
utamanya adalah peresmian bendungan 
Napun Gete. Saat Jokowi dan rombongan 
masih dalam perjalanan, masyarakat 
Maumere spontan datang menunggu di 
tepi jalan. Warga kemudian mendekat 
ketika mobil Jokowi tiba. Kalau mau 
melihat videonya Jokowi masih berusaha 
mengingatkan masyarakat untuk memakai 
masker. Durasi Jokowi berada di atas 
mobil pun hanya sebentar saja menyapa 
masyarakat berkeliling lalu kemudian 
masuk kembali ke mobil. Tidak ada juga 
undangan yang bertebaran untuk 
menyambut Jokowi baik dalam bentuk 
spanduk atau kampanye di media sosial. 
Tidak ada banner atau baliho. Itu artinya 
ada kesadaran akan protokol kesehatan. 
Kalau acara itu di tempat PASTI Prokes 
dan pengamanan super ketat dilakukan 
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oleh Jokowi seperti di istana dan 
lainnya, tapi tak mungkin di sepanjang 
perjalanan pulang diterapkan seperti itu. 
Sementara Rizieq pada saat 
kepulangannya, jangankan 
mengingatkan untuk memperhatikan 
protokol kesehatan, dia malah tampak 
bahagia sekali diarak di atas mobil 
sambil berorasi. Bukan hanya sebentar 
saja dia tampil di atas mobil, tetapi 
cukup lama. Bukan hanya di bandara 
saja, melainkan juga di sepanjang jalan 
ke arah rumahnya. Selain itu juga kita 
menyaksikan sebelum penyambutan itu 
sudah bertebaran undangan untuk 
penyambutan itu baik di media sosial 
maupun di persimpangan jalan berupa 
baliho. Rizieq malah mengundang 
orang untuk berkumpul di petamburan 
dan mega mendung. Perbandingan ini 
sangat penting untuk dipahami agar 
tidak hanya membandingkan lalu mau 
diadili bersama-sama. Tentu saja jika 
mau mengkritik secara proporsional. 
Setelah membandingkan keduanya, 
silahkan menilai apakah keduanya 
pantas untuk dikritik. Kalaupun pantas, 
tetap harus memperhatikan secara jelas 
apanya yang harus dikritik. Namun 
perlu diketahui oleh rakyat Indonesia, 

rizieq di penjara bukan hanya 
mengundang kerumunan massa tetapi 
rizieq dijerat dengan pasal berlapis, 
Berikut pasal-pasal yang menjerat Rizieq. 
Pertama, Pasal 14 dan atau Pasal 15 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana tentang 
menyiarkan berita bohong dan 
menyebabkan keonaran dengan ancaman 
pidana 10 tahun penjara. Alasan Polri 
menjerat pendiri Front Pembela Islam 
(FPI) itu lantaran ia membantah positif 
Covid-19 ke publik saat dirawat di RS 
Ummi pada akhir November 2020. Kala 
itu, dikabarkan HRS yang hasil tes usap 
menunjukkan hasil positif Covid-19, tapi 
mengaku sehat-sehat saja. Diketahui 
bahwa rizieq sudah positif covid-19 itu 
sejak tanggal 25 November 2020, tapi di 
tanggal 26 November 2020, rizieq 
mengaku tidak ada masalah, sehat 
walafiat tidak ada sakit apapun. Kabar ini 
disiarkan di front TV. Kedua, rizieq juga 
telah dijerat sebagai tersangka dalam dua 
kasus kerumunan massa. Pertama kasus 
kerumunan massa di Petamburan saat 
akad nikah putrinya, dan acara maulid 
nabi. Bahkan HRS harus mendekam 
dibalik jeruji sejak tanggal 13 Desember 
2020 lalu. Selain acara mengundang 
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massa rizieq ditahan karena melanggar 
aturan karantina. Karena waktu datang 
rizieq tidak karantina sendiri selama 14 
hari. Rizieq ditahan karena diduga 
melanggar dua pasal yaitu HRS diduga 
melanggar Undang-undang 
Kekarantinaan Kesehatan yaitu pasal 
Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018. 
Juga dijerat dengan Pasal 160 KUHP 
terkait penghasutan dengan ancaman 
hukuman enam tahun penjara dan 216 
KUHP. Bunyi pasal 93 UU Nomor 6 
Tahun 2018 adalah: "Setiap orang yang 
tidak mematuhi penyelenggaraan 
Kekarantinaan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) dan/atau menghalang-halangi 
penyelenggaraan Kekarantinaan 
Kesehatan sehingga menyebabkan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp 100 juta." Seperti kita 
tahu rizieq baru saja pulang dari Arab 
Saudi. Dia punya kewajiban untuk 
melakukan karantina mandiri. Hanya 
saja, Rizieq justru malah membuat 
kerumunan. Lalu bunyi pasal 160 
KUHP adalah sebagai berikut: "Barang 
siapa di muka umum dengan lisan atau 

tulisan menghasut supaya melakukan 
perbuatan pidana, melakukan kekerasan 
terhadap penguasa umum atau tidak 
menuruti baik ketentuan undang-undang 
maupun perintah jabatan yang diberikan 
berdasar ketentuan undang-undang, 
diancam dengan pidana penjara paling 
lama enam tahun atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah." Bunyi pasal 216 KUHP: Barang 
siapa dengan sengaja tidak menuruti 
perintah atau permintaan yang dilakukan 
menurut undang-undang oleh pejabat 
yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau 
oleh pejabat berdasarkan tugasnya, 
demikian pula yang diberi kuasa untuk 
mengusut atau memeriksa tindak pidana; 
demikian pula barang siapa dengan 
sengaja mencegah, menghalang-halangi 
atau menggagalkan tindakan guna 
menjalankan ketentuan undang-undang 
yang dilakukan oleh salah seorang 
pejabat tersebut, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat bulan 
dua minggu atau pidana denda paling 
banyak Rp 9.000." Seperti kita tahu saat 
rizieq berceramah pada acara maulid 
dan hajatan putrinya kita tahu rizieq 
melakukan penghasutan dan provokasi. 
Wajar jika kemudian dijerat dengan pasal 
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tersebut. Mereka harus sadar faktanya, 
rizieq tidak dikasuskan dalam 
kepulangannya ke tanah air, namun 
karena membuat undangan dan 
memang berniat menyebabkan 
kerumunan di acara pernikahan 
anaknya. Maka tidak tepat menarik 
garis yang sama saat warga Sikka 
dengan inisiatif sendiri datang ingin 
melihat presidennya, tanpa diundang 
dan tanpa diajak oleh pihak manapun. 
Masyarakat Nusa Tenggara Timur 
sangat mencintai sosok seorang 
Jokowi. Dialah seorang pemimpin yang 
gigih memperjuangkan dan 
mengangkat wajah provinsi Nusa 
Tenggara Timur di mata Indonesia. 
Dialah yang menggagas konsep 
membangun Indonesia dari pinggiran. 
Dia tidak sekadar bicara tetapi telah 

bekerja dan berbuat banyak untuk 
masyarakat Nusa Tenggara Timur dan 
masyarakat Indonesia pada umumnya. 
Rakyat provinsi Nusa Tenggara Timur, 
patut bersyukur dan berterima kasih 
kepada pemerintahan Jokowi atas 
perhatian dan semua pembangunan yang 
telah terjadi. Peresmian bendungan 
Napun Gete hendaknya menjadi harapan 
baru buat masyarakat Sikka yang telah 
sekian lama menantikan perhatian dan 
sentuhan pemerintah pusat dalam bentuk 
pembangunan berskala besar dan 
berkesinambungan. Kerumunan warga di 
NTT bukan sebuah undangan. Jokowi 
yang tipe pekerja tidak akan tinggal diam 
atas kondisi ekonomi di negeri ini. Food 
Estate adalah program yang sangat 
bagus. Bisa menjadi cadangan pangan 
kedepannya. Negara yang sangat 
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strategis dan surga bagi pertanian 
sangat layak diberdayakan, 
memanfaatkannya demi kemakmuran 
rakyat. Dan untuk mewujudkan itu 
semua tidak boleh tinggal diam, harus 
bekerja keras dan cerdas. Blusukan 
Jokowi di NTT bisa menjadi simbol. 
Yaitu saatnya bekerja lebih giat lagi, 
menjalankan program-program yang 
sudah dicanangkan. Berlarut-larut 
dengan situasi pandemi justru akan 
memperdalam keterpurukan, tapi 
bukan berarti virus ini diabaikan. Virus 
itu tetap ada, tapi juga perlu kreativitas 
menghadapinya, tidak kaku, atau 
dimanfaatkan untuk keuntungan 
pribadi. Di provinsi Nusa Tenggara 
Timur, sudah ada 7 (tujuh) bendungan, 
dan bendungan Napun Gete yang baru 
diresmikan pada, (Selasa, 23/2/2021) 
merupakan bendungan terbesar 
pertama di daratan Flores. Rakyat 
provinsi Nusa Tenggara Timur, masih 
mendambakan penambahan 
bendungan serupa di daerah lain di 
daratan Flores, Sumba dan Timor, 
karena Nusa Tenggara Timur 
merupakan daerah yang cocok untuk 
kawasan pertanian dan peternakan. 

Kebutuhan akan air menjadi urgen untuk 
menopang pengembangan pertanian dan 
peternakan. Melalui pembangunan 
bendungan yang ada, harapannya pada 
suatu saat nanti provinsi Nusa Tenggara 
Timur menjadi provinsi yang maju dan 
setara dengan daerah lain di Indonesia, 
walau saat ini provinsi Nusa Tenggara 
Timur masih bertengger pada posisi yang 
kurang beruntung. Tetapi rakyat Nusa 
Tenggara Timur yakin, dengan kerja-kerja 
nyata yang telah dilakukan oleh 
pemerintahan Jokowi. Jika dukungan 
pembangunan terhadap provinsi Nusa 
Tenggara Timur terus digenjot, tidak 
menutup kemungkinan provinsi Nusa 
Tenggara Timur akan berkembang menjadi 
lebih baik dari saat ini. Rakyat di NTT 
sangat mencintai Jokowi. Presiden benar-
benar hadir di tengah mereka, setelah 
sekian lama atau periode sebelumnya di 
masa kekuasaan si Tukang Mangkrak itu, 
yang sibuk membuat album dan sibuk 
berpolemik dengan kasus-kasus korupsi 
yang super duper liciknya, kini rakyat 
benar-benar merasakan kerinduan itu. 
Pemimpin mereka hadir di hadapan 
mereka, maka wajar kalau begitu sangat 
antusias. Jika pembaca menelisik lebih 
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dalam atau menganalisis lebih cermat 
para pelapor itu, jelas saja semua itu 
didasarkan atas kebencian. Iya, 
mereka tak bisa move on, mereka tetap 
memelihara kebenciannya. Bagaimana 
tidak, seorang Presiden yang sudah 
bekerja dengan baik, membangun 
berbagai proyek demi rakyat seperti 
yang ada di NTT, tapi para pelapor itu 
tak melihatnya itu adalah kerja yang 
bermanfaat, namun para pelapor itu 
justru mencari celah yang dianggap 
bisa menjatuhkan Jokowi. Mereka 
bukan menuntut keadilan, tapi memang 
ingin menjatuhkan. Jelas saja mereka 
itu ingin balas dendam, tetapi 
mengatasnamakan keadilan. Laporan 
itu tidak bisa dibiarkan. Rakyat bisa 
pasang badan menghadapi para 
begundal itu, tukang lapor yang kurang 
kerjaan dan hanya menjadi benalu di 
negeri ini. Demokrasi yang mereka 
pahami adalah untuk menjatuhkan 
orang-orang yang tidak disukainya, 
yaitu orang-orang yang tidak akan 
memenuhi keinginannya, keinginan 
berkuasa yang tak pernah cukup. 
Sesungguhnya mereka tak paham 
demokrasi, hanya paham bagaimana 
menekan lawan politiknya. Ahok adalah 

contoh lawan politik mereka yang 
akhirnya agama hanya dijadikan alat agar 
Ahok bisa dijatuhkan dari kursi Gubernur. 
Padahal jelas sekali Ahok tidak bersalah. 
Karena negara tidak mau ribut aja 
dengan terpaksa Ahok mengalah. Jelas 
sekali ke-kadal-an mereka. Keadilan yang 
mereka pahami adalah memuaskan dan 
memuluskan rasa bencinya kepada 
Jokowi. Mereka akan bilang adil kalau 
Jokowi dijatuhkan. Mereka menutup mata 
bahwa Jokowi sebagai Presiden adalah 
dukungan rakyat. Maka mau menjatuhkan 
Jokowi, maka mereka harus berhadapan 
dengan rakyat. Jadi tindakan-tindakan 
gerombolan oposisi itu bisa saja dianggap 
sebagai makar kan? Pernyataan Wakil 
Ketua Dewan Penasihat DPP Hanura, 
Inas Nasrullah Zubir menguatkan dugaan 
makar ini. Dilansir jpnn.com, Inas 
meminta TNI turun tangan menyelidiki 
pelaporan presiden ke Bareskrim. 
“Melaporkan Jokowi ke kepolisian dapat 
membahayakan keselamatan Presiden,” 
ujar Inas. Dari berbagai tuduhan dan 
pelaporan yang terjadi, sepertinya ada 
upaya pihak tertentu yang mendorong 
agar Presiden Jokowi diperlakukan sama 
dengan rizieq. Padahal kerumunan di 
Maumere sifatnya insidentil, tidak 



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1718

Tanah Air

Amerika

Internasional 

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

Internasional

dalam atau menganalisis lebih cermat 
para pelapor itu, jelas saja semua itu 
didasarkan atas kebencian. Iya, 
mereka tak bisa move on, mereka tetap 
memelihara kebenciannya. Bagaimana 
tidak, seorang Presiden yang sudah 
bekerja dengan baik, membangun 
berbagai proyek demi rakyat seperti 
yang ada di NTT, tapi para pelapor itu 
tak melihatnya itu adalah kerja yang 
bermanfaat, namun para pelapor itu 
justru mencari celah yang dianggap 
bisa menjatuhkan Jokowi. Mereka 
bukan menuntut keadilan, tapi memang 
ingin menjatuhkan. Jelas saja mereka 
itu ingin balas dendam, tetapi 
mengatasnamakan keadilan. Laporan 
itu tidak bisa dibiarkan. Rakyat bisa 
pasang badan menghadapi para 
begundal itu, tukang lapor yang kurang 
kerjaan dan hanya menjadi benalu di 
negeri ini. Demokrasi yang mereka 
pahami adalah untuk menjatuhkan 
orang-orang yang tidak disukainya, 
yaitu orang-orang yang tidak akan 
memenuhi keinginannya, keinginan 
berkuasa yang tak pernah cukup. 
Sesungguhnya mereka tak paham 
demokrasi, hanya paham bagaimana 
menekan lawan politiknya. Ahok adalah 

contoh lawan politik mereka yang 
akhirnya agama hanya dijadikan alat agar 
Ahok bisa dijatuhkan dari kursi Gubernur. 
Padahal jelas sekali Ahok tidak bersalah. 
Karena negara tidak mau ribut aja 
dengan terpaksa Ahok mengalah. Jelas 
sekali ke-kadal-an mereka. Keadilan yang 
mereka pahami adalah memuaskan dan 
memuluskan rasa bencinya kepada 
Jokowi. Mereka akan bilang adil kalau 
Jokowi dijatuhkan. Mereka menutup mata 
bahwa Jokowi sebagai Presiden adalah 
dukungan rakyat. Maka mau menjatuhkan 
Jokowi, maka mereka harus berhadapan 
dengan rakyat. Jadi tindakan-tindakan 
gerombolan oposisi itu bisa saja dianggap 
sebagai makar kan? Pernyataan Wakil 
Ketua Dewan Penasihat DPP Hanura, 
Inas Nasrullah Zubir menguatkan dugaan 
makar ini. Dilansir jpnn.com, Inas 
meminta TNI turun tangan menyelidiki 
pelaporan presiden ke Bareskrim. 
“Melaporkan Jokowi ke kepolisian dapat 
membahayakan keselamatan Presiden,” 
ujar Inas. Dari berbagai tuduhan dan 
pelaporan yang terjadi, sepertinya ada 
upaya pihak tertentu yang mendorong 
agar Presiden Jokowi diperlakukan sama 
dengan rizieq. Padahal kerumunan di 
Maumere sifatnya insidentil, tidak 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Ekonomi

pendowo

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

direncanakan. Kegiatan presiden 
adalah acara resmi kenegaraan. 
Kegiatan kepresidenan punya dasar 
hukum yakni UU Nomor 9/2010 tentang 
Keprotokolan, sehingga tidak bisa serta 
merta disamakan dengan acara rizieq. 
Menurut Inas, yang perlu mendapat 
perhatian adalah bahwa upaya 
mempidanakan presiden merupakan 
perbuatan yang menantang kedudukan 
TNI. Salah satu tugas pokok TNI adalah 
mengamankan Presiden RI, untuk 
menjaga dari segala ancaman dan 
gangguan yang bisa membahayakan 
keselamatan Presiden. Ini sesuai 
dengan UU No. 34/2004 dan 
Permenhan No.2/2014. "TNI wajib 
menindaklanjuti laporan kepolisian oleh 
orang-orang tertentu atau kelompok-
kelompok tertentu yang patut diduga 
akan menimbulkan gangguan yang 
membahayakan keselamatan 
Presiden," tegas Inas, begitu pula pihak 
Paspampres. Peristiwa kerumunan 
yang terjadi secara spontanitas seperti 
penyambutan masyarakat Maumere 

untuk Jokowi, jelas bukan sesuatu yang 
direncanakan apalagi diharapkan. 
Presiden datang ke sana hanya untuk 
menjalankan tugas kenegaraan, 
meresmikan proyek pemerintah yang 
dibangun dengan biaya ratusan miliar. 
Jadi bukan untuk main-main atau gagah-
gagahan. Maka sangat keliru besar ketika 
para kadrun mencoba membandingkan 
kerumunan itu. Kadrun mestinya paham, 
rizieq yang sebelumnya sudah terbebani 
banyak kasus, malah gegabah seperti 
menantang aparat dengan sengaja 
mengadakan kerumunan di Petamburan, 
Tebet, dan Megamendung. Maka 
berhentilah mencoba-coba 
membandingkan kasus rizieq dengan 
kerumunan massa penyambutan di NTT. 
Tidak ada juntrungannya, malah hanya 
akan membuang-buang energi saja. Jadi 
kalau sekarang mereka pura pura ga 
paham soal Prokes dan kerumunan ya itu 
memang tugas politik mereka. Rizieq tidak 
ditangkap karena kerumunan bandara. 
Karena itu bukan undangan resmi dari 
rizieq. Tapi rizieq ditangkap karena 

menggelar hajatan pernikahan besar 
besaran di Petamburan. Presiden 
Jokowi di NTT itu bukan hajatan, bukan 
undangan. Masyarakat datang dengan 
sendirinya. Karena Jokowi memang 
presiden yang disukai seluruh 
Indonesia. Jokowi memang presiden 
Indonesia yang mementingkan 
kepentingan rakyatnya. Sederhana 
sekali sebenarnya keinginan mereka, 
warga Kabupaten Sikka. Mereka hanya 
ingin melihat secara langsung presiden 
yang mereka cintai. Tanpa disuruh dan 
tanpa dikomandoi. Mereka hadir dalam 
bentuk rindu bertemu dengan orang 
yang sedang memperjuangkan 
kehidupan mereka ke arah yang lebih 
baik. Sebenarnya masih banyak 
perbedaan antara Jokowi dan rizieq, 
misalnya rizieq datang belum ada 
vaksin, rizieq datang zona Jakarta 
merah dan ada PSBB. Sedang Jokowi 
sudah divaksin, NTT zona hijau dan 
enggak ada PSBB. Jadi kalau mau 

dibandingkan jauh dan enggak 
nyambung sama sekali. Jadi ya 
sudahlah biarkan rizieq menjalani sisa 
hidupnya dipenjara. Karena kalaupun 
ga ada kasus kerumunan petamburan, 
toh kasus rizieq memang banyak kan. 
Kasus lainnya menunggu. Akhirnya 
nanti rizieq juga dipenjara juga. 
Terakhir. Terima kasih kepada Presiden 
Jokowi yang kembali hadir di tengah 
masyarakat. Terima kasih sudah 
mengobati rindu ini. Semoga 
kerumunan di NTT dapat menjadi 
pelajaran berharga, semua pesan jelas 
bahwa rakyat tidak pernah takut 
menghadapi virus itu. Dan semoga ini 
menjadi sebuah tanda akan kembali 
normalnya aktivitas dan kegiatan bisnis 
sosial masyarakat. Agar kita bisa 
menjadi manusia yang sesuai dengan 
fitrahnya. Agar ekonomi kembali 
normal, agar kita kembali bisa liburan, 
dan menikmati kehidupan dunia ini 
dengan sebaiknya-baiknya. 

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
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Dilihat dari ukuran, buah berry boleh saja 
kecil namun terdapat berbagai macam 
kandungan nutrisi tinggi yang berkhasiat 
untuk tubuh. Salah satunya ditemukan 
pada jenis goji berry. Buah yang memiliki 
warna merah menyala ini diketahui kaya 
akan serat yang baik untuk sistem 
pencernaan. Bukan hanya itu, goji berry 
juga mengandung vitamin A tinggi yang 
dapat membantu menjaga kesehatan 
mata dengan baik.

Seperti diketahui, berry merupakan salah 
satu buah yang memiliki beragam jenis. 
Umumnya, berbagai jenis buah berry 
memang mempunyai warna cerah yang 
mencolok. Mulai dari merah, ungu, hingga 
biru. Meskipun mempunyai warna yang 
beragam, buah berry selalu mempunyai 
bentuk buah yang kecil, mungil, dan 
menggemaskan.

Tidak heran, jika banyak orang yang 
gemar mengonsumsi buah berry yang 
satu ini. Baik dimakan secara langsung 
maupun ditambahkan ke dalam beberapa 
hidangan makanan lezat, seperti salad 
buah atau smoothies. Rasanya yang 
manis memang sangat cocok disantap 
sebagai hidangan makanan maupun 
minuman.
Jika tertarik, Anda bisa mulai 
mengonsumsi buah goji berry secara rutin 
sebagai salah satu cara hidup sehat. 
Berbagai manfaat goji berry pun bisa 
didapatkan dengan mudah. Mulai dari 
menjaga kesehatan organ tubuh hingga 
mencegah berbagai macam penyakit. 
Melansir dari The Healthy, berikut kami 
merangkum beberapa manfaat goji berry 
bagi kesehatan yang perlu Anda ketahui.

Sebelum mengetahui berbagai manfaat 
Kandungan Nutrisi Goji Berry

Manfaat Goji Berry Untuk Kesehatan

Besi: 1,9 miligram (mg) (11 persen dari 
nilai harian (DV))
Vitamin C: 13,6 mg (15 persen dari 
DV)
Mengandung Antioksidan sebagai 
Anti Penuaan

goji berry, perlu diketahui terlebih 
dahulu kandungan nutrisi yang 
terdapat di dalamnya. Seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 
berbagai macam nutrisi baik dalam 
buah goji berry yang bermanfaat untuk 
kesehatan. Dalam satu ons (lima 
sendok makan) gojy berry kering 
mempunyai berbagai kandungan 
seperti:

Protein: 4 gram (g)

Karbohidrat: 22 g
Lemak: 0 g

Kalori: 98

Serat: 3,6 g

Anda bisa mendapatkan manfaat ini 
dengan mengonsumsi buah goji berry 
berwarna merah yang banyak 
ditemukan di pasaran. Namun goji 
berry hitam dinilai mempunyai 
kandungan antioksidan lebih tinggi 
dibanding goji berry merah. Jika 

Dari berbagai macam kandungan yang 
terdapat di dalamnya, salah satu 
manfaat goji berry yang baik untuk 
kesehatan di dapat dari kandungan 
antioksidan. Dikatakan, buah goji berry 
mempunyai nilai kandungan 
antioksidan tinggi melebihi buah 
apricot, jeruk bali, kiwi, mangga, 
melon, dan buah persik. Kandungan ini 
dapat membantu menetralkan radikal 
bebas, yang merupakan molekul 
berbahaya yang dapat menyebabkan 
kerusakan sel.
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Manfaat goji berry bagi kesehatan 
berikutnya dapat menjaga kesehatan 
mata dengan baik. Dalam hal ini, goji 
berry mengandung zeaxanthin, yang 
merupakan bioaktif yang dikenal 
sebagai karotenoid dan ditemukan 
dalam konsentrasi tinggi.
Kandungan ini merupakan antiokdisan 
yang dapat melindungi retina dari 
kerusakan akibat cahaya. Dikatakan, 
mengkonsumsi zeaxanthin dapat 
membantu melindungi mata dari kondisi 
kebutaan atau degenerasi makula 
siring bertambahnya usia.

tertarik, Anda bisa mencoba mencari 
goji berry hitam melalui pembelian 
online, karena jarang ditemukan dan 
dijual di pasar pada umumnya.

Membantu Menurunkan Gula Darah

Menjaga Kesehatan Mata

Manfaat goji berry yang taidak kalah 
penting dapat membantu menurunkan 
gula darah. Berdasarkan penelitian, 
penderita diabetes yang mengonsumsi 
suplemen terbuat dari karbohidrat goji 
berry setiap dua hari sekali, mempunyai 
kadar gula darah lebih rendah. 

Selain dapat mencegah dan membantu 
pengobatan kanker, berbagai kandungan 
bermanfaat dalam buah goji berry juga 
mampu mengurangi potensi penyebaran 
sel kanker payudara. Ini tentu menjadi 
salah satu khasiat menarik yang sayang 

Manfaat goji berry bagi kesehatan yang 
cukup menakjubkan adalah memiliki 
khasiat sebagai anti kanker. Seperti 
diketahui, buah ini memang sudah lama 
digunakan sebagai obat tradisional 
masyarakat Tingkok, terutama unttuk 
perlindungan kanker.

Selain itu, perlu diketahui terdapat 
pengecualian bagi orang yang 
mengonsumsi obat penurun gula darah. 
Jika Anda salah satunya, maka perlu 
berhati-hari sebelum mengonsumsi buah 
goji berry. Lebih baik konsultasikan 
terlebih dahulu dengan dokter sebelum 
mengonsumsi untuk menghindari risiko 
bururk yang bisa terjadi.

Meskipun begitu, masih perlu dibutuhkan 
banyak penelitian yang menunjukkan 
manfaat konsumsi buah goji berry 
langsung pada potensi gula darah.

Memiliki Khasiat Anti Kanker

Namun, terdapat pengecualian bagi Anda 
yang sedang hamil dan menyusui, alergi 
terhadap tembakau, alergi buah persik, 
tomat, dan kacang-kacangan. Bukan 
hanya itu, buah goji berry juga tidak boleh 
sembarangan dikonsumsi bagi penderita 
tekanan darah rendah.

untuk dilewatkan.

 Interaksi buah goji beri dengan obat 
yang perlu diwaspadai adalah :

Setelah mengetahui beberapa manfaat 
goji berry, tentu Anda bertanya apakah 
buah ini aman dikonsumsi untuk siapa 
saja. Jawabannya adalah aman, buah 
goji berry aman dikonsumsi oleh 
masyarakat.

Aman Dikonsumsi

Selain itu, diketahui konsumsi buah goji 
berry juga bisa menyebabkan beberapa 
interaksi dengan obat tertantu. Dengan 
begitu, Anda yang memiliki kondisi medis 
perlu berkonsultasi dengan dokter 
sebelum mengonsumsi buah ini.

Warfarin (Coumadin) untuk 

Obat diabetes
Obat tekanan darah

Dicampur dengan oatmeal
Dicampurkan cuka balsamic, minyak 
zaitun extra virgin, goji, dan satu 
sendok teh chia, dan tambahkan air 
untuk mencapai konsistensi yang 
diinginkan.

Obat diubah oleh hati.
Yang umum termasuk NSAID 
(ibuprofen dan celecoxib), amitriptyline 
(Elavil) untuk depresi, diazepam 
(Valium) untuk kecemasan, dan 
obat pengobatan kanker payudara 
tamoxifen.

Setelah mengetahui beberapa manfaat 
goji berry dan tingkat keamanannya, 
berikut terdapat beberapa cara 
mengonsumsi goji berry yang bisa 
menjadi pilihan Anda, yaitu :

memperlambat pembekuan darah

Cara Mengonsumsi Goji Berry

Dikonsumsi dengan tambahan granola
Dicampur menjadi smoothie

Sebagai topping puding chia atau 
yogurt
Ditambahkan di dalam sajian teh goji 
berry
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berhati-hari sebelum mengonsumsi buah 
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Memiliki Khasiat Anti Kanker

Namun, terdapat pengecualian bagi Anda 
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tomat, dan kacang-kacangan. Bukan 
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tekanan darah rendah.

untuk dilewatkan.

 Interaksi buah goji beri dengan obat 
yang perlu diwaspadai adalah :

Setelah mengetahui beberapa manfaat 
goji berry, tentu Anda bertanya apakah 
buah ini aman dikonsumsi untuk siapa 
saja. Jawabannya adalah aman, buah 
goji berry aman dikonsumsi oleh 
masyarakat.

Aman Dikonsumsi

Selain itu, diketahui konsumsi buah goji 
berry juga bisa menyebabkan beberapa 
interaksi dengan obat tertantu. Dengan 
begitu, Anda yang memiliki kondisi medis 
perlu berkonsultasi dengan dokter 
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Warfarin (Coumadin) untuk 

Obat diabetes
Obat tekanan darah

Dicampur dengan oatmeal
Dicampurkan cuka balsamic, minyak 
zaitun extra virgin, goji, dan satu 
sendok teh chia, dan tambahkan air 
untuk mencapai konsistensi yang 
diinginkan.

Obat diubah oleh hati.
Yang umum termasuk NSAID 
(ibuprofen dan celecoxib), amitriptyline 
(Elavil) untuk depresi, diazepam 
(Valium) untuk kecemasan, dan 
obat pengobatan kanker payudara 
tamoxifen.

Setelah mengetahui beberapa manfaat 
goji berry dan tingkat keamanannya, 
berikut terdapat beberapa cara 
mengonsumsi goji berry yang bisa 
menjadi pilihan Anda, yaitu :

memperlambat pembekuan darah

Cara Mengonsumsi Goji Berry

Dikonsumsi dengan tambahan granola
Dicampur menjadi smoothie

Sebagai topping puding chia atau 
yogurt
Ditambahkan di dalam sajian teh goji 
berry
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Jutaan warganet Cina terkejut melihat 
barang yang mereka gunakan sebagai 
pispot dan tempolong di China dijual di 
Amazon sebagai "keranjang buah 
tradisional" kepada orang asing yang 
mudah tertipu. Benda itu juga dijual 
dengan harga yang relatif tinggi dalam 
dolar.Diiklankan sebagai "keranjang buah 
tradisional China 1960-an" yang dapat 
digunakan sebagai "dekorasi meja" yang 
mewah untuk menyimpan produk segar, 
es, atau anggur, pispot dengan lukisan 
bebek di sisinya dijual di Amazon 

Pispot China Jadi “Keranjang Buah” Di Amazon

seharga USD61,96 (sekira Rp874 
ribu).Namun, warganet Tionghoa yang 
geli setelah menemukan halaman 
produk tersebut segera memberitahu 
bahwa pot itu tidak dibuat untuk 
penyimpanan buah, bahkan digunakan 
di China sebagai pispot dan 
tempolong, atau tempat meludah."YA 
TUHAN! Hampir setiap orang China 
berusia 35 tahun ke atas tahu bahwa 
ini adalah toilet portabel yang khas, 
biasanya untuk anak-anak,” kata 
seorang pengguna Amazon 

Mantan menteri luar negeri Amerika 
Serikat (AS) Mike Pompeo kembali 
vokal di depan publik dengan mengkritik 
pemerintahan Joe Biden yang baru 
menjabat sekitar 1 bulan. Pompeo 
diketahui adalah orang kepercayaan 
Presiden AS ke-45 Donald Trump, 
pendahulu Biden yang mengusung misi 
"America First". Sementara Biden 
dalam persaingan sengit melawan 
Trump dalam pemilu 2020, 
menggaungkan slogan "America is 
back".Pompeo mengejek "America is 
back" dari pemerintahan Biden dalam 
acara Conservative Political Action 
Conference (CPAC) di Orlando, Florida 
pada Sabtu (27/2/2021). "Apanya yang 
kembali (dari Amerika)?" sindir Pompeo 
seperti yang dilansir dari Daily Mail 
pada Minggu (28/2/2021). Dalam 
pidatonya itu, Pompeo nampak 
berusaha menggiring dan 
mengumpulkan kembali basis politik 
potensial untuk Trump. Pompeo 
menganggap Biden bersikap terlalu 
lunak terhadap lawan politiknya, seperti 
Iran, China, dan Korea Utara.Di lain sisi 
dalam pidatonya pada Sabtu 
(27/2/2021), ia memuji kepemimpinan 
Trump. Pompeo membela sikap agresif 
pemerintahan Trump terhadap mereka 
yang akan menyakiti orang Amerika. 

Pompeo Mulai Kritik Pemerintahan Biden
"Saya berulang kali mengirim pesan 
kepada orang-orang jahat di seluruh 
dunia bahwa jika Anda menyentuh orang 
Amerika, Anda akan membayar mahal," 
ucap Pompeo kepada orang banyak. 
"America First mengamankan kebebasan 
kami dan seluruh dunia diuntungkan 
ketika Amerika tidak takut, berani, dan 
kuat," ujarnya. Mantan diplomat top itu 
membual bahwa sebagian besar sanksi 
simbolis yang dikenakan China dan Iran 
terhadap pemerintahannya adalah bukti 
bahwa pendekatan agresifnya terhadap 
musuh berhasil. "Jangan pernah lupa 
bahwa China lebih bergantung pada kami 
dari pada yang kami lakukan pada 
mereka," katanya. "Presiden Trump 
memahami itu, kebijakan luar negeri kami 
memahami itu, dan kami melindungi 
pekerja Amerika dari predasi Partai 
Komunis China." Pompeo juga menyebut 
relokasi kedutaan AS di Israel dan 
Abraham Accords sebagai keberhasilan 
kebijakan luar negeri yang besar. Dia juga 
menunjuk pada kesepakatan Trump 
dengan Korea Utara, termasuk dua 
pertemuan dengan pemimpin Kim Jong 
Un. "Benar-benar tidak ada uji coba yang 
dilakukan," kata Pompeo tentang 
program nuklir Korea Utara, setelah 2 
pertemuan puncak. "Itu kebijakan luar 
negeri yang nyata," tandasnya.
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pidatonya itu, Pompeo nampak 
berusaha menggiring dan 
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menganggap Biden bersikap terlalu 
lunak terhadap lawan politiknya, seperti 
Iran, China, dan Korea Utara.Di lain sisi 
dalam pidatonya pada Sabtu 
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memperingatkan.“Meskipun Anda 
mungkin mengatakan ingin 
menggunakannya sesuka Anda, tetap 
lebih baik mengetahui tujuan aslinya.”

Namun, bagi 
sebagian besar 
pengguna, yang 
membuat kesal 
adalah label harga 
yang mencapai 
USD61,96. Surat kabar Global Times 
melaporkan bahwa barang tersebut 
dijual dengan harga yang setara 
dengan hanya USD4 (sekira Rp56 
ribu) di China.Halaman produk telah 

“Produk ini adalah toilet portabel. 
Tolong jangan membelinya untuk 
makanan," tulis 
pengguna lain, 
sementara yang lain 
menyebut halaman 
produk tersebut 
menyesatkan, 
"menjijikkan", dan 
"menghina". Mereka 
meminta agar 
halaman itu dihapus.

dihapus, tetapi tidak sebelum kejanggalan 
menjadi viral di China, dengan topik 
media sosial "cara lain menggunakan 
tempolong" di Sina Weibo dilaporkan 
menerima lebih dari 50 juta 
tampilan.Pengguna Weibo dengan 

bercanda 
mengungkapkan 
keprihatinan 
tentang orang 
asing yang bodoh 
mengirimkan 
hadiah buah dalam 
pot kepada teman-
teman China 
mereka, mencatat 
bahwa "tidak ada 
orang China yang 
akan merasa 
senang jika 
mereka melihat 
tempat ludah yang 

dipenuhi dengan buah-buahan di 
dalamnya."Saat ini tidak diketahui apakah 
"keranjang buah tradisional" itu dijual oleh 
orang Barat yang tidak mengerti atau 
orang Cina yang bercanda.

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar 
meninggal dunia hari ini. Informasi 
tersebut disampaikan oleh Menteri 
Koordinator Politik, Hukum dan HAM 
Mahfud MD melalui akun Twitter 
resminya. "Kita ditinggalkan lagi oleh 
seorang tokoh penegak hukum yang 
penuh integritas. 
Mantan hakim 
agung Artidjo 
Alkostar yang kini 
menjabat sebagai 
salah seorang 
anggota Dewan 
Pengawas KPK 
telah wafat siang 
ini. Inna Lillah 
Wainna Ilahi 
raji'un. 
Allahumma ighfir 
lahu," ujar 
Mahfud MD pada 
akun Twitternya 
@mohmahfudmd, 
Minggu 
(28/2/2021) ini. 
Kini di Dewan 
Pengawas KPK 
Artidjo Alkostar 
saat ini juga 
merupakan 
anggota Dewan 
Pengawas Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Artidjo 
merupakan salah satu sosok hakim yang 
paling ditakuti oleh koruptor saat dirinya 
masih bertugas di MA. Artidjo disebut 
sering memberi "hadiah" berupa 
hukuman tambahan untuk para koruptor 
yang mencoba mendapatkan keringanan 
di tingkat kasasi. Mereka yang menerima 
"hadiah" itu antara lain mantan Presiden 
PKS Luthfi Hasan Ishaaq, politikus Partai 
Demokrat Angelina Sondakh, mantan 
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, 
mantan Gubernur Banten Ratu Atut 
Chosiyah, dan mantan Ketua Umum 
Partai Demokrat Anas Urbaningrum. 
Selain itu ada pula mantan Kakorlantas 
Polri Irjen Djoko Susilo, mantan 

Artidjo Alkostar Meninggal Dunia
Gubernur Riau Annas Maamun, bintara 
Polri di Papua Labora Sitorus, hingga 
pengacara OC Kaligis.  Artidjo resmi 
pensiun dari MA sejak 22 Mei 2018, 
setelah sebelumnya berkarier sebagai 
advokat selama 28 tahun. Selama 
berkarier di MA sepanjang 18 tahun, 

Artidjo 
berhasil 
menyelesaik
an 19.708 
perkara. 
Artinya, 
setiap tahun 
ada 1.905 
perkara yang 
berhasil 
dirampungka
nnya. Untuk 
menjaga 
integritasnya 
sebagai 
hakim pun, 
Artidjo kerap 
menolak 
tawaran 
undangan ke 
luar negeri. 
Satu 
alasannya, 
karena 
setiap hari 
ada perkara 

yang harus diputuskan. "Saya tidak 
pernah mau (diajak ke luar negeri), 
konsekuensinya nanti karena tiap hari 
itu ada penetapan tahanan itu seluruh 
Indonesia. Itu tidak bisa ditinggal 
karena nanti bisa itu keluar demi 
hukum. Nanti yang disalahkan saya," 
kata Artidjo seperti dilansir dari 
pemberitaan Kompas.com pada 31 Mei 
2018. Sebagai hakim MA, Artidjo 
mengaku, tak sedikit pemohon kasasi 
yang mencabut berkas ketika 
mengetahui dirinya yang akan 
menyidangkan perkaranya. "Itu banyak 
itu (perkara yang dicabut), kadang-
kadang mau kami sidangkan itu, eh 
paginya sudah dicabut," kata dia.
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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
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Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830
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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

Seorang perempuan mantan pegawai 
Gubernur New York Andrew Cuomo 
menuduh pria itu telah melakukan 
pelecehan seksual. Cuomo membantah 
tuduhan tersebut, Sabtu (27/2/2021). 
Perempuan itu 
adalah 
mantan 
pegawai 
kedua yang 
mengajukan 
tuduhan 
pelecehan 
seksual 
terhadap 
Cuomo.  
Tuduhan kali 
ini datang dari 
mantan 
penasihat 
kesehatan 
berusia 25 tahun Charlotte Bennett. 
Kepada New York Times (NYT) Bennett 
mengatakan bahwa gubernur itu 
melecehkannya pada musim semi 
2020. Menurut Bennett, dikutip AFP, 
politisi berusia 63 tahun itu mengatakan 
pada Juni bahwa dirinya terbuka untuk 
berkencan dengan perempuan berusia 
20-an.  NYT melaporkan bahwa Cuomo 
kemudian bertanya kepada Bennett 
apakah usia berpengaruh dalam 

Andrew Cuomo Kena Kasus Pelecehan Sexual

hubungan romantis. Meski Cuomo tidak 
pernah berusaha menyentuhnya, "Saya 
paham bahwa gubernur ingin tidur 
dengan saya, dan saya merasa sangat 
tidak nyaman dan takut," kata Bennett. 

Dia 
menambahkan 
bahwa dia 
telah berbicara 
kepada kepala 
staf dan 
penasihat 
hukum Cuomo, 
yang kemudian 
memindahkann
ya ke posisi 
lain di gedung 
yang berbeda. 
Bennett 
senang 
dengan 

pekerjaan barunya dan memutuskan 
untuk tidak meminta dilakukannya 
penyelidikan.Dalam pernyataannya pada 
Sabtu, Cuomo mengatakan dia "tidak 
pernah mendekati Bennett ataupun 
berniat melakukan tindakan yang tidak 
pantas." Ini adalah kedua kalinya dalam 
sepekan bahwa gubernur Demokrat itu, 
yang telah memimpin negara bagian New 
York selama 10 tahun, dituduh melakukan 
pelecehan seksual.

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

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

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 256 - 0801 (sore)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
telah menangkap tangan Gubernur 
Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah pada 
Sabtu (27/2) dini 
hari. Dalam operasi 
tangkap tangan 
(OTT) KPK 
meringkus Nurdin di 
kediamannya.

Namun demikian, Ali 
belum bisa untuk 
menjelaskan lebih 
jauh terkait 
informasi OTT 
tersebut. Ia meminta 
agar untuk 
menunggu 
pemeriksaan yang 
saat ini masih berlangsung di Kantor 
KPK."Nanti kami sampaikan 
perkembangannya, mudah-mudahan sore 
atau malam," imbuhnya.

"Infrastruktur jalan," 
kata Plt Juru Bicara 
KPK Ali Fikri saat 
dikonfirmasi, Sabtu 
(27/2).

Sebelumnya, operasi tangkap tangan 
yang dilakukan KPK tersebar pada Jumat 
(26/2) malam menangkap Gubernur 
Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah 
terkait dugaan kasus tindak pidana 
korups."Benar, Jumat (26/2) tengah 
malam, KPK melakukan tangkap tangan 
terhadap kepala daerah di Sulawesi 

KPK Tangkap Gubernur Sulawesi Selatan

Saat ini, kata dia, tim 
KPK masih bekerja 

dan perkembangannya atas 
penangkapan tersebut akan 
diinformasikan lebih lanjut.

“Informasi lebih 
lengkap kasusnya, 
siapa saja yang 
ditangkap dan 
barang bukti apa 
yang diamankan, 
saat ini belum bisa 
kami sampaikan," 
ucap Ali.

Selatan terkait dugaan tindak pidana 
korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali 
Fikri dalam keterangannya di Jakarta 

dilansir Antara, 
Sabtu (27/2).Kendati 
demikian, Ali belum 
bisa menjelaskan 
lebih detail kasus 
apa yang menjerat 
Nurdin dan juga 
siapa saja pihak lain 
yang turut ditangkap.

"Tim masih bekerja dan 
perkembangannya nanti akan kami 
sampaikan kepada rekan-rekan 
semua," kata dia.
Sesuai KUHAP, KPK mempunyai 
waktu 1x24 jam untuk menentukan 
status dari pihak yang ditangkap 
tersebut.
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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

Seorang perempuan mantan pegawai 
Gubernur New York Andrew Cuomo 
menuduh pria itu telah melakukan 
pelecehan seksual. Cuomo membantah 
tuduhan tersebut, Sabtu (27/2/2021). 
Perempuan itu 
adalah 
mantan 
pegawai 
kedua yang 
mengajukan 
tuduhan 
pelecehan 
seksual 
terhadap 
Cuomo.  
Tuduhan kali 
ini datang dari 
mantan 
penasihat 
kesehatan 
berusia 25 tahun Charlotte Bennett. 
Kepada New York Times (NYT) Bennett 
mengatakan bahwa gubernur itu 
melecehkannya pada musim semi 
2020. Menurut Bennett, dikutip AFP, 
politisi berusia 63 tahun itu mengatakan 
pada Juni bahwa dirinya terbuka untuk 
berkencan dengan perempuan berusia 
20-an.  NYT melaporkan bahwa Cuomo 
kemudian bertanya kepada Bennett 
apakah usia berpengaruh dalam 

Andrew Cuomo Kena Kasus Pelecehan Sexual

hubungan romantis. Meski Cuomo tidak 
pernah berusaha menyentuhnya, "Saya 
paham bahwa gubernur ingin tidur 
dengan saya, dan saya merasa sangat 
tidak nyaman dan takut," kata Bennett. 

Dia 
menambahkan 
bahwa dia 
telah berbicara 
kepada kepala 
staf dan 
penasihat 
hukum Cuomo, 
yang kemudian 
memindahkann
ya ke posisi 
lain di gedung 
yang berbeda. 
Bennett 
senang 
dengan 

pekerjaan barunya dan memutuskan 
untuk tidak meminta dilakukannya 
penyelidikan.Dalam pernyataannya pada 
Sabtu, Cuomo mengatakan dia "tidak 
pernah mendekati Bennett ataupun 
berniat melakukan tindakan yang tidak 
pantas." Ini adalah kedua kalinya dalam 
sepekan bahwa gubernur Demokrat itu, 
yang telah memimpin negara bagian New 
York selama 10 tahun, dituduh melakukan 
pelecehan seksual.

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

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

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 256 - 0801 (sore)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
telah menangkap tangan Gubernur 
Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah pada 
Sabtu (27/2) dini 
hari. Dalam operasi 
tangkap tangan 
(OTT) KPK 
meringkus Nurdin di 
kediamannya.

Namun demikian, Ali 
belum bisa untuk 
menjelaskan lebih 
jauh terkait 
informasi OTT 
tersebut. Ia meminta 
agar untuk 
menunggu 
pemeriksaan yang 
saat ini masih berlangsung di Kantor 
KPK."Nanti kami sampaikan 
perkembangannya, mudah-mudahan sore 
atau malam," imbuhnya.

"Infrastruktur jalan," 
kata Plt Juru Bicara 
KPK Ali Fikri saat 
dikonfirmasi, Sabtu 
(27/2).

Sebelumnya, operasi tangkap tangan 
yang dilakukan KPK tersebar pada Jumat 
(26/2) malam menangkap Gubernur 
Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah 
terkait dugaan kasus tindak pidana 
korups."Benar, Jumat (26/2) tengah 
malam, KPK melakukan tangkap tangan 
terhadap kepala daerah di Sulawesi 

KPK Tangkap Gubernur Sulawesi Selatan

Saat ini, kata dia, tim 
KPK masih bekerja 

dan perkembangannya atas 
penangkapan tersebut akan 
diinformasikan lebih lanjut.

“Informasi lebih 
lengkap kasusnya, 
siapa saja yang 
ditangkap dan 
barang bukti apa 
yang diamankan, 
saat ini belum bisa 
kami sampaikan," 
ucap Ali.

Selatan terkait dugaan tindak pidana 
korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali 
Fikri dalam keterangannya di Jakarta 

dilansir Antara, 
Sabtu (27/2).Kendati 
demikian, Ali belum 
bisa menjelaskan 
lebih detail kasus 
apa yang menjerat 
Nurdin dan juga 
siapa saja pihak lain 
yang turut ditangkap.

"Tim masih bekerja dan 
perkembangannya nanti akan kami 
sampaikan kepada rekan-rekan 
semua," kata dia.
Sesuai KUHAP, KPK mempunyai 
waktu 1x24 jam untuk menentukan 
status dari pihak yang ditangkap 
tersebut.
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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

syukurilah waktu berkualitas yang Anda 
habiskan bersama keluarga. Untuk hal 
lain pun, ingat bahwa selalu ada buah 
yang bisa dipetik dari musibah.
Keuangan:  Anggap saja amal.

Jangan cederai komitmen terhadap diri 
sendiri hanya demi kesenangan 
sementara. Seiring berjalannya usia, 
salah satu pelajaran yang harus kita 
pahami betul adalah tentang komitmen 
dan konsekuensi, kan?

Tak ada salahnya memanjakan diri 
sendiri, kok. Jadi, jangan malah 
menyesal saat Anda memutuskan 
untuk pindah ke kontrakan yang lebih 
bagus, lebih nyaman, meski lebih 
mahal. Tak berlebihan, kok, terlebih 

Asmara:  Lolos ujian.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Anda tak perlu ikut-ikutan memberi 
komentar jika tak suka melakukannya. 
Tak masalah jika orang lain selalu 
berkomentar karena ingin kelihatan 
berotak cerdas. Semua itu bukanlah 
menjadi ukuran. Apalagi kalau hanya 
banyak bicara tapi tak ada tindakan 
nyata. Yang lebih dihargai adalah kerja 
keras sebagai bukti, bukan komentar 
tak penting. Jadi, tak perlu minder atau 
salah tingkah berada di antara mereka.

Keuangan:  Kantong tebal.

Asmara:  Lupa hari penting.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan:  Jangan ragu menagih.

Cinta : Kurang semangat.

Asmara:  Plin-plan.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Bisa jadi, kebiasaan lupa dan sering 
mengalami keluhan tenggorokan ini 
dikarenakan tempat tinggal yang tidak 
kondusif

Pisce s (19 Feb - 20 Mar)

Anda memang menuntut 
kesempurnaan, tapi kalau biayanya 
makin membengkak
Keuangan : Pemborosan.

Keuangan : Lewat saja.
Cinta : Tidak jelas.

Taurus(20April-20mei)

ketahuilah bahwa menulis keluhan terkait 
kantor tak akan membawa untung bagi 
Anda. Boro-boro keluhan diatasi, yang ada 
bisa-bisa Anda ditegur atasan atas 
kelakuan itu. Ingat, media sosial itu memiliki 
dua mata pisau.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)
Asmara:  Dukungan penuh.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan:  Pelajari investasi.

Keuangan:  Harus mengerem.

Tak usah terlalu pedulikan cericit sumbang 
di kantor, karena mereka tak akan tahu 
perjuangan apa yang sedang Anda jalani. 
Toh, hidup Anda tak akan ditentukan oleh 
mereka, bukan?

Asmara:  Tersiksa curiga.

Asmara:  Semakin disayang.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Asmara :  Berjuang sendiri. .

Keuangan:  Banyak yang tak terduga.
Asmara:  Enggan berpaling.

Apakah Anda sadar bahwa selama ini Anda 
bersikap sangat membingungkan? Kalau 
merasa hidup tidak kunjung bahagia, 
jangan terus menyalahkan orang..

Siapa yang akan menjaga Si Kecil dan 
menjemputnya pulang sekolah? Dalam 
keadaan demikian, jangan sungkan untuk 
meminta bantuan keluarga. Jangan 
memaksakan diri.
Keuangan:  Terkuras!

Anda memang baru mendapat kenaikan 
gaji.

Asmara:  Main salah-salahan. 
Cancer(22 Juni - 22 Juli) 
Membantu teman dalam masalah memang 
perbuatan baik. Terpenting, tenangkan dan 
beri solusi sahabat Anda.

Keuangan:  Beri diri reward .

Keuangan:  Teliti membeli.
Asmara:  Jangan tergoda.
Leo (23 Juli - 22 Agust)
Memperhitungkan hari esok memang baik, 
tapi jangan sampai Anda malah jadi tak 
menikmati hari ini. Bersyukurlah dan 
lakukan pekerjaan dengan hati, bukan 
semata hitung-hitungan gaji.
Keuangan:  Tak puas.
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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

syukurilah waktu berkualitas yang Anda 
habiskan bersama keluarga. Untuk hal 
lain pun, ingat bahwa selalu ada buah 
yang bisa dipetik dari musibah.
Keuangan:  Anggap saja amal.

Jangan cederai komitmen terhadap diri 
sendiri hanya demi kesenangan 
sementara. Seiring berjalannya usia, 
salah satu pelajaran yang harus kita 
pahami betul adalah tentang komitmen 
dan konsekuensi, kan?

Tak ada salahnya memanjakan diri 
sendiri, kok. Jadi, jangan malah 
menyesal saat Anda memutuskan 
untuk pindah ke kontrakan yang lebih 
bagus, lebih nyaman, meski lebih 
mahal. Tak berlebihan, kok, terlebih 

Asmara:  Lolos ujian.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Anda tak perlu ikut-ikutan memberi 
komentar jika tak suka melakukannya. 
Tak masalah jika orang lain selalu 
berkomentar karena ingin kelihatan 
berotak cerdas. Semua itu bukanlah 
menjadi ukuran. Apalagi kalau hanya 
banyak bicara tapi tak ada tindakan 
nyata. Yang lebih dihargai adalah kerja 
keras sebagai bukti, bukan komentar 
tak penting. Jadi, tak perlu minder atau 
salah tingkah berada di antara mereka.

Keuangan:  Kantong tebal.

Asmara:  Lupa hari penting.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan:  Jangan ragu menagih.

Cinta : Kurang semangat.

Asmara:  Plin-plan.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Bisa jadi, kebiasaan lupa dan sering 
mengalami keluhan tenggorokan ini 
dikarenakan tempat tinggal yang tidak 
kondusif

Pisce s (19 Feb - 20 Mar)

Anda memang menuntut 
kesempurnaan, tapi kalau biayanya 
makin membengkak
Keuangan : Pemborosan.

Keuangan : Lewat saja.
Cinta : Tidak jelas.

Taurus(20April-20mei)

ketahuilah bahwa menulis keluhan terkait 
kantor tak akan membawa untung bagi 
Anda. Boro-boro keluhan diatasi, yang ada 
bisa-bisa Anda ditegur atasan atas 
kelakuan itu. Ingat, media sosial itu memiliki 
dua mata pisau.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)
Asmara:  Dukungan penuh.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan:  Pelajari investasi.

Keuangan:  Harus mengerem.

Tak usah terlalu pedulikan cericit sumbang 
di kantor, karena mereka tak akan tahu 
perjuangan apa yang sedang Anda jalani. 
Toh, hidup Anda tak akan ditentukan oleh 
mereka, bukan?

Asmara:  Tersiksa curiga.

Asmara:  Semakin disayang.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Asmara :  Berjuang sendiri. .

Keuangan:  Banyak yang tak terduga.
Asmara:  Enggan berpaling.

Apakah Anda sadar bahwa selama ini Anda 
bersikap sangat membingungkan? Kalau 
merasa hidup tidak kunjung bahagia, 
jangan terus menyalahkan orang..

Siapa yang akan menjaga Si Kecil dan 
menjemputnya pulang sekolah? Dalam 
keadaan demikian, jangan sungkan untuk 
meminta bantuan keluarga. Jangan 
memaksakan diri.
Keuangan:  Terkuras!

Anda memang baru mendapat kenaikan 
gaji.

Asmara:  Main salah-salahan. 
Cancer(22 Juni - 22 Juli) 
Membantu teman dalam masalah memang 
perbuatan baik. Terpenting, tenangkan dan 
beri solusi sahabat Anda.

Keuangan:  Beri diri reward .

Keuangan:  Teliti membeli.
Asmara:  Jangan tergoda.
Leo (23 Juli - 22 Agust)
Memperhitungkan hari esok memang baik, 
tapi jangan sampai Anda malah jadi tak 
menikmati hari ini. Bersyukurlah dan 
lakukan pekerjaan dengan hati, bukan 
semata hitung-hitungan gaji.
Keuangan:  Tak puas.


