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Rizieq saat ini terkena tiga kasus 
sekaligus, yaitu kasus kerumunan di 
Petamburan, Megamendung dan di RS 
UMMI dengan dugaan menghalangi 
petugas satgas Covid-19. Dua 
persidangan yang 
dijalani sebelumnya 
dinyatakan ditunda 
oleh majelis hakim, 
yaitu untuk kasus 
kerumunan di 
Petamburan dan di 
Megamendung. 
Proses persidangan 
rizieq yang sedianya 
digelar pada Selasa 
16/3/2021 terbentur 
masalah. Tidak berjalan dengan lancar. 
Pasalnya, pihak rizieq bertingkah. 
Rizieq hanyalah pimpinan ormas kecil 

yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. 
Namun ternyata keberadaannya bisa 
dikatakan hampir selalu merepotkan 
pemerintah. Seolah-olah pemerintah wajib 
hukumnya direpotkan oleh rizieq. 

Sepanjang hidup 
seperti tidak pernah 
menganggap 
pemerintah benar. 
Selalu saja 
pemerintah 
dianggap salah, 
siapapun 
presidennya. Ini 
sebenarnya 
presidennya 
memang semua 

salah apa otak rizieq yang salah? 
Entahlah. Melawan pemerintah sepertinya 
sudah menjadi jalan ninja rizieq. Sebab itu 

Denny Siregar :

Kabur Adalah 
Jalan Ninjanya 
Rizieq
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satu-satunya cara agar dianggap sosok 
yang hebat, disegani, dan 
diperhitungkan. Agar dianggap sebagai 
tokoh nasional yang lebih hebat dari 
pimpinan ormas lain seperti NU dan 
Muhammadiyah. Rizieq bersama fpi 
juga merasa negara ini adalah 
kepunyaan mereka. Mereka seperti 
negara di dalam negara. Dengan 
seenaknya membuat keributan, demo, 
merusak fasilitas umum, melakukan 
sweeping, menutup tempat ibadah. 
Kelakuannya sudah membuat 
masyarakat sebal dan jijik. Untungnya 
jumlah fpi tidak banyak. Bisa 
dibayangkan jika jumlah mereka 
banyak. Dengan jumlah sedikit saja 
mereka sudah begitu berisik dan 
merepotkan pemerintah. Sudah begitu 
banyak uang negara terbuang sia-sia 

hanya untuk mengamankan fpi. Rizieq 
sudah pernah dipenjara. Sudah begitu 
sering dilaporkan ke polisi. Saat ini pun 
sedang menjalani proses persidangan. Hal 
ini membuktikan bahwa rizieq seperti tak 
pernah jera untuk berurusan dengan 
hukum. Tak pernah merasa bersalah atas 
perbuatannya selama ini yang jelas-jelas 
telah membuat pemerintah repot. Kita bisa 
melihat beberapa ulah rizieq beberapa 
tahun belakangan yang tidak hanya 
merepotkan pemerintah, tapi membuat 
rakyat Indonesia geger. Ulah rizieq yang 
hanya membuang buang uang negara. 
Rizieq berhasil melakukan provokasi, 
memancing kemarahan umat, sampai 
membuat banyak orang yang mau datang 
ke Jakarta untuk demo. Aksi 411 dan 212 
benar-benar menjadi prestasi besar rizieq 
dalam merepotkan pemerintah dan 
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membuang anggaran sia-sia hanya 
untuk mengamankan demo yang tak 
penting sama sekali. Ketika beberapa 
ulahnya (salah satunya soal chat 
dengan firza) dilaporkan ke polisi, rizieq 
beberapa kali mangkir dari panggilan 
polisi sampai akhirnya kabur ke Arab. 
Rizieq membuat repot polisi. Untungnya 
polisi tidak sampai menangkap rizieq di 
Arab. Kalau sampai ke Arab hanya 
untuk menangkap rizieq, tentu sangat 
merepotkan dan buang-buang biaya. 
Lebih baik rizieq dibiarkan saja. Benar 
akhirnya rizieq di deportasi dari Arab. 
Ketika rizieq beberapa kali 
mengumumkan hendak pulang juga 
bikin Indonesia geger. Beberapa 
anggota fpi ramai-ramai datang ke 
bandara. Ujungnya aparat kembali 

direpotkan. Namun akhirnya zonk. Rizieq 
belum berani pulang selama kasus chat 
mesumnya belum di SP3. Akhirnya tahun 
lalu rizieq pulang di tengah pandemi. 
Ujungnya bikin banyak orang repot. 
Aparat direpotkan karena harus menjaga 
keamanan. Pengguna jalan tol direpotkan 
karena massa penjemput rizieq parkir di 
jalan tol. Pengelola bandara juga 
direpotkan karena massa penjemput 
rizieq membuat fasilitas bandara rusak. 
Penerbangan banyak yang dibatalkan. 
Sampai sampai seorang penumpang yang 
akan menghadiri kematian ibunya tidak 
bisa hadir karena tidak adanya 
penerbangan. Sampai di rumah, rizieq 
bikin satgas covid-19 repot. Rizieq tidak 
mau isolasi mandiri, padahal baru saja 
datang ke Indonesia. Rizieq dengan 
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Apply Individual Taxpayer Identification
seenaknya pergi kemanapun yang 
disuka, juga menerima para tamu. 
Satgas covid-19 juga sampai harus 
membagikan masker gratis untuk tamu-
tamu rizieq yang jumlahnya puluhan 
ribu ketika acara hajatan pernikahan 
putrinya serta acara maulid nabi. 
Satgas covid-19 seperti tak berani 
melawan rizieq yang jelas-jelas 
melanggar prokes. Rizieq membuat 
pemerintah makin kerepotan karena 
terus didesak masyarakat agar 
menindak rizieq yang membuat 
kerumunan di tengah pandemi covid-
19. Saat di tes swab, rizieq juga 
membuat pemerintah repot. Ketika 
setiap hasil swab harus diumumkan, 
rizieq justru tidak mau mengumumkan. 
Rizieq juga membuat rumah sakit 

Ummi Bogor terkena masalah dan 
terancam terkena sanksi. Saat hendak 
dijemput paksa oleh polisi, rizieq kembali 
kabur bahkan sampai membuat enam fpi 
tewas setelah insiden baku tembak 
dengan polisi. Enam orang fpi tewas 
hanya karena melindungi rizieq. Nyawa 
manusia seakan tidak berharga di tangan 
rizieq. Setelah kasus ini, polisi menjadi 
direpotkan karena dituding telah 
melakukan pelanggaran HAM. Kali ini 
ketika rizieq mulai menjalani proses 
sidang, dia juga merepotkan hakim dan 
petugas. Dia menolak sidang virtual. 
Melawan petugas ketika dijemput. Benar-
benar tidak punya sikap hormat 
sedikitpun. Persidangan rizieq ini untuk 
kasus menghalang-halangi swab test RS 
Ummi Bogor, beberapa waktu lalu. Sidang 
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sedianya dilangsungkan secara online, 
sesuatu yang lazim di masa pandemi 
covid-19 ini. Jadi, rizieq berada di salah 
satu ruangan di Mabes Polri, 
sementara hakim dan jaksa berada di 
ruang sidang PN. Fakta saat ini 
menunjukkan industri teknologi terus 
mengembangkan berbagai metode 
komunikasi. Komunikasi yang saat ini 
sedang populer adalah komunikasi 
yang dilakukan secara virtual 
menggunakan perantara internet, 
gawai, dan aplikasi. Ditambah lagi 
keadaan dunia yang sampai sekarang 
masih sedang menghadapi pandemi 
yang akhirnya menghalangi kita tak 
boleh lagi kumpul-kumpul berkerumun 
seperti dulu. Jadilah komunikasi virtual 
sebagai pilihan terbaik saat ini. Suka 
tak suka, terima tak terima, memang 

kenyataan seperti inilah yang harus kita 
jalani saat ini. Sebenarnya tidak sulit 
menjelaskan keadaan ini. Semua lapisan 
masyarakat sampai anak-anak SD pun 
paham dan berbesar hati menerima 
kenyataan jika aktifitas mereka harus 
dilakukan secara virtual supaya protokol 
kesehatan tetap bisa dijalankan. Rizieq 
yang harus menjalani persidangan 
perdana perkara dugaan menghalang-
halangi petugas Covid-19 di RS Ummi 
Bogor justru ngamuk bersikeras tetap 
ingin hadir secara fisik di Pengadilan. 
Rizieq menolak jika sidang dilanjutkan 
secara online. Dalam sebuah video yang 
beredar, tampak rizieq yang berada di 
lorong Bareskrim Polri menolak masuk ke 
ruangan di Bareskrim Polri untuk 
melakukan sidang virtual. Selama 15 
menit lebih pihak jaksa berusaha 
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Internasional

membujuk rizieq untuk mau hadir di 
hadapan majelis hakim namun tak 
berhasil. Jaksa yang meminta 
tambahan waktu yang akhirnya diberi 
waktu tambahan 5 menit oleh hakim 
tetap saja tak mampu menghadirkan 
rizieq. Hakim pun melanjutkan sidang 
dan memerintahkan jaksa untuk 
segera menghadirkan terdakwa. 
"Gunakan cara apapun agar terdakwa 
hadir di persidangan! Minta tolong 
aparat kepolisian untuk menghadirkan 
terdakwa," kata hakim. Tak beberapa 
lama, sejumlah aparat berhasil 
membawa paksa rizieq sambil 
memegangi nya. Terdengar suara 
teriakan kemarahan rizieq sambil 
berdiri di depan kamera. "Saya 
dipaksa, didorong, dihinakan! Ini hak 
asasi saya sebagai manusia!" kata 
rizieq sambil menolak duduk di kursi 
terdakwa. Perilaku rizieq ini tentu 

sangat memalukan dan kekanak-
kanakan. Sama persis ketika dirinya 
buron atau bermain kucing-kucingan 
dengan aparat yang hendak 
menjemputnya. Dia justru kabur, bahkan 
sampai terjadi insiden baku tembak 
antara aparat yang memantau 
pergerakannya dengan pengawal rizieq. 
Sebab seharusnya tak ada alasan bagi 
rizieq untuk menolak menghadiri sidang 
secara virtual atas kasus yang tengah 
dihadapinya saat ini. Karena 
pelaksanaan sidang baik secara online 
maupun offline merupakan wewenang 
pengadilan untuk memutuskannya. Dan 
kedua jenis persidangan itu tetap sah 
karena ada dasar pertimbangannya. 
Substansi persidangan juga tidak 
berkurang sedikitpun sekalipun sidang 
dilangsungkan secara online. Sebab 
sekalipun persidangan dilakukan secara 
virtual, tetap juga dihadiri oleh hakim, 
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jaksa, terdakwa dan penasihat hukum. 
Semuanya lengkap. Terus masalahnya 
dimana??? Gelar “Porn Fugitive” alias 
buronan cabul disandang Rizieq Shihab 
kan sudah jelas gara-gara aktifitas sex 
virtualnya yang terkenal sampai ke luar 
negeri. Media “The Australian” beberapa 
waktu lalu sempat melansir sebuah 
berita berjudul “Porn fugitive Rizieq 
Shihab returns to launch Indonesian 
‘moral revolution’. Rizieq Sex virtual baik 
baik saja lalu kenapa sekarang sidang 
virtual malah marah marah gitu??? 
Kuasa hukum Rizieq yang walk out juga 
membuat keributan di dalam ruang 
sidang dengan kata-kata tidak sopan, itu 
besar kemungkinan terjadi karena 
mereka sudah terbiasa melanggar 
aturan. Pada saat kuasa hukum 
meminta agar rizieq dihadirkan 
langsung, insiden ini terjadi. Sejumlah 
kuasa hukum mendekat ke arah meja 
jaksa penuntut umum (JPU) dan 
menunjuk ke arah JPU. Suasana ruang 
sidang menjadi ricuh. Para kuasa hukum 
terus berteriak-teriak ke arah JPU dan 
hakim. “Ini negara hukum. Kalian sudah 
disumpah,” ujar salah satu kuasa 
hukum. “Keluar-keluar. Silakan sidang 

sama tembok,” kata salah satu kuasa 
hukum, Munarman. Para kuasa hukum 
pun memutuskan walk out dari 
persidangan. Akhirnya, hakim 
memutuskan untuk menskors 
persidangan selama 30 menit. Sudah, 
cukup sampai di sini saja. Rizieq  
tampaknya ingin kembali 
mempermainkan hukum dan aparat, 
memang sudah bisa diperkirakan 
sebelumnya. Orang ini dan kelompoknya 
memang tidak pernah memiliki niat yang 
baik untuk negeri ini. Semua dianggap 
sebagai sesuatu yang bisa dilabrak 
sesuka hati mereka. Rizieq cs mestinya 
sadar bahwa situasi dan kondisi kini 
sudah jauh beda. Di era SBY mereka bisa 
berbuat semau-maunya, termasuk 
menghina negara, menista Pancasila, 
melecehkan segala sesuatu yang mereka 
anggap beda dengan mereka. Tetapi di 
era Jokowi seperti sekarang ini, hal-hal 
semacam ini tidak ada tempat lagi. 
Siapapun yang berniat tidak baik untuk 
negeri ini, akan dilindas. Sepertinya rizieq 
masih mencoba bertingkah ugal-ugalan. 
Mendekam di penjara selama tiga bulan 
terakhir, dan belum jelas kapan bebas -- 
tidak membuat dirinya sadar bahwa pada 
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dasarnya dia itu bukan apa-apa, dan 
bukan siapa-siapa. Pemerintah dalam 
hal ini aparat hukum, bahkan segenap 
bangsa Indonesia kiranya paham 
bahwa apapun alasan rizieq menolak 
sidang online dan memaksa supaya 
diadakan sidang biasa, itu hanya upaya 
memperlihatkan pembangkangan. 
Mereka mencoba mendikte pengadilan. 
Andaikata pihak pengadilan 
menyelenggarakan sidang secara 
offline, bisa-bisa rizieq malah minta 
yang online. Alasannya bisa saja situasi 
sedang pandemi, kondisi rizieq kurang 
memungkinkan untuk dibawa ke 
gedung pengadilan, dan berbagai dalih 
lainnya. Intinya adalah mereka ingin 
memperlihatkan pembangkangan. Dan 
ketika sidang online dimulai, mereka 

minta yang offline. Mereka berusaha 
mengulur ngulur waktu. Rizieq pun 
sebenarnya sudah tampak siap dan 
sudah menjadi agenda rizieq untuk 
membuat keributan. Jadi fix ya, rizieq 
memang cuma mau cari gara-gara bikin 
kacau suasana. Modus rizieq ini memang 
mudah sekali terbaca mengingat selama 
ini rizieq juga tak masalah jika aktifitas-
aktifitasnya yang lain dilakukan secara 
virtual. Orang ini benar-benar menghina 
pengadilan di negeri ini. Dan bisa jadi, 
kemungkinan besar hal ini semua sudah 
diskenariokan oleh timnya, termasuk 
kuasa hukumnya. Sudah bukan 
pemandangan yang aneh lagi. Baik itu 
rizieq, pendukungnya, pengikutnya, 
hingga kuasa hukumnya pun seolah 
sama dan seragam. Suka bikin onar dan 
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kericuhan kalau keinginan tidak 
terpenuhi. JPU dan hakim aja bisa 
mereka teriaki. Teriak negara hukum, 
tapi kelakuan mereka sama sekali tidak 
mencerminkan orang yang taat hukum. 
Sopan santun entah dikemanakan, ugal-
ugalan seolah sidang ini mau mereka 
serobot dan kuasai. Itu sudah kayak 
adat dan kelakuan mereka. Kalau 
tuntutan mereka tidak dikabulkan, 
ngamuk-ngamuk dan walkout, bikin 
keributan dan sejenisnya. Katanya mau 
revolusi akhlak. Masa akhlak sendiri aja 
tidak diberesi? Akhlak apaan itu sampai 
bikin ricuh di persidangan hingga sidang 
harus diskors? Begitu lah kualitas 
mereka yang aslinya. Mau ditutupi pakai 
agama sekalipun atau topeng seindah 
apa pun, kalau sudah busuk tetap 
busuk. Padahal, seharusnya jelas bagi 
siapapun di negara ini, ruang pengadilan 
ada aturannya. Hakim dan persidangan 
ada kehormatannya, yang harus 
dijunjung tinggi oleh semua orang yang 
ada di ruang pengadilan. Bahkan walau 

dia sekedar penonton sekalipun. 
Keberatan yang disampaikan oleh pihak 
rizieq, bahwa berharap rizieq dihadirkan 
secara fisik di depan hakim, bukan secara 
virtual, tidak relevan untuk sekarang ini. 
Bukan cuma kasus rizieq. Ribuan perkara 
juga sudah disidang dengan cara 
sedemikian. Selain karena kondisi 
pandemi, juga karena sejarah 
membuktikan, kasus rizieq sering 
“mengundang” massa berkumpul, 
sehingga ujung-ujungnya kembali ke 
ancaman kondisi pandemi tadi. 
Pengadilan secara online sebenarnya 
masalah kecil, biasa saja. Hanya saja 
rizieq dan kuasa hukumnya membuatnya 
menjadi heboh. Tidak beda dengan apa 
yang sebelum-sebelumnya terjadi. Sikap 
yang sudah ditunjukkan oleh rizieq dan 
kuasa hukumnya sudah melanggar aturan 
di ruang pengadilan, dan ada 
kemungkinan akan menyeret mereka ke 
dalam kasus pidana baru. Sikap rizieq 
dan kuasa hukumnya sudah masuk 
Contempt Of Court atau penghinaan 

-Obstructing Justice :Menghalangi 
jalannya penyelenggaraan peradilan 
untuk mencari keadilan.
-Perbuatan-perbuatan penghinaan 
terhadap pengadilan dilakukan dengan 
cara pemberitahuan/publikasi (Sub-
Judice Rule)

-Disobeying court orders : Tidak 
mentaati perintah-perintah pengadilan

terhadap lembaga pengadilan. 
Hakimnya bisa langsung memenjarakan 
rizieq dan kuasa hukumnya sesuai 
dengan pasal 218 KUHP, yakni 
memberi kewenangan kepada hakim 
dengan ancaman hukuman bisa tiga 
minggu dalam penjara. Unsur unsur 
contempt of court dalam kasus rizieq ini 
sudah terpenuhi :-Misbehaving of Court 
: Berperilaku tercela dan tidak pantas di 
Pengadilan,

Perbuatan rizieq itu termasuk 
menghalang-halangi jalannya 
persidangan atau pelecehan terhadap 
peradilan itu sendiri. Majelis Hakim 
yang tidak ikut terprovokasi dengan 
ulah kuasa hukum rizieq itu sudah 

-Scandalising the court : Menyerang 
integritas dan imparsialitas pengadilan

bagus. Tapi ada kemungkinan mereka 
akan membawa masalah ini ke dalam 
ranah hukum pidana. Seperti yang 
disebut diatas. Agar menjadi pelajaran 
bagi semua orang yang berada di 
ruang sidang, bahwa sidang harus 
diberi kehormatan. Kalau tidak, hal-hal 
seperti ini akan terus terjadi dan 
berulang-ulang. Karena pada dasarnya 
tidak ada pihak yang puas secara 
bersamaan di dalam area pengadilan. 
Pasti ada yang menang dan ada yang 
merasa kalah. Kalau setiap pihak yang 
merasa kalah dan tidak puas, lalu 
melakukan tindakan seperti yang 
dilakukan oleh rizieq dan tim kuasa 
hukumnya, maka martabat peradilan 
kita akan terancam. Kekisruhan akan 
terjadi di mana-mana. Jangan anggap 
sepele dengan pidana kasus 
menghalang-halangi proses hukum. 
Kita masih ingat kasus pengacara 
Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang 
membuat drama untuk menghalangi 
penegak hukum melakukan tugasnya? 
Dia akhirnya dihukum 7 tahun penjara 
dan denda Rp 500 juta subsider 5 
bulan kurungan. Mungkin kasus rizieq 
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dan denda Rp 500 juta subsider 5 
bulan kurungan. Mungkin kasus rizieq 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Ekonomi

pendowo

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

dan kuasa hukumnya ini tidak seberat 
kasus Fredrich. Tapi unsur pidananya 
sama-sama ada. Sama-sama ada 
potensi niat untuk menghalangi 
berjalannya hukum dengan benar. 
Apalagi kalau sampai ditambah dengan 
pidana merendahkan martabat 
peradilan, itu ada hukum pidana 
tersendirinya. Biar sekalian menjadi 
pembelajaran hukum bagi kita, berikut 
ini kutipannya; Pasal 207 KUHP 
Barangsiapa dengan sengaja di muka 
umum dengan lisan atau tulisan 
menghina suatu penguasa atau badan 
umum yang ada di Indonesia, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun enam bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah. Pasal 217 KUHP Barang 
siapa menimbulkan kegaduhan dalam 
sidang pengadilan atau di tempat di 
mana seorang pejabat sedang 
menjalankan tugasnya yang sah di 
muka umum, dan tidak pergi sesudah 
diperintah oleh atau atas nama 
penguasa yang berwenang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama tiga 
minggu atau pidana denda paling 
banyak seribu delapan ratus rupiah. 
Meneriaki hakim dan JPU ini sangat 
fatal sebenarnya. Ngapain teriak? 

Apakah sudah lama tidak demo dan 
teriak-teriak sehingga melampiaskannya 
di ruang sidang? Ruang sidang dianggap 
kayak jalanan umum. Itu yang teriak itu 
tukang demo atau apa? Apa pun itu, 
hakim dan JPU tidak boleh kalah apalagi 
terintimidasi oleh teriakan mereka. Ini 
adalah strategi mereka, karena mungkin 
sudah paham bakal kalah di 
persidangan. Mereka pakai cara 
menekan dengan mengandalkan massa. 
Ingat kasus Ahok. Ahok yang tidak salah 
mereka masukan ke penjara. Jangan 
sampai ini terjadi lagi. Lagipula kelompok 
ini tinggal secuil. Disapu sedikit aja 
sudah tamat riwayat. Menanggapi berita 
kaburnya rizieq, Denny Siregar 
mencuitkan sindiran pedas. "Beliau ini 
memang istiqomah pada profesinya... 
Kabur adalah jalan ninjanya." Tulis 
@DennySiregar. Mungkin sudah menjadi 
hobi rizieq untuk bikin masalah dan kalau 
ketangkap berusaha lari. Pengecut kan. 
Lha pengecut kok bisanya jadi imam. 
Imam besar lagi!! Tentunya sikap rizieq 
ini sangat memalukan. Bagaimana 
pimpinan ormas agama yang selalu 
petantang petenteng menentang 
pemerintah dan aparat hingga sweeping 
seenaknya sendiri bisa begitu ciut 
nyalinya. Rizieq yang ketahuan 

mendukung ISIS bisa-bisa kabur duluan 
kalau disuruh bom bunuh diri. Bisa jadi 
malah anak atau istrinya yang disuruh 
maju karena saking pengecutnya. Sama 
halnya dengan kasus chat mesum yang 
melibatkan dirinya dengan Firza Husein. 
Saat Firza sudah mendatangi panggilan, 
rizieq sendiri malah kabur ke Arab. Entah 
kenapa orang pengecut seperti ini bisa 
jadi pimpinan ormas preman. Ormas 
yang besar karena jualan agama, 
pengikutnya kebanyakan orang yang 
mabuk agama juga. Sebaiknya hukuman 
rizieq cepat diputuskan ditambah 
kejadian kemarin sama 7 kasus nya yang 
lalu. Karena Indonesia sekarang lebih 
tenang dan damai setelah rizieq ditahan. 
Dengan ditahannya rizieq rupanya situasi 
nasional jadi agak tenang. Isu PKI 
mendadak hilang, hinaan dan cacian 
pada Presiden juga berkurang. Orang-
orang para pengikut Rizieq juga sudah 
mulai ketakutan, tak berani lagi 
melakukan provokasi. Tak ada lagi 
terdengar penutupan ibadah. Demo-
demo yang sempat sulit dikendalikan, kini 
juga sudah mulai pudar. Isu kematian 6 
orang FPI yang ditembak mati juga tak 
mampu mengumpulkan emosi massa. 

Karena dana dan rekening FPI yang 
diblokir, dan massa yang ketakutan dan 
jatuh mentalnya. Pengamanan demo 
yang kerap menghabiskan anggaran 
miliaran rupiah dalam sehari itu kini tak 
ada lagi. Semua itu bisa terjadi hanya 
dengan rizieq ditahan dan rekeningnya 
diblokir. Karena sumber kerusuhan 
memang ada ditubuh rizieq dan fpi. 
Biarkan rizieq tenang di penjara, dan 
negara ini lebih bersih dari cacian, 
makian, dan provokasi SARA lewat 
mimbar dakwah dan masjid-masjid. 
Masjid jadi lebih damai seperti dulu 
enggak ada cacian, makian dan sara. 
Kekuatan rizieq hanya di mulutnya 
saja, nyalinya saja lebih kecil 
ketimbang perempuan. Bahkan lebih 
kecil ketimbang Nikita yang ia hina 
sebagai lonte. Rizieq memang sebelas 
dua belas dengan Maaher. Gede bacot, 
giliran terciduk langsung menciut. 
Kalau bisa kabur ia akan kabur dengan 

segala cara. Karena kabur adalah 
jalan ninjanya, semoga ia tak 
bisa kabur saat 
mempertanggung jawabkan 
perbuatannya di hadapan sang 
kuasa kelak.
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1. Mencegah Kanker
Manfaat daun binahong bagi kesehatan 
mampu membantu mencegah kanker. 
Penyakit kanker menjadi salah satu 
momok paling mengkhawatirkan di 
dunia. Rata-rata kematian di dunia akibat 
kanker pada tahun 2018 mencapai 17 
orang per 100.000 penduduk. Data dari 
Riskesdas, prevalensi kanker di 
Indonesia mencapai 1.79 per 1000 
penduduk.

Konsumsi vitamin A, C, flavonoid dan 
antioksidan sangat baik untuk memberi 
perlindungan dari sel kanker dengan 
cara melawan radikal bebas.

Manfaat daun binahong telah lama 
dipercaya sebagai bahan ramuan 
tradisional, yang mampu menyembuhkan 
berbagai penyakit ringan hingga berat. 
Tanaman obat ini tumbuh menjalar 
dengan batangnya yang lunak, dan 
berdaun tunggal.Daun binahong atau 
piahong, memiliki nama ilmiah Anredera 
cordifolia, sudah lama ada di Indonesia. 
Konon dikabarkan tanaman ini berasal 
dari Korea yang mulai menyebar ke 
Vietnam, dan telah ribuan tahun 
dikonsumsi oleh bangsa Tiongkok, 
Taiwan, dan Korea.

Daun binahong sebagai tanaman yang 
mudah tumbuh di wilayah Indonesia, bisa 
Anda konsumsi sebagai bentuk 
pencegahan terhadap berbagai jenis 
kanker. Daun binahong tinggi akan 
antioksidan pigmen karotenoid esensial, 
seperti betakaroten, zeaxanthin, dan 
lutein.

Berikut manfaat daun binahong bagi 
kesehatan yang telah merdeka.com 
rangkum dari berbagai sumber.

Manfaat Daun Binahong
2. Mengatasi Masalah Ginjal

Daun binahong memiliki kandungan 
antioksidan, seperti lutein, Vitamin A, C, 
betakaroten, dan zeaxanthin yang 
memberi perlindungan pada organ dan 
kulit Anda dari radikal bebas.

Tanaman yang secara empiris 
digunakan sebagai obat antibakteri 
alternatif adalah daun binahong 
memiliki kandungan zat flavanoid, 

Salah satu bentuk pemanfaatan daun 
binahong pada zaman dahulu hingga 
sekarang masih ada yang sama. 
Mengaplikasikan tumbukan daun 
binahong pada luka di kulit secara 
langsung, supaya luka seperti sayatan 
bisa lebih cepat kering. Karena 
kandungan atsiril dan asam arkobat 
yang baik untuk mengatasi luka luar.

Bila Anda merasa ada masalah dengan 
ginjal, cobalah mulai mengonsumsi 
daun binahong. Cara membuatnya pun 
sangat mudah, Anda bisa merebus 10 
hingga 15 lembar daun binahong. 
Minum air rebusannya secara teratur.

Manfaat daun binahong untuk 
kesehatan selanjutnya ialah mampu 
mengatasi masalah ginjal. Ginjal 
sebagai organ utama dalam proses 
ekskresi tubuh, seperti menyaring urin. 
Jika terjadi masalah dalam ginjal, pasti 
akan menimbulkan masalah kesehatan 
yang serius.

3. Mencegah Penuaan Dini

4. Anti Bakteri

Vitamin A dan C yang cukup tinggi akan 
membantu kulit Anda menjadi lebih 
elastis, meremajakan kulit secara 
alami, dan tentunya mencegah 
penuaan dini.
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Mencuci wajah menggunakan air 
rebusan daun binahong dipercaya 
mampu mengangkat sel kulit mati dan 
membasmi bakteri jahat yang 
disebabkan oleh radikal bebas. 

minyak atsiri, saponin, terpenoid, dan 
alkaloid yang berperan sebagai 
antibakteri.

Manfaat daun binahong yang pasti dan 
teruji ialah mampu menangkal radikal 
bebas. Hal ini karena kandungan 
antioksidan yang tinggi.

7. Kulit Terawat dan Glowing

Manfaat daun 
binahong bagi 
kesehatan 
berikutnya 
yakni baik 
dikonsumsi 
bagi pasien 
dalam masa 
recovery pasca 
operasi. Dalam 
masa 
penyembuhan 
tersebut bisa 
minum air 
rebusan daun binahong setiap hari 
sebagai solusi penyembuhan alami dan 
efektif. Hal tersebut karena daun 
binahong mengandung mineral dan 
protein yang baik.

Zat-zat tersebut akan menghambat 
pertumbuhan bakteri, dengan cara 
merusak permeabilitas dinding sel 
bakteri, Binahong (Cassia Alata L) As 
Inhibitor Of Escherichiacoli Growth 
2015.
5. Memberi Efek Recovery Setelah 
Operasi
efek recovery 
setelah operasi 
rev2

Hasil penelitian oleh W. Selama, 
menunjukkan bahwa ekstrak etanol 
daun Binahong memiliki total flavonoid 
11.266 mg (segar) dan 7.687 mg 
(kering). Dihitung per kilogram daun 
binahong dari yang masih segar dan 
yang sudah dikeringkan. Ekstrak etanol 
Binahong memiliki antioksidan total 4,25 
mmol / 100 g (segar) dan 3,68 mmol / 
100 g (kering).

6. Menangkal Radikal Bebas

Selain itu daun binahong akan merawat 
kulit Anda menjadi lembut. Gunakanlah 
airnya sebagai perawatan wajah secara 
teratur setiap hari, yang alami dan tanpa 
risiko alergi yang berarti.

Kandungan dalam daun binahong akan 
membuat perut Anda menjadi tenang. 
Selain mengobati maag, teratur minum 
jus binahong atau air rebusan binahong, 
juga bias mengobati penyakit disentri 
pada sistem pencernaan.

Apakah Anda termasuk penderita maag? 
Pasti rasa perih yang tiba-tiba muncul di 

bagian 
lambung 
akan 
menggangg
u aktivitas 
Anda 
sehari-hari. 
Apabila 
Anda 
sedang 
dalam 
masa 
mengurangi 
obat kimia, 
daun 
binahong 
bias 

menjadi solusi terbaiknya.

8. Mengobati Maag dan Masalah Sakit 
Perut Lainnya

10. Mengatasi Masalah Otak

Itulah beberapa manfaat daun binahong 
bagi kesehatan yang bisa Anda coba 
konsumsi, sebagai bentuk pencegahan 
dan pengobatan beberapa penyakit 
tertentu. Semoga bermanfaat.

9. Mengatasi Hemorhoid
Manfat daun binahong selanjutnya ialah 
mampu mengatasi hermoroid, penyakit 
yang menyerang pembuluh darah bagian 
bawah, lebih tepatnya anus. Guna 
meringankan sakitnya, Anda bias 
meminum air rebusan daun binahong 
sebanyak 3 gelas sehari.

Mengatasi masalah otak yang bias 
diringankan menggunakan daun 
binahong ialah akibat benturan keras. 
Bukan masalah penyakit otak yang begitu 
serius.

Sehingga kulit Anda menjadi lebih cerah, 
glowing, dan kenyal.

Kaesang Pangarep, Erick Thohir, dan 
Kevin Nugroho resmi jadi pemilik Persis 
Solo. Persis bertujuan naik ke Liga 1 di 
masa depan.Dalam sambutannya, 
Walikota Solo Gibran 
Rakabuming berharap 
Persis bisa dipegang 
dengan profesional.
"Sesuai komitmen dan 
janji saya, saya tidak 
akan meninggalkan 
Persis dengan keadaan 
yang seperti kemarin. 
Saya ingin Persis 
dikelola oleh orang-
orang yang profesional. 
Orang-orang yang 
pernah megang tim bola. Kita benar-
benar pengen tim kebanggaan kita ini 
bisa berprestasi," ucap Gibran.
Gibran berharap pengalaman Erick 
Thohir yang sudah pernah memegang 

Kaesang Dan Erick Jadi Pemilik Persis Solo

klub olahraga bisa berpengaruh bagus 
pada Persis."Pak Erick ini sudah 
pernah megang klub-klub besar. Persis 
Solo manajemennya bisa profesinal 

dan transparan," 
kata Gibran.

Dalam 
pengumuman 

tersebut Persis Solo juga memastikan 
bakal dipegang oleh Eko Purjianto. Eko 
adalah mantan asisten pelatih Bali 
United dan juga mantan pemain tim 
nasional.

"Persis ya mainnya 
di sini [Stadion 
Manahan]," ucap 
Gibran.

Gibran juga 
memastikan Persis 
bakal memakan 
Stadion Manahan 
sebagai kandang.



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

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air
Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Mencuci wajah menggunakan air 
rebusan daun binahong dipercaya 
mampu mengangkat sel kulit mati dan 
membasmi bakteri jahat yang 
disebabkan oleh radikal bebas. 

minyak atsiri, saponin, terpenoid, dan 
alkaloid yang berperan sebagai 
antibakteri.

Manfaat daun binahong yang pasti dan 
teruji ialah mampu menangkal radikal 
bebas. Hal ini karena kandungan 
antioksidan yang tinggi.

7. Kulit Terawat dan Glowing

Manfaat daun 
binahong bagi 
kesehatan 
berikutnya 
yakni baik 
dikonsumsi 
bagi pasien 
dalam masa 
recovery pasca 
operasi. Dalam 
masa 
penyembuhan 
tersebut bisa 
minum air 
rebusan daun binahong setiap hari 
sebagai solusi penyembuhan alami dan 
efektif. Hal tersebut karena daun 
binahong mengandung mineral dan 
protein yang baik.

Zat-zat tersebut akan menghambat 
pertumbuhan bakteri, dengan cara 
merusak permeabilitas dinding sel 
bakteri, Binahong (Cassia Alata L) As 
Inhibitor Of Escherichiacoli Growth 
2015.
5. Memberi Efek Recovery Setelah 
Operasi
efek recovery 
setelah operasi 
rev2

Hasil penelitian oleh W. Selama, 
menunjukkan bahwa ekstrak etanol 
daun Binahong memiliki total flavonoid 
11.266 mg (segar) dan 7.687 mg 
(kering). Dihitung per kilogram daun 
binahong dari yang masih segar dan 
yang sudah dikeringkan. Ekstrak etanol 
Binahong memiliki antioksidan total 4,25 
mmol / 100 g (segar) dan 3,68 mmol / 
100 g (kering).

6. Menangkal Radikal Bebas

Selain itu daun binahong akan merawat 
kulit Anda menjadi lembut. Gunakanlah 
airnya sebagai perawatan wajah secara 
teratur setiap hari, yang alami dan tanpa 
risiko alergi yang berarti.

Kandungan dalam daun binahong akan 
membuat perut Anda menjadi tenang. 
Selain mengobati maag, teratur minum 
jus binahong atau air rebusan binahong, 
juga bias mengobati penyakit disentri 
pada sistem pencernaan.

Apakah Anda termasuk penderita maag? 
Pasti rasa perih yang tiba-tiba muncul di 

bagian 
lambung 
akan 
menggangg
u aktivitas 
Anda 
sehari-hari. 
Apabila 
Anda 
sedang 
dalam 
masa 
mengurangi 
obat kimia, 
daun 
binahong 
bias 

menjadi solusi terbaiknya.

8. Mengobati Maag dan Masalah Sakit 
Perut Lainnya

10. Mengatasi Masalah Otak

Itulah beberapa manfaat daun binahong 
bagi kesehatan yang bisa Anda coba 
konsumsi, sebagai bentuk pencegahan 
dan pengobatan beberapa penyakit 
tertentu. Semoga bermanfaat.

9. Mengatasi Hemorhoid
Manfat daun binahong selanjutnya ialah 
mampu mengatasi hermoroid, penyakit 
yang menyerang pembuluh darah bagian 
bawah, lebih tepatnya anus. Guna 
meringankan sakitnya, Anda bias 
meminum air rebusan daun binahong 
sebanyak 3 gelas sehari.

Mengatasi masalah otak yang bias 
diringankan menggunakan daun 
binahong ialah akibat benturan keras. 
Bukan masalah penyakit otak yang begitu 
serius.

Sehingga kulit Anda menjadi lebih cerah, 
glowing, dan kenyal.

Kaesang Pangarep, Erick Thohir, dan 
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Kaesang Dan Erick Jadi Pemilik Persis Solo
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"Persis ya mainnya 
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Gibran.

Gibran juga 
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Stadion Manahan 
sebagai kandang.
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Pangeran William ternyata terganggu 
dengan tanggapan Harry dan Meghan 
terhadap larangan Ratu menggunakan 
kata “Royal” atau kerajaan dalam proyek 
masa depan mereka. Menurutnya, apa 
yang dilakukan sang adik dan iparnya 
adalah menghina dan tidak sopan. 
Pewaris tahkta kerajaan Inggris ini marah 
karena pasangan itu telah membuat situs 
web mereka yang bernama “Sussex 
Royal”. Padahal keduanya sudah 
memutuskan mengambil langkah untuk 
meninggalkan keluarga kerajaan, kata 
sebuah sumber kepada Mirror pada 
Minggu (21/3/2021). Duke of Cambridge, 
disebut memandang peluncuran situs 
web itu sebagai usaha Harry dan Meghan 
menggunakan label bangsawan untuk 
mencari usaha komersial. Ratu kemudian 
memerintahkan pasangan itu untuk tidak 
menggunakan kata “Royal” dalam proyek 
mereka di masa depan. Sebagai 
tanggapan yang jelas atas keputusan 
tersebut, mereka mengunggah 
pernyataan online.  “Tidak ada yurisdiksi 
oleh The Monarchy (Kerajaan Inggris). . . 
atas penggunaan kata “Royal: di luar 
negeri. Duke dan Duchess of Sussex 
tidak bermaksud untuk menggunakan 
“Sussex Royal”. . . atau . . . “Kerajaan,” 
tulisa tanggapan itu.Seorang sumber 
senior kerajaan mengatakan kepada 

Meghan Dan Harry Kembali Bikin Heboh

Sunday Times bahwa tanggapan itu 
bagi William, telah meremehkan Ratu 
dengan cara yang menghina dan tidak 
sopan. Harry secara eksplisit 
membantah tuduhan dalam 
ceramahnya dan Meghan dengan 
Oprah, dengan mengatakan: "Tidak, 
aku tidak pernah meremehkan 
nenekku. Aku terlalu 
menghormatinya." Kabar dari Duke of 
Cambridge itu dilaporkan setelah 
laporan bahwa pewaris kerajaan 
Inggris itu “terguncang” oleh klaim 
bombastik yang dilontarkan adik dan 
iparnya dalam wawancara Oprah. 
Teman William dilaporkan 
mengatakan drama itu "masih 
hangat." Sementara Raja masa depan 
Inggris ini mendapat sorotan di mana-
mana, setelah Harry mengonfirmasi 
keretakan di antara mereka terus 
berlanjut. William (38 tahun) dikatakan 
merindukan Harry (36 tahun) yang 
pindah ke Kanada bersama istri 
Meghan dan putranya Archie pada 
akhir 2019. Keduanya kemudian 
menetap di pinggiran kota Los 
Angeles tahun lalu. Sumber kerajaan 
mengatakan keduanya tidak berpisah 
sebagai "teman" meski sempat 
melakukan berbicara secara privat 
setelah kesepakatan Megxit 
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diputuskan tahun lalu. Harry memberi 
tahu Oprah bahwa dia dan William 
berada di 
"jalur yang 
berbeda" 
dan ada 
"ruang" di 
antara 
mereka. 
Seorang 
teman dekat 
dari 
saudara 
kandung 
tersebut 
mengklaim 
bahwa 
William 
merasa 
bahwa 
tekanan 
"ada 
padanya." 
Masa 
depannya 
berbeda 
sekarang 
karena 
keputusan 
Harry untuk 
berhenti 
dari 
perannya 
sebagai 
bangsawan senior. Mereka 
diperkirakan akan bersatu kembali 
musim panas ini untuk pembukaan 

patung untuk mengenang Diana. Ibu dari 
dua pangeran Inggris ini meninggal 

secara tragis 
pada usia 36 
tahun dalam 
kecelakaan 
mobil di Paris 
pada Agustus 
1997. Patung 
itu akan 
dipublikasikan 
di Sunken 
Garden di 
Istana 
Kensington 
pada 1 Juli 
pada tanggal 
yang akan 
menjadi ulang 
tahun ke-60 
Putri Wales. 
Harry 
berbicara 
tentang ibunya 
selama 
wawancara 
Oprah, 
mengatakan 
bahwa 
mendiang 
Putri Diana 
tidak akan 
senang 
dengan 

perlakuan yang didapat Harry dan 
Meghan saat menjauh dari kehidupan 
kerajaan.

Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

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

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

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

Menteri 
Sekretaris 
Negara 
(Mensesn
eg) 
Pratikno 
menyatak
an, 
pihaknya 
tak akan 
memperpa

Gaji pensiunan PNS tersebut dikelola 
dan disalurkan oleh BUMN PT Taspen 
(Persero), di mana dana pensiun PNS 
Taspen disalurkan ke para pensiunan 
lewat jaringan Taspen hingga Kantor 
Pos. 

Jaminan pensiun di hari tua bisa dibilang 
jadi salah satu alasan utama profesi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi incaran 
banyak orang. Usia pensiun PNS sendiri 
saat ini ditetapkan 58-65 tahun. Lalu 
berapa gaji pensiunan PNS? Setiap 
bulan, pensiunan PNS mendapatkan gaji 
berupa pensiun pokok. Selain PNS, 
pensiun pokok juga diberikan untuk 
aparatur negara lainnya seperti TNI dan 
Polri. Besaran gaji pensiun PNS ini diatur 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun 
Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
dan Janda/Dudanya. Selain 
mendapatkan uang pensiun PNS pokok, 
ASN purnabakti juga mendapatkan 
penerimaan lainnya berupa tunjangan 
keluarga dan tunjangan pangan per 
bulannya.

Berikut daftar gaji pensiunan PNS saat 
ini: 
Gaji pokok pensiun PNS PNS golongan I 
antara Rp 1

Besaran Gaji Pensiun PNS

Gaji pokok untuk janda/duda pensiun 
PNS Pensiunan janda/duda PNS 
golongan I yaitu Rp 1.170.600. 
Pensiunan janda/duda PNS golongan 
II antara Rp. 1.170.600-Rp 1.375.200. 
Pensiunan janda/duda PNS golongan 
III antara Rp 1.170.600-Rp 1.727.000. 
Pensiunan janda/duda PNS golongan 
IV antara Rp 1.170.600-Rp 2.124.500. 
Uang pensiun janda/duda yang 
ditinggal PNS meninggal Pensiunan 
janda/duda PNS yang meninggal 
golongan I antara Rp 1.560.800-Rp 
1.934.800. 

Pensiunan janda/duda PNS yang 
meninggal golongan III antara Rp 
1.786.100-Rp 3.453.300. 

PNS Golongan II antara Rp 1.560.800-
Rp 2.865.000 
PNS Golongan III antara Rp 
1.560.800-Rp 3.597.800 
PNS Golongan IV antara Rp 
1.560.800-Rp 4.425.900 

Pensiunan janda/duda PNS yang 
meninggal golongan II antara Rp 
1.560.800-Rp 2.746.500. 

Pensiunan janda/duda PNS yang 
meninggal golongan IV antara Rp 
2.111.400-Rp 4.243.600.

.560.800-Rp 2.014.900. 

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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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 kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

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

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 - 756 - 0801 (sore)House for rent 17xx Mole street

(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

Cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Jepang mendominasi final All England 
2021. Tujuh wakil Negeri Matahari Terbit 
tersebut memastikan lolos ke partai 
puncak turnamen level Super 1.000 
tersebut.Dari semua nomor, hanya 
tunggal putra yang gagal setelah 
unggulan pertama Kento Momota 
tersingkir di perempat final.
Dari lima nomor laga final, tiga nomor 
diantaranya mempertemukan sesama 
pemain Jepang.Pertama di ganda putri, 
Yuki Fukushima/Sayaka Hirota 
(unggulan pertama) yang akan 
menghadapi rekannya, Mayu 
Matsumoto/Wakana Nagahara (unggulan 
kedua). Ini menjadi ulangan final All 
England tahun lalu.Lalu kedua di nomor 
ganda putra, Hiroyuki Endo/Yuta 
Watanabe (unggulan empat) yang 

Jepang Dominasi Juara All England

menghadapi Takeshi Kamura/Keigo 
Sonoda (unggulan tiga).Ketiga di 
nomor ganda campuran yakni Yuki 
Kaneko/Misaki Matsutomo yang akan 
menghadapi Yuta Watanabe/Arisha 
Higashino (unggulan kedua).

Sementara Malaysia meloloskan satu 
wakilnya ke final melalui tunggal putra 
Lee Zii Jia. Unggulan keenam ini ke 
final usai mengalahkan pebulutangkis 
Belanda, Mark Caljouw 21-13, 21-17.

Satu wakil Jepang lagi yang tampil di 
final ada di nomor tunggal putri yakni 
Nozomi Okuhara yang akan 
menghadapi pebulutangkis Thailand, 
Pornpawee Chochuwong.

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

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Mantan Ketua DPR itu mengaku akan 
meluruskan sejarah partai tersebut. 
Menurut dia, banyak penggalan sejarah 
Partai Demokrat yang sebagian di 
antaranya tidak tersambung.

Bahkan, kali ini dia menyinggung nama 
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY).

Mantan Sekretaris Jenderal Partai 
Demokrat Marzuki Alie kembali 
bercerita apa yang terjadi di tubuh 
Partai Demokrat. 

Dia menegaskan kesukaannya akan 
kebenaran sejarah. Jika memiliki rezeki, 
dia pun akan meminta ahli untuk 
menuliskan sejarah Partai Demokrat 
secara utuh.
“Netizen, banyak x penggalan2 sejarah 
PD, sbgn ada yg gak nyambung. Sy 
suka akan kebenaran sejarah. Mhn 
doa, bila ada rezeki, sy akan meminta 

Marzuki Alie Luruskan Sejarah Partai Demokrat

Marzuki juga mengaku memiliki kelemahan 
yang tak boleh ditiru siapa pun. Kelemahan 
itu yakni bicara apa adanya.
ABS yang dimaksud yakni Asal Bapak 
Senang. 
Diduga istilah ABS untuk menyindir kader-
kader Demokrat yang selama ini hanya 
menyenangkan SBY selaku sesepuh 
Demokrat.

Marzuki ingin meninggalkan sesuatu 
terhadap generasi penerus Partai 
Demokrat. Meski telah dikeluarkan, namun 
sikapnya ini sebagai bentuk kecintaan 
terhadap partai tersebut.

ahli utk menuliskan secara utuh, shg 
kelihatan peran2 setiap orang yg mengaku 
berjasa. Peran @SBYudhoyono signifikan 
dari bbrp sumber,” cuit Marzuki Alie, dalam 
akun Twitter pribadinya, @marzukialie_MA, 
yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu 
(20/3/2021).

Disewakan  kamar besar dan sedang
di daerah stategis. Antara 19 street
dan McKean 20xx South.
Hubungi : Mr. Ming 267 - 506 - 1410
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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 kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

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

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 - 756 - 0801 (sore)House for rent 17xx Mole street

(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

Cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Jepang mendominasi final All England 
2021. Tujuh wakil Negeri Matahari Terbit 
tersebut memastikan lolos ke partai 
puncak turnamen level Super 1.000 
tersebut.Dari semua nomor, hanya 
tunggal putra yang gagal setelah 
unggulan pertama Kento Momota 
tersingkir di perempat final.
Dari lima nomor laga final, tiga nomor 
diantaranya mempertemukan sesama 
pemain Jepang.Pertama di ganda putri, 
Yuki Fukushima/Sayaka Hirota 
(unggulan pertama) yang akan 
menghadapi rekannya, Mayu 
Matsumoto/Wakana Nagahara (unggulan 
kedua). Ini menjadi ulangan final All 
England tahun lalu.Lalu kedua di nomor 
ganda putra, Hiroyuki Endo/Yuta 
Watanabe (unggulan empat) yang 

Jepang Dominasi Juara All England

menghadapi Takeshi Kamura/Keigo 
Sonoda (unggulan tiga).Ketiga di 
nomor ganda campuran yakni Yuki 
Kaneko/Misaki Matsutomo yang akan 
menghadapi Yuta Watanabe/Arisha 
Higashino (unggulan kedua).

Sementara Malaysia meloloskan satu 
wakilnya ke final melalui tunggal putra 
Lee Zii Jia. Unggulan keenam ini ke 
final usai mengalahkan pebulutangkis 
Belanda, Mark Caljouw 21-13, 21-17.

Satu wakil Jepang lagi yang tampil di 
final ada di nomor tunggal putri yakni 
Nozomi Okuhara yang akan 
menghadapi pebulutangkis Thailand, 
Pornpawee Chochuwong.

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

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Mantan Ketua DPR itu mengaku akan 
meluruskan sejarah partai tersebut. 
Menurut dia, banyak penggalan sejarah 
Partai Demokrat yang sebagian di 
antaranya tidak tersambung.

Bahkan, kali ini dia menyinggung nama 
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY).

Mantan Sekretaris Jenderal Partai 
Demokrat Marzuki Alie kembali 
bercerita apa yang terjadi di tubuh 
Partai Demokrat. 

Dia menegaskan kesukaannya akan 
kebenaran sejarah. Jika memiliki rezeki, 
dia pun akan meminta ahli untuk 
menuliskan sejarah Partai Demokrat 
secara utuh.
“Netizen, banyak x penggalan2 sejarah 
PD, sbgn ada yg gak nyambung. Sy 
suka akan kebenaran sejarah. Mhn 
doa, bila ada rezeki, sy akan meminta 

Marzuki Alie Luruskan Sejarah Partai Demokrat

Marzuki juga mengaku memiliki kelemahan 
yang tak boleh ditiru siapa pun. Kelemahan 
itu yakni bicara apa adanya.
ABS yang dimaksud yakni Asal Bapak 
Senang. 
Diduga istilah ABS untuk menyindir kader-
kader Demokrat yang selama ini hanya 
menyenangkan SBY selaku sesepuh 
Demokrat.

Marzuki ingin meninggalkan sesuatu 
terhadap generasi penerus Partai 
Demokrat. Meski telah dikeluarkan, namun 
sikapnya ini sebagai bentuk kecintaan 
terhadap partai tersebut.

ahli utk menuliskan secara utuh, shg 
kelihatan peran2 setiap orang yg mengaku 
berjasa. Peran @SBYudhoyono signifikan 
dari bbrp sumber,” cuit Marzuki Alie, dalam 
akun Twitter pribadinya, @marzukialie_MA, 
yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu 
(20/3/2021).

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

Anda masih mengharapkan bantuan 
dari orang? Sebaiknya, berusahalah 
sendiri dan jangan bergantung dengan 
orang lain. 
Keuangan  : Bagi rezeki dadakan.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Memang sulit berkelit dari politik kantor. 
Saat tak tertarik terjun di dalamnya, bisa 
jadi justru seseorang yang menyeret 
Anda masuk. Ingat, hubungan dengan 
teman kerja beda dengan sahabat. Bisa 

Asmara  : Kok, ganti lagi?

Keuangan : Sedikit tapi pasti.

Keuangan : Terkuras terus.

Asmara  : Makin akrab.

Asmara : Berbagi cinta.

Asmara : Terlalu dominan.

Anak Anda sedang mendapat masalah 
dengan teman-temannya. Untunglah 
pasangan bergerak cepat hingga belum 
terjadi hal-hal membahayakan. 

Asmara : Sama saja.

Keuangan  : Belanja, yuk!

Taurus(20April-20mei)
Bermimpi menjadi nomor satu di kantor, 
sih, boleh-boleh saja. Tapi, apakah 
Anda sudah mengukur kelebihan yang 
dimiliki? 
Keuangan : Heboh.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

 Aries (21 Mar - 19 Apr)
Kebanyakan pekerjaan membuat 
pusing, tapi tak ada pekerjaan juga 
tidak enak, kan? 

Asmara : Mantap bersanding.

Ada saat menyenangkan dalam 
bekerja, seharian duduk di kantor 
dengan ruangan yang sejuk. Namun, 
ada kalanya terpaksa berpanas-
panasan karena mendapat tugas di 
lapangan. 
Keuangan : Berimbang.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Masalah yang terjadi di masa lalu 
sebaiknya jangan diungkit-ungkit lagi. 
Tak perlu menyesali terlalu lama 
kepedihan tersebut karena masa depan 
Anda masih terbentang lebar.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

saja dia menjatuhkan Anda karena setiap 
orang memiliki target pribadi yang tak 
selalu Anda tahu. Jadi, tutup rapat mulut 
dan telinga, ya. Tak ada salahnya bersikap 
netral.

Asmara:  Bosan menunggu.
Leo (23 Juli - 22 Agust) 
Pekerjaan inibaru sebagian kecil saja dari 
cobaan yang Anda hadapi. Siap-siap 
minggu depan Anda mendapatkan tugas 
yang lebih berat.
Keuangan : Pundinya bertambah.
Asmara : Berat sebelah.

Keuangan:  Mumpung diskon!

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara:  Sedang galau.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara  : Kembali jomlo.

Berbisnis tak selamanya berjalan mulus, 
pasti menemukan kendala di tengah jalan. 
Minggu ini Anda ditinggal pergi teman 
bisnis karenakomunikasi yang tidak 
lancar. 

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Memberi nasihat kepada orang lain 
memang lebih mudah. Tapi, Anda ternyata 
tak sanggup mempraktikkannya dan 
hanya bisa menahan malu ketika orang-
orang, mengetahui hal ini, Ah sudahlah, 
lambat laun orang pasti lupa, kok. Akan 
tetapi, siap-siap saja menerima protes. 
Selain itu, berhati-hatilah memberikan 
saran karena dunia selalu berputar dan 
Anda barangkali sedang berada dibawah.

Keuangan  : Beli kacamata.

Asmara : Menelan pil pahit.

 Keuangan  : Saatnya berbagi.
Asmara : Kurang perhatian.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan : Berjalan normal.

Hidup Anda semakin indah dan sempurna. 
Manusia memang harus sabar jika ingin 
sesuatu. Meski apa yang Anda inginkan 
tak langsung terwujud, selalu ucapkan 
syukur atas rezeki yang diperoleh. 

Keuangan: Terbatas.

Saatnya ke luar kota mengunjungi orang-
orang yang Anda sayangi. Sempat 
tertunda minggu lalu, jangan sampai batal 
minggu ini. 
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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

Anda masih mengharapkan bantuan 
dari orang? Sebaiknya, berusahalah 
sendiri dan jangan bergantung dengan 
orang lain. 
Keuangan  : Bagi rezeki dadakan.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Memang sulit berkelit dari politik kantor. 
Saat tak tertarik terjun di dalamnya, bisa 
jadi justru seseorang yang menyeret 
Anda masuk. Ingat, hubungan dengan 
teman kerja beda dengan sahabat. Bisa 

Asmara  : Kok, ganti lagi?

Keuangan : Sedikit tapi pasti.

Keuangan : Terkuras terus.

Asmara  : Makin akrab.

Asmara : Berbagi cinta.

Asmara : Terlalu dominan.

Anak Anda sedang mendapat masalah 
dengan teman-temannya. Untunglah 
pasangan bergerak cepat hingga belum 
terjadi hal-hal membahayakan. 

Asmara : Sama saja.

Keuangan  : Belanja, yuk!

Taurus(20April-20mei)
Bermimpi menjadi nomor satu di kantor, 
sih, boleh-boleh saja. Tapi, apakah 
Anda sudah mengukur kelebihan yang 
dimiliki? 
Keuangan : Heboh.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

 Aries (21 Mar - 19 Apr)
Kebanyakan pekerjaan membuat 
pusing, tapi tak ada pekerjaan juga 
tidak enak, kan? 

Asmara : Mantap bersanding.

Ada saat menyenangkan dalam 
bekerja, seharian duduk di kantor 
dengan ruangan yang sejuk. Namun, 
ada kalanya terpaksa berpanas-
panasan karena mendapat tugas di 
lapangan. 
Keuangan : Berimbang.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Masalah yang terjadi di masa lalu 
sebaiknya jangan diungkit-ungkit lagi. 
Tak perlu menyesali terlalu lama 
kepedihan tersebut karena masa depan 
Anda masih terbentang lebar.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

saja dia menjatuhkan Anda karena setiap 
orang memiliki target pribadi yang tak 
selalu Anda tahu. Jadi, tutup rapat mulut 
dan telinga, ya. Tak ada salahnya bersikap 
netral.

Asmara:  Bosan menunggu.
Leo (23 Juli - 22 Agust) 
Pekerjaan inibaru sebagian kecil saja dari 
cobaan yang Anda hadapi. Siap-siap 
minggu depan Anda mendapatkan tugas 
yang lebih berat.
Keuangan : Pundinya bertambah.
Asmara : Berat sebelah.

Keuangan:  Mumpung diskon!

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara:  Sedang galau.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara  : Kembali jomlo.

Berbisnis tak selamanya berjalan mulus, 
pasti menemukan kendala di tengah jalan. 
Minggu ini Anda ditinggal pergi teman 
bisnis karenakomunikasi yang tidak 
lancar. 

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Memberi nasihat kepada orang lain 
memang lebih mudah. Tapi, Anda ternyata 
tak sanggup mempraktikkannya dan 
hanya bisa menahan malu ketika orang-
orang, mengetahui hal ini, Ah sudahlah, 
lambat laun orang pasti lupa, kok. Akan 
tetapi, siap-siap saja menerima protes. 
Selain itu, berhati-hatilah memberikan 
saran karena dunia selalu berputar dan 
Anda barangkali sedang berada dibawah.

Keuangan  : Beli kacamata.

Asmara : Menelan pil pahit.

 Keuangan  : Saatnya berbagi.
Asmara : Kurang perhatian.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan : Berjalan normal.

Hidup Anda semakin indah dan sempurna. 
Manusia memang harus sabar jika ingin 
sesuatu. Meski apa yang Anda inginkan 
tak langsung terwujud, selalu ucapkan 
syukur atas rezeki yang diperoleh. 

Keuangan: Terbatas.

Saatnya ke luar kota mengunjungi orang-
orang yang Anda sayangi. Sempat 
tertunda minggu lalu, jangan sampai batal 
minggu ini. 


