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Pelaku teror di Markas Besar Kepolisian 
RI (Mabes Polri), ZA (25), menambah 
daftar panjang perempuan di pusaran 
terorisme. Perempuan berusia 25 tahun 
itu terpapar ideologi teroris negara Islam 
Irak dan Suriah (ISIS). Sebagai 
informasi, keterlibatan perempuan 
dalam tindak pidana terorisme di 
Indonesia bukan barang baru. Selain 
teror di Mabes Polri, juga teror bom di 
depan Katedral Makassar, Sulawesi 
Selatan pada 28 Maret lalu, keterlibatan 
perempuan juga ada pada aksi-aksi 
sebelumnya setidaknya lima tahun 
terakhir di Indonesia. Sebelumnya, pada 
Desember 2016 silam, ada dua 
perempuan diduga kuat terlibat dalam 

Ormas Radikal : Bank Haram Dan Riba. Giliran Minta 
Sumbangan Nomer Rekening Yang Disodorkan.

rencana aksi teror yakni TS yang diduga 
hendak melakukan pengeboman di 
Bekasi dan DN yang berhasil diamankan 
sebelum melaksanakan aksinya 
meledakkan diri di dekat kompleks Istana 
Kepresidenan, Jakarta Pusat. Keduanya 
disebut berbaiat kepada ISIS. Jadi 
rupanya dalam dunia terorisme juga 
menganut paham emansipasi wanita. 
Padahal menurut Tengku Zul kalau mati 
diatas sana disambut para bidadari. Jadi 
kalau menurut Tengku Zul benar, berarti 
diatas sana juga ada LGBT. Peristiwa 
bunuh diri yang terjadi di Mabes Polri 
kemaren adalah satu bukti nyata betapa 
dungunya di perempuan itu, hingga dia 

Ahok Lagi ...Ahok Lagi
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mau menerima kematian dengan cara 
yang paling konyol. Pada surat 
wasiatnya, si perempuan yang bernama 
Zakia Aini ini seakan-akan 
mengagungkan Tuhan, tapi pada fakta 
kehidupannya, dia lebih mematuhi 
perintah manusia yang menyuruhnya 
untuk membawa pistol, mendatangi 
Mabes Polri, menembakkan pistol itu 
sebanyak 6 kali, yang mengantarkan 
dia ke kematian. Yang lebih bodoh lagi 
pistol yang dibawa bukan pistol asli 
atau pistol yang bisa bikin bunuh orang. 
Yang dibawa adalah soft gun. Yaitu 
pistol mainan atau pistol pistolan. 
Gimana kan maunya ditipu suruh 
nyerahin nyawa pakai pistol mainan. 
Gimana enggak dibilang bodoh kaum 
teroris ini. Sepertinya seluruh hidupnya, 
si Zakia Aini ini hanya disibukkan untuk 
meyakini setiap kata yang keluar dari 
mulut manusia lain, tanpa sedikit 
merasa perlu untuk mencernanya 
dengan akal dan nalar yang 
dihadiahkan Tuhan padanya. Itu 
sebabnya, kematian yang dialami oleh 
teroris perempuan Zakiah Aini ini, tidak 
diterima oleh masyarakat luas sebagai 
satu cara kematian sahid karena jihad, 

tetapi malah dipandang satu kematian 
yang sangat konyol sekali, bodoh dan 
memalukan. Sehingga banyak orang 
menertawakan nya. Zakiah hanyalah 
korban dari serentetan kekejaman dari 
para pemuka agama palsu yang gemar 
menjual agama demi kepentingan 
kekuasaan duniawi. Mereka ini ceramah 
hanya menjelek jelekan orang dan agama 
lain. Mereka jarang ceramah tentang 
agama. Karena ilmu mereka tentang 
agama sedikit, bahkan mungkin enggak 
ada. Sebenarnya kelompok mereka ini 
dasarnya otaknya sudah “oleng” atau 
kalau orang bilang enggak ada otaknya. 
Bagaimana tidak oleng, kalau mereka 
mau saja dicekoki dengan pemahaman 
sesat seperti itu. Mau ke surga kok 
membunuh. Mau ke surga kok mencelakai 
orang lain? Emangnya surga itu tempat 
para pembunuh? Tidak bisa kita pungkiri 
keolengan mereka. Toh Tuhan yang 
membuat kehidupan di dunia ini. Lalu 
kenapa mereka berani membunuh 
manusia lain, menghancurkan kehidupan 
yang sudah diciptakan Tuhan, dan 
berharap mendapatkan surga Tuhan? 
Makin kesini, makin oleng saja cara 
berpikir mereka. Lihat saja surat wasiat 
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dua pelaku teror yang di gereja Katedral 
Makassar dan yang di Mabes Polri. 
Secara jelas mereka bilang ingin mati 
syahid. Tapi bagaimana ceritanya dia 
bisa mati syahid di gereja? Di tempat 
ibadah orang agama lain? Bukankah 
dia selama ini beribadah di tempat 
ibadahnya sendiri? Yang paling aneh 
juga yang memilih mati di Mabes Polri. 
Jelas tempat itu tidak ada kaitannya 
dengan ibadah, kok milih matinya di 
situ? Padahal selama ini orang orang 
gereja maupun mabes belum pernah 
menyakiti mereka. Bahkan kenal pun 
mungkin enggak kenal. Begitu juga 
kalau kita lihat isi surat wasiatnya. 
Kedua pelaku teror ini ada kesamaan 
dalam hal mengungkit masalah bank 
dan riba. Mereka berpesan kepada 
keluarga yang mereka tinggalkan untuk 
tidak berhubungan dengan bank karena 
itu berkaitan dengan riba. Sedangkan, 
menurut mereka, riba itu haram. 
Seolah-olah mereka benci kepada 
bank, benci kepada riba, tapi yang 
mereka serang, orang yang sedang 
beribadah, orang yang sedang bertugas 
menjaga keamanan. Kenapa bukan 

bank yang diserang. Kan enggak 
nyambung. Asal tahu saja para ormas 
radikal ini selalu dan selalu bilang kalau 
bank itu haram dan riba. Tetapi giliran 
minta sumbangan yang disodorkan nomer 
rekening. Kan munafik namanya. Coba 
baca berita istri teroris namanya S di 
Kampung Limbangan, Desa Cibodas, 
Kecamatan Bojonggenteng. Suaminya 
ditangkap densus, istrinya S mengeluh di 
online katanya dia harus menanggung 
bayi dan cicilan bank. Ini namanya apa 
??? Dan yang lebih lucu lagi ada nama 
Ahok disebut sebut dalam surat wasiat itu. 
Surat yang ditulis cewek goblok bin dungu 
berkerudung biru yang gak boleh dilihat 
agamanya dan boleh dilihat zodiaknya aja, 
disebar oleh polisi. Harus diacungi jempol 
buat Ahok. Meskipun telah kalah di 
Pilkada DKI 2017 dan telah dipenjara 
selama dua tahun, nama Ahok tidak 
berubah, baik buat para pendukung 
maupun pencelanya. Nama Ahok tetap 
saja bersinar. Sinar yang menerangi para 
pendukung, namun menyilaukan para 
pencela. Bagi para pendukung, Ahok 
sama sekali tidak mempengaruhi penilaian 
meskipun Ahok masuk penjara. Karena 
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memang Ahok tidak bersalah. Ahok tetap 
saja orang baik dan profesional dalam 
bekerja. Ahok tetap saja sosok yang 
langka dan dibutuhkan oleh Indonesia. 
Namun bagi para pembenci, sebaik 
apapun kinerja Ahok, juga tidak 
mempengaruhi penilaian. Meskipun bisa 
membuat Pertamina untung gedhe, tetap 
saja Ahok dianggap kafir dan penista 
agama. Selamanya akan dinilai seperti 
itu. Banyak orang yang heran, apa 
hubungannya Ahok dengan Zakia ini. 
Apa Ahok pernah kenal dengan Zakia ini 
waktu masih gubernur atau Ahok pernah 
memarahi cewek ini. Sehingga cewek ini 
merasa jengkel dan benci pada Ahok. 
Ternyata enggak sama sekali. Zakia ini 
masih menganggap orang yang tidak 
sealiran dengan dia dianggap kafir. 
Zakia ini masih ingat dengan pilkada DKI 
lalu. Zakia ini otaknya dipengaruhi oleh 
kampanye ayat mayat pilkada Jakarta 
2017. Pilkada DKI Jakarta 2017 ternyata 
meninggalkan sangat banyak kenangan. 
Kenangan itu buruk. Kenangan jahat. 
Kenangan dan kebencian itu nyata. Para 
teroris yang ada ternyata masih 
menyimpan dendam begitu kesumat 
kepada Ahok. Ahok tetap masih teringat 
dan terngiang-ngiang di otak teroris. 

Kebanyakan teroris itu adalah orang-
orang yang mendapatkan pengajaran 
salah di tempat-tempat ceramah. Mereka 
mendengarkan ceramah yang salah. 
Mereka mendapatkan ajaran radikal. Saat 
itu kita tahu bahwa tempat ibadah, 
dikuasai oleh ketakutan. Dan ujaran 
kebencian sangat masif dikerjakan. Saat 
itu banyak ceramah kebencian dan 
intoleransi menyebar di seluruh Jakarta. 
Demi sebuah jabatan sesaat, kebencian 
yang siap tertanam puluhan tahun 
dilakukan. Kebencian terhadap orang 
yang berbeda agama. Kebencian 
terhadap orang beda aliran. Kebencian 
terhadap beda suku. Pokoknya semua 
kejahatan dikampanyekan di seluruh 
pelosok Jakarta. Ahok adalah contoh 
korban kafirisasi para kaum kadal gurun 
macam pendukung anies dan rizieq. 
Narasi kebencian ini bisa dikaitkan ke efek 
pilkada DKI Jakarta yang sangat buruk. Ini 
bukan sekadar opini. Ini adalah fakta. 
Jakarta memberikan angin segar kepada 
teroris. Beberapa kali aksi terorisme 
terjadi di Jakarta. Nama Ahok disebut-
sebut sebagai kafir yang tidak patut 
dicontoh. Padahal kalau mau dikata, justru 
Ahok jauh lebih banyak memberikan 
contoh dan kebaikan ketimbang si Anies 

yang seiman. Anies yang seiman ini 
kemungkinan besar dicoblos mukanya 
sama cewek teroris itu. Mungkin satu-
satunya non muslim yang begitu dibenci 
oleh radikalis, ekstrimis, dan teroris 
adalah Ahok. Mereka kompak 
membenci Ahok. Kekompakkan ini 
menunjukkan mereka punya kesamaan. 
Untuk itu, wajar jika muncul isu fpi 
terkait dengan teroris atau ada teroris 
yang berafiliasi dengan fpi. Baik fpi 
maupun teroris sama-sama membenci 
Ahok. Sebaliknya, sepertinya tak ada 
satupun teroris yang membenci Anies. 
Ahok sebenarnya sudah hidup lebih 
tenang sekarang. Ahok mungkin sudah 
melupakan momen kelam antara tahun 
2017. Ahok tetap seperti biasa, bekerja 
profesional demi kepentingan bangsa 

dan negara, demi hajat hidup orang 
banyak. Kepiawaian Ahok bekerja di 
Pertamina telah membuat Pertamina 
beberapa kali untung gede. Ahok juga 
sudah hidup berbahagia dengan 
istrinya juga sudah punya anak. Ahok 
juga tidak usil dengan siapapun. Ahok 
tidak suka mengomentari kehidupan 
orang lain. Bahkan kepada rizieq pun 
Ahok tidak berbicara apa-apa. 
Padahal, Ahok tentu dianggap paling 
layak untuk mengomentari rizieq. 
Sebab, rizieq ini orang yang dulu 
selalu ingin Ahok masuk penjara. Ahok 
ini sosok yang berani mati demi 
kebenaran. Ingatkah kita bagaimana 
dahulu orang ini seperti nantangin 
orang untuk menyerangnya, karena 
keberanian dalam menegakkan 
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kebenaran dan keadilan di seantero 
Jakarta, terutama saat menjabat sebagai 
Gubernur? Dengan prinsip berlandaskan 
Alkitab yang diyakininya sebagai “buku 
kebenaran”, bahwa baginya hidup adalah 
Kristus dan mati adalah keuntungan (tapi 
bukan mati konyol sebagai teroris atau 
mati nyusahin orang lho ya!) … Ahok 
seperti seorang ksatria yang ingin 
membawa Jakarta menuju provinsi yang 
maju, dengan kondisi masyarakat yang 
diharapkan semakin cerdas dan semakin 
sejahtera. Lihatlah dahulu bagaimana ia 
mengobarkan “perang” supaya dapat 
mengubah Kalijodo menjadi daerah yang 
dibanggakan oleh warga Jakarta, 
bagaimana ia “bertarung” dengan Haji 
Lulung demi mengubah Tanah Abang 
menjadi lebih baik, bagaimana para 
oknum DPRD DKI Jakarta ditentangnya 
lewat tulisan “Pemahaman Nenek Lu!”, 
dan bagaimana dia dengan ksatria 
menghadapi pengadilan sekalipun dia 
tidak bersalah. Bahkan akhir pengadilan 
pun dia berani bersumpah bahwa orang 
yang menzaliminya akan dipermalukan. 
Dan itu benar benar terjadi. Orang orang 
yang membuat masalah dengan Ahok 
semuanya terkena masalah. Adanya 
nama Ahok disebut dalam surat wasiat 
Zakiah, itu menandakan orang-orang 

seperti Zakiah berhasil didoktrin 
menjadi pembenci, lalu meningkat ke 
tingkatan yang sangat berbahaya yaitu 
terorisme. Bukankah untuk menjadi 
teroris harus menumbuhkan rasa 
kebencian yang sangat mendalam? 
Dan ditumbuhkan pemahaman 
merasa yang paling benar dari semua 
keyakinan yang ada? Lalu dibuat pede 
bisa memberikan syafaat kelak jika 
mati karena bom bunuh diri atau mati 
menebarkan teror di dalam negeri. 
Kebencian itu sudah lama tertanam. 
Pada pilkada DKI yang sangat brutal 
di tahun 2017, jelas sekali siapa-siapa 
yang seharusnya bertanggung jawab. 
Tentu saja, bagi mereka yang sudah 
berkontribusi menjadikan pilkada DKI 
2017 menjadi pilkada yang paling 
brutal di Indonesia, akan ramai-ramai 
cuci tangan. Mereka akan mencari-cari 
alasan dan merasa tidak ikut 
menyumbangkan benih-benih 
terorisme kepada generasi muda. 
Para politikus dan koruptor jahat itu 
merasa tidak sedang menanamkan 
kebencian pada saat itu. Padahal 
inilah hasilnya sekarang. Hasilnya 
adalah Anies Baswedan yang diusung 
melalui ayat dan mayat. Anies menjadi 
sosok yang digadang-gadang oleh fpi, 
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hti dan ormas-ormas radikal yang 
anggotanya terafiliasi dengan terorisme 
dan dibaiat oleh petinggi fpi. Benar-
benar pilkada terburuk. Bekas lukanya 
sangat dalam dan menohok. 
Ketidakbenaran ini menjadi sebuah hal 
yang terus menerus terasa. 
Keterpecahan di DKI Jakarta sudah 
sangat amat parah. Terorisme 
mengambil peluang dan mencoba 
berselancar di ombak radikalisme, 
intoleransi dan kebencian ini. Kebencian 
antara pendukung Ahok dan Anies 
sangat terlihat dan nyata di Jakarta. 
Bahkan sampai saat ini, para 
pendukung Anies ini masih nyinyir. Lihat 
saja beberapa anggota fpi. Mereka 

kelihatan sangat membenci segala 
kebijakan Ahok. Dan sekali lagi, teroris 
selalu mencari celah untuk merusak 
NKRI. Anies ini jelas-jelas didukung 
oleh orang-orang yang tidak suka 
dengan NKRI. Bahkan Anies juga 
terang-terangan mendukung balik fpi 
dan hti. Jadi kalau bicara teroris, yang 
sebut nama Ahok kita melihat ada jejak 
gelap terorisme di balik pilkada DKI 
Jakarta 2017 silam. Mungkin wanita 
pelaku penyerangan di Mabes Polri ini 
kurang referensi soal Ahok, karena 
tertutup oleh doktrin kebencian dan 
anggapan bahwa orang yang bukan 
sealiran dengan dia dianggap kafir. 
Maka kalau ditanya secara terbuka 
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mengenai anies dan Ahok, maka 
niscaya semua hal baik yang Ahok 
pernah lakukan semasa menjabat 
sebagai DKI-1, seperti tertutup kain 
hitam sehingga takkan pernah 
diakuinya. Ia mungkin akan menyanjung 
sosok pemimpin yang seiman dengan 
dia, meski kita tahu semua bagaimana 
perbandingan Ahok dan anies tersebut, 
bagai langit dan kerak bumi. Jauh 
banget! Ahok dianggap musuh 
bebuyutan mereka, meskipun Ahok tak 
pernah menganggap bermusuhan. Ahok 
tidak pernah kenal mereka. Begitupun 
sebaliknya mereka juga mungkin 
enggak pernah bertemu Ahok. Setelah 
tahu bahwa namanya disebut dalam 
surat wasiat Zakiah, Ahok buka suara. 
"Saya juga bingung kenapa dianggap 

kafir," kata Ahok saat dihubungi 
detikcom, Kamis (1/4/2021). Ahok 
mengatakan, dalam kepercayaannya 
sebagai umat Kristen, Allah itu adalah 
Tri Tunggal. Kristen sendiri menjadi 
salah satu agama yang diakui secara 
resmi di Indonesia. "Allah Tritunggal 
Yesus Kristus atau Isa Almasih adalah 
representatif Allah. Allah adalah roh dan 
tidak berwujud karena Yesus Kristus/Isa 
Almasih adalah firman Allah yang lahir 
karena embusan Roh Allah ke dalam 
rahim perawan Maria. Allah itu Esa dan 
Tunggal adanya. Kristen menyebutnya 
Allah Tritunggal. Allah trinitas dengan 3 
pribadi, bukan ada 3 Tuhan," ujar Ahok. 
"Saya tidak mengerti dengan keyakinan 
saya seperti di atas dianggap kafir," 
sambungnya. Meski demikian, Ahok 
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meminta hal ini tidak dibesar-besarkan. 
Dia mengaku memaafkan Zakiah Aini, 
penyerang Mabes Polri yang membawa-
bawa namanya dalam surat wasiat. Dia 
juga mendoakan agar keluarga korban 
dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan Yang 
Maha Esa. "Saya diajari untuk selalu 
memaafkan dan semoga keluarganya 
dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan YME," 
kata Ahok. Kapolri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo menyebut Zakiah Aini beraksi 
sendiri atau lone wolf. Dia disebut 
berideologi ISIS. "Dari hasil profiling 
yang bersangkutan, yang bersangkutan 
adalah tersangka pelaku lone wolf yang 
berideologi radikal ISIS," kata Jenderal 
Sigit. Hal itu, katanya, diketahui dari 
posting-an Zakiah Aini di media sosial. 
Tak sampai sehari sebelum 
penyerangan, dia mengunggah gambar 
di akun Instagram miliknya. "Yang 
bersangkutan memiliki Instagram yang 
baru dibuat atau di-posting 21 jam yang 
lalu, di mana di dalamnya ada bendera 
ISIS dan ada tulisan terkait masalah 
bagaimana perjuangan jihad," ujar Sigit. 
Ia sudah diracuni paham ISIS. Tentu 
sudah bisa ditebak arah dan 
pemikirannya. Wanita itu telah 
mengalami pembusukan doktrin tentang 

negara Islam yang salah. Tentang 
ajaran yang salah. Mendengar ceramah 
yang salah. Jadi beginilah kalau 
Indonesia sudah kemasukan paham 
teroris. Padahal dulu enggak ada yang 
namanya kafir, enggak ada yang 
namanya jilbab, yang ada hanya 
kerudung. Kalau mau lihat atau nengok 
dunia. Malah dunia kafir lebih maju 
ketimbang yang bukan kafir. Itu 
tandanya para teroris itu tidak suka 
dengan kemajuan. Mereka berusaha 
supaya Indonesia kembali ke jaman 
susah. Lihat negara yang diduduki 
teroris mana ada yang maju. 
Semuanya negara malah hancur. Jadi 
begitu jahatnya paham aliran yang 
dianut teroris ini. Sampai sampai Ahok 
yang tidak tahu apa apa difitnah. Begitu 
berpengaruhnya ahok pada kelompok 
ini.....sampai mati saja bawa bawa 
nama ahok.....kelompok ini masalah 
apa yang tidak bawa bawa nama 
ahok.....untuk demo ahok saja sampai 
turunkan 7 juta orang....Begitu 
berkesannya ahok di sanubari 
kelompok ini....mungkin tidur juga 
kebawah mimpi wajah ahok....Nama 
Ahok memang enggak ada pudarnya. 
Maksudnya adalah Ahok masih saja 
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dibenci oleh orang-orang yang bahkan 
Ahok tak mengenalnya dan tak pernah 
merugikannya. Ahok dibenci karena 
kesalahpahaman dalam memahami 
ajaran Islam. Ahok tetap disanjung dan 
dipuja para pecinta NKRI. 
Sebenarnya Zakia ini orang bodoh 
yang enggak mau menutupi 
kebodohannya. Jika benci kafir, kenapa 
masih pakai barang kafir. Lihat dia 
masih pakai Instagram. Masih pakai 
HP. Seharusnya Zakia termasuk orang 
orang pembenci kafir sadar, bahwa 
didunia ini dikuasai kaum kafir. Dunia 
maju juga karena adanya kaum kafir. 
Barang yang kita pakai di rumah 
semuanya buatan kafir. Lha terus kamu 
benci kafir, sama juga bosan hidup. 
Jadi buat para pembenci kafir semoga 

sadar. Semoga kembali kejalan yang 
benar. Belajarlah dari NU dan 
Muhammadiyah yang memang benar 
benar mengajarkan agama yang toleransi. 
Agama Nusantara. Agama yang benar 
menjunjung nilai nilai Ketuhanan. Jadi 
gara gara Zakia nama Ahok muncul lagi di 
dunia politik. Sedemikian kuatnya 
pengaruh ahok pada sekelompok 
orang.....seorang ahok yang notabene 
kafir tapi ditakuti 7 juta orang. 
Itu baru seorang Ahok. Bagaimana kalau 
10 sesuai kata kata bung Karno. Berikan 
aku 10 Ahok, niscaya akan kuguncangkan 
dunia. Ahok lagi,,,Ahok lagi. Ahok 
memang masih yang terbaik sampai 
sekarang ini. Sampai sampai enggak 
kenal pun namanya masuk dalam surat 
wasiat. Benar kan Ahok is The Best.

Info SIP
Bagi yang suka membuat kue pasti 
sudah tidak asing lagi dengan soda. 
Senyawa sederhana ini disebut juga 
natrium bikarbonat, ditemukan dalam 
bentuk kristal di alam, dan sering kita 
lihat dalam bentuk bubuk halus saat 
memasak.

1. Menyembuhkan Jerawat
Soda memiliki sifat antibakteri untuk 
mencegah wabah. Soda kue adalah 
salah cara yang bisa dipakai untuk 
mengatasi jerawat. Soda kue dapat 
digunakan sebagai exfoliant ringan 
untuk membantu mengangkat sel kulit 
mati dan membersihkan pori-pori.
Proses ini dapat membantu 
mengeringkan dan menyembuhkan 
jerawat yang ada. Soda kue juga dapat 
mengontrol minyak berlebih di wajah.
Untuk mengobati jerawat, caranya 
cukup campurkan 2 sendok teh soda 
kue, 1 sendok teh madu, dan 1/2 sendok 
teh jus lemon segar untuk membuat 
pasta. Oleskan pasta dengan lembut ke 
wajah Anda, diamkan selama 5 menit, 
lalu bilas. Gunakan perawatan ini dua 
kali seminggu.
2. Memperindah Rambut

Baking soda memiliki kandungan berupa 
zat yang disebut alkali dan sodium 
bikarbonat. Zat alkali dalam baking soda 
dinilai dapat mengurangi kadar 
keasaman (pH) di dalam tubuh. 
Kandungan sodium bikarbonatnya dapat 
digunakan untuk meredakan gejala sakit 
maag.
Meski disarankan tidak untuk 
dikonsumsi secara berlebihan, soda 
juga merupakan peran penting bagi 
tubuh kita. Berikut beberapa manfaat 
soda bagi tubuh kita.

Berbagai Macam Manfaat Soda

Sering memakai produk-produk rambut 
seperti serum, hairspray, atau mousse, 
dapat membuat kulit kepala menjadi 
kotor. Untuk membersihkan 
penumpukkan zat-zat tersebut, kita 
dapat menambahkan satu sendok teh 
soda kue pada sampo. Kemudian cuci 
rambut seperti biasa.
Selain digunakan untuk membersihkan 
kulit kepala, baking soda juga dapat 
digunakan sebagai shampoo kering. 
Shampo kering merupakan shampo 
yang fungsinya menyerap minyak 
berlebih pada rambut tanpa melibatkan 
proses bilas dengan air. Jika tidak 
memiliki banyak waktu luang, maka kita 
dapat melakukan trik ini sesekali.
Caranya mudah, cukup taburi secuil 
soda kue ke akar rambut kemudian 
sisir. Anda bisa juga membuat 
campuran dari satu sendok makan soda 
kue dan satu tetes minyak lavender. 
Lalu, celupkan sisir dengan sikat yang 
lebar pada campuran ini. Sisir dari akar 
ke ujung rambut. Dalam sekejap, 
rambut lepek anda akan menghilang.

Melansir dari healthline.com, baking 
soda dapat membantu mengatasi mulas 
dengan menetralkan asam lambung. 
Caranya dengan melarutkan satu 
sendok teh baking soda ke dalam 

3. Obati Sakit Maag
Sakit maag juga dikenal sebagai refluks 
asam, adalah sensasi terbakar 
menyakitkan yang muncul di bagian 
atas perut dan bisa menyebar ke 
tenggorokan Anda. Kondisi ini 
disebabkan oleh refluks asam yang 
keluar dari perut dan naik ke 
kerongkongan, yaitu saluran yang 
menghubungkan perut dan mulut Anda.
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5. Memutihkan Gigi

Dalam sebuah wadah, encerkan satu 
sendok makan baking soda dengan 
secangkir air dan sisihkan 
campurannya. Cucilah wajah seperti 
biasanya dengan pembersih biasa. 
Percikkan larutan baking soda ke wajah 
dan keringkan. Lanjutkan untuk 
melembabkan wajah dengan produk 
non-komedogenik. Lakukan ritual ini 3-4 
kali seminggu sebagai pengganti toner.

Manfaat soda lainnya adalah mampu 
mengecilkan pori-pori. Baking soda 
adalah senyawa yang mampu 
membantu membersihkan pori-pori 
sekaligus mengecilkannya. Perawatan 
ini juga mencegah jerawat dengan 
menjaga pori-pori Anda bersih dan tidak 
terbuka.

4. Mengecilkan Pori-pori

segelas air dingin dan minum campuran 
tersebut secara perlahan.

Selain baik untuk mengecilkan pori-pori, 
manfaat baking soda lainnya ialah juga 
dapat digunakan untuk memutihkan 
gigi. Jika ingin pergi ke dokter gigi, 
sudah tentu akan menghabiskan 
banyak biaya. Untuk menekan 
pengeluaran, trik memutihkan gigi 
dengan soda kue dapat dicoba.
Caranya, ambil dan taburi secuil soda 
kue ke sikat gigi yang telah dibasahi air. 
Kemudian sikat gigi seperti biasa dan 
bilas dengan air. Cara tersebut bisa 

6. Meredakan Sariawan
Sariawan adalah bisul kecil 
menyakitkan, yang bisa terbentuk di 
dalam mulut. Meskipun diperlukan lebih 
banyak bukti, namun beberapa 
penelitian telah menemukan bahwa obat 
kumur dari baking soda sangat bagus 
untuk meredakan nyeri yang disebabkan 
oleh sariawan.

7. Menghilangkan Komedo

Oleskan campuran ini ke hidung atau 
daerah yang terdapat komedo dan 
gosok selama beberapa menit untuk 
menghilangkan semua komedo yang 

Manfaat baking soda untuk wajah 
adalah sebagai pengangkat sel kulit mati 
seperti komedo. Karena baking soda 
adalah pengelupas yang baik, baking 
soda bisa membantu Anda 
menghilangkan komedo yang ada pada 
tubuh. Cukup campur dengan satu 
sendok makan baking soda dengan 
sedikit pasta gigi.

menghilangkan noda-noda pada gigi. 
Selain itu menggosok gigi dengan 
baking soda dapat membantu melawan 
bakteri di gigi.

Resep obat kumur dari baking soda 
cukup sederhana. Anda hanya perlu 
menambahkan 1/2 sendok teh baking 
soda ke setengah gelas air hangat, lalu 
kumur seperti biasa. Bilas mulut dengan 
campuran ini sekali sehari sampai 
sariawan sembuh.

Selain itu, baking soda juga dapat 
membantu meredakan gatal akibat 
sengatan matahari. Beberapa orang 
mengklaim hal ini bisa lebih efektif jika 
dikombinasikan dengan bahan lain 
seperti tepung maizena dan oatmeal.

Keringat manusia sebenarnya tidak 
berbau. Keringat hanya akan berbau 
setelah diurai oleh bakteri di ketiak Anda. 
Bakteri ini mengubah keringat Anda 
menjadi produk limbah asam yang 
membuat keringat berbau.

terlihat. Menggunakan campuran baking 
soda dan air merupakan salah satu cara 
untuk menghilangkan komedo.

9. Meringankan Kulit Gatal dan Terbakar
Mandi dengan baking soda sering kali 
direkomendasikan untuk meringankan 
kulit yang gatal. 
Mandi baking soda adalah obat yang 
biasa digunakan untuk mengatasi gatal 
akibat gigitan serangga dan sengatan 
lebah.

8. Deodoran

Kekuatan baking soda yang dapat 
menghalau bau badan menunjukkan 
bahwa baking soda dapat dijadikan 
sebagai deodoran. Campurkan baking 
soda dan beberapa tetes essential oil 
dengan aroma yang menyegarkan, 
kemudian aplikasikan pada ketiak Anda. 
Cara pengaplikasian ini sangat 
sederhana dan mudah. Anda pun 
terbebas dari bau badan seharian.

Jika ingin mandi dengan menggunakan 
baking soda,  caranya yakni tambahkan 
1–2 cangkir baking soda ke bak air 
hangat. Pastikan area yang gatal atau 
terbakar direndam secara menyeluruh. 

Manfaat baking soda yang terakhir 
ialah untuk mempercantik kuku. 
Memotong kuku dengan asal-asalan 
tentu dapat memicu adanya infeksi 
pada kuku. Untuk mencegah terjadinya 
infeksi pada kuku, gunakan baking 
soda sebagai pembersih.

Selain mengeringkan kulit gatal dan 
terbakar, manfaat baking soda berlaku 
untuk kesehatan bibir. Madu dan 
baking soda membantu menyingkirkan 
sel-sel kulit mati dari bibir Anda. 
Mereka juga membantu memutihkan 
kulit Anda yang secara alami 
mencerahkan warna bibir Anda.

10. Mencegah Bibir Hitam

11. Mempercantik Kuku

Caranya sederhana, buat pasta 
pembersih dengan takaran 3 sendok 
teh soda kue dan 1 sendok teh air. 
Masukkan sikat untuk kuku ke pasta 
tersebut dan gosokkan pada kuku 
dengan gerakan memutar. Jika semua 
kuku telah dibersihkan, bilas dengan 
menggunakan air hangat. Sangat 
mudah sekali cara penggunaan soda 
untuk mempercantik kuku kita.

Untuk area yang lebih spesifik, Anda 
bisa membuat pasta dengan baking 
soda dan sedikit air. Oleskan selapis 
tebal pasta ke area yang terkena.

Campurkan madu dan soda kue 
sampai Anda mendapatkan pasta yang 
halus. Oleskan campuran ini ke bibir 
Anda dan biarkan selama sekitar 2 
menit. Dengan menggunakan ujung jari 
Anda, gosok perlahan campuran 
tersebut pada bibir Anda untuk 
pengelupasan kulit mati.
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Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Menurut laporan BPBD Kabupaten 
Flores Timur, 49 kepala keluarga (KK) 
terdampak. Setidaknya 20 korban 
meninggal dan lima orang luka 
teridentifikasi di Desa Lamanele, 
Kecamatan Ile Bokeng. Sedangkan tiga 

Banjir bandang yang melanda beberapa 
kecamatan di daerah itu sejak Minggu 
dini hari pukul 01.00 WIT mengakibatkan 
23 orang korban meninggal dunia.
"Hingga Minggu (4/4) siang ini pukul 
11.45 WIB, BNPB mendapatkan 
informasi dari BPBD Flores Timur 
perkembangan terkini pascabanjir 
bandang. BPBD setempat yang 
melaporkan korban meninggal sudah 
sebanyak 23 jiwa," kata Kepala Pusat 
Data, Informasi dan Komunikasi 
Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam 
keterangan di Jakarta, Minggu (4/4).
Dia menuturkan, masih ada dua orang 
dalam pencarian. Diduga hilang akibat 
bencana tersebut. Sedangkan korban 
luka-luka ada sembilan orang.

Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) memaparkan laporan 
terbaru yang diterima dari Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Flores Timur, Nusa 
Tenggara Timur.

Banjir Bandang di Flores Timur

korban meninggal lainnya yang 
berhasil ditemukan di Desa Oyang 
Barang, Kecamatan Wotan Ulumado.

Dilaporkan juga bahwa kondisi di 
lapangan saat ini hujan masih 
berlangsung disertai angin kencang.

Pihak pemerintah daerah telah 
melakukan rapat terbatas antara 
Bupati, TNI, Polri dan instansi terkait. 
Salah satunya dengan pembentukan 
posko penanganan darurat.

Sementara di Desa Waiburak, 
Kecamatan Adonara Timur, dua 
warganya masih dilaporkan hilang. 
Sebanyak empat warga luka-luka telah 
dirawat di puskesmas setempat.

BPBD melaporkan kerugian materiil 
berupa puluhan rumah warga 
tertimbun lumpur di Desa Lamanele, 
Kecamatan Ile Bokeng. Selain itu, ada 
rumah warga sekitar hanyut terbawa 
banjir serta jembatan putus di Desa 
Waiburak, Kecamatan Adonara Timur. 
Aparat pemerintah desa masih terus 
melakuka pendataan di lapangan.

"Kendala di lapangan yang 
diidentifikasi petugas BPBD yaitu 
akses satu-satunya adalah 
penyeberangan laut ke Pulau Adonara. 
Sedangkan hujan, angin dan 
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BNPB terus berkoordinasi dengan 
BPBD 
Kabupaten 
Flores Timur 
dan memantau 
penanganan 
darurat. Apabila 
dibutuhkan 
mobilisasi 
bantuan, BNPB 
telah siap 
dengan 
pengerahan 
sumber 
daya.BMKG 
memperkirakan 
potensi cuaca ekstrem berupa hujan 
lebat-sangat lebat, angin kencang dan 
gelombang tinggi dalam periode 
sepekan ke depan di sebagian wilayah 
Indonesia.Dalam sepekan kedepan 
potensi hujan sedang – lebat diprediksi 

gelombang yang tinggi mengakibatkan 
pelayaran tidak diperbolehkan oleh 
otoritas setempat," katanya.

terjadi di wilayah, antara lain Aceh, 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, 
Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, 
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, DI 
Yogyakarta, Jawa 
Timur, 
Kalimantan 
Utara, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi 
Tenggara, Maluku 
dan 
Papua.Sedangka
n potensi hujan 
sangat lebat 
diprediksi terjadi 
di wilayah 
Sulawesi Selatan, 
Bali, Nusa 
Tenggara Barat 

dan NTT.Potensi angin kencang 
diprakirakan terjadi di wilayah Lampung, 
Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, 
Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, 
NTT dan Sulawesi Selatan.

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

Apa Kata Bintang Anda

Keuangan  : Untuk anak.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Jangan sampai cuaca yang mendung 
memengaruhi suasana hati Anda. Apalagi 
jika masalah kecil itu sampai membuat 
patah semangat

Asmara  : Bolak-balik.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

 Aries (21 Mar - 19 Apr)

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Keuangan  : Malas menabung.

Taurus(20April-20mei)

Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan  : Titik cerah.

Keuangan  : Banyak bonus.

Pikirkan kembali jika Anda ingin 
menjadikan rekan kerja sebagai partner 
bisnis. Kebanyakan kasus, biasanya 
kurang berjalan lancar karena perbedaan 
pendapat dan kepentingan

Keuangan  : Timpang.

Anda menjadi tumpuan kemarahan 
atasan karena 

Asmara  : Belum saatnya. 

 Terima kenyataan jika Anda kurang 
diterima dengan baik oleh rekan-rekan 
kerja.Hati-hati dengan sakit di daerah 
kaki dan sekitarnya akibat kebanyakan 
jalan-jalan tanpa diimbangi kesehatan 
badan. 

Asmara  : Masih cinta

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Keuangan  : Kerugian.

Asmara  : Tetap sendiri.

dianggap lalai dalam bekerja. Tentu saja 
Anda menolak mentah-mentah tuduhan 
itu. 

Berunding adalah cara paling tepat untuk 
menyelesaikan masalah minggu ini. 
Sayangnya, atasan tak begitu merespons 
keinginan Anda. 

Anda kesal dan bingung kebutuhan Anda 
dan anak saja belum terpenuhi. 
Akibatnya, Anda harus banting tulang 
mencari tambahan. Kesehatan Anda pun 
agak menurun akibat terlalu banyak 
begadang menyelesaikan pekerjaan 
kantor

Asmara  : Satukan pendapat.

Asmara  : Kurang perhatian.

Keuangan  : Kredit macet.
Asmara  : Diuji.

Si Kecil merengek saat Anda sedang 
sibuk menyelesaikan urusan kerja?  
Bisa jadi, Si Kecil hanya ingin ditemani 
saat belajar atau main. Oh iya, sakit 
kepala kembali muncul karena Anda 
selalu telat makan. Kasihani tubuh 
Anda, ya, misalnya dengan selalu 
sedia camilan. 

Cinta Anda sedang diuji. Memang tak 
mudah menjalin cinta dengan 
pasangan yang berbeda kota. 
Pekerjaan membuahkan hasil yang 
sangat memuaskan. Anda layak 
mendapatkan pujian. 

Pekerjaan  : Buat keputusan.
Keuangan  : Berpikir praktis.

Leo (23 Juli - 22 Agust) 

Asmara  : Salah pilih.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Bila Anda masih lajang, jodoh akan 
menghampiri lebih cepat bila Anda 
mengubah penampilan. Jika Anda 
sedang menjalin hubungan. 

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Ditraktir.

Asmara  : Kenapa marah?

 Di saat orang lain memutuskan hal 
yang sama, Anda justru memilih hal 
berlawanan. Tak masalah asal berani 
pertanggungjawabkan putusan 
tersebut. 

Asmara  : Selalu hangat.

 Tidak perlu marah-marah jika bertemu 
orang yang mengesalkan di jalan. 
Bersabar adalah kunci utama di 
minggu ini

Asmara: Naik daun.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Asmara  : Menyesal.
Keuangan  : Biaya promosi.

Keuangan  : Sedikit berkurang.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Kerusakan di rumah memang tak ada 
habisnya. Kamar mandi sudah beres, 
rusak di ruangan lain. Cari tukang yang 
profesional untuk menyelesaikan 
masalah ini

Keuangan  : Nyaris bangkrut.
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Apa Kata Bintang Anda

Trump membantah bertanggung jawab 
atas kerusuhan tersebut, yang 
menewaskan lima orang, termasuk 
seorang petugas polisi. Kantor Trump 
juga tidak segera menjawab panggilan 
telepon untuk mengomentari gugatan 
tersebut.Sebelum penyerbuan Januari 
terjadi, Trump mendorong para 
pendukungnya untuk "berjuang mati-

"Ini adalah pengaduan atas kerusakan 
yang dialami oleh petugas Kepolisian 
Capitol AS atas luka fisik dan 
emosional yang disebabkan oleh 
perbuatan terdakwa Donald Trump 
yang menghasut kerusuhan pada 6 
Januari 2021, oleh para pengikutnya 
yang mencoba membatalkan hasil 
pemilihan presiden 2020," bunyi 
gugatan.

Dua petugas Kepolisian Capitol 
Amerika Serikat (AS) telah mengajukan 
gugatan hukum terhadap Donald 
Trump, sang mantan presiden atas 
insiden penyerbuan Capitol.
Seperti dilaporkan the Guardian, Rabu 
(31/3), para polisi itu menuduh Trump 
menghasut 
penyerbuan 6 
Januari yang 
mematikan. 
Mereka 
mengatakan 
Trump 
bertanggung 
jawab atas 
cedera fisik 
dan emosional 
yang diderita 
sebagai 
akibatnya.Jam
es 
Blassingame, 
seorang 
veteran 17 tahun di kepolisian, dan 
Sidney Hemby, seorang veteran 11 
tahun, mengajukan gugatan pada 
Selasa (30/3) di pengadilan distrik AS 
untuk District of Columbia meminta 
ganti rugi masing-masing setidaknya 
US$ 75.000 (Rp 1,08 miliar).

Trump Digugat Polisi Korban Kerusuhan Capitol

Mantan presiden itu dimakzulkan, untuk 
kedua kalinya bersejarah dalam masa 
kepresidenannya, atas hasutannya untuk 
memberontak. Tetapi Trump dibebaskan 

sidang 
Senat 
dengan 
voting 57 
banding 
43 
suara.Gug
atan 
tersebut 
mengutip 
perilaku 
mantan 
presiden 
Republik 
sebelum 
dan 
setelah 

pemilihan presiden November, yang 
dimenangkan Joe Biden, termasuk 
komentar dalam pidato, di Twitter dan 
selama debat presiden.

matian" dan berbaris ke gedung Capitol 
AS saat unjuk rasa di Washington yang 
diadakan pada hari yang sama.

Dikatakan, Trump memicu kekerasan 
sepanjang kampanye presiden 2020 dan 
meningkatkan pernyataan palsunya 
bahwa pemilihan itu dicurangi setelah 
pemilihan yang ditetapkan untuk Biden.
"Selama kampanye 2016, dan selama 
masa kepresidenannya, Trump telah 
mengancam melakukan kekerasan 
terhadap lawan-lawannya, mendorong 
pengikutnya untuk melakukan tindakan 
kekerasan, dan memaafkan tindakan 
kekerasan oleh pengikutnya, termasuk 
supremasi kulit putih dan kelompok 
pembenci sayap kanan," tambah gugatan 
itu.Gugatan tersebut juga mengutip 
ajakan Trump kepada pendukung untuk 
datang ke Capitol pada 6 Januari dan apa 
yang disebut kampanye "Stop The Steal" 
di bulan-bulan setelah pemilihan, 
termasuk cuitan Twitter pada 19 
Desember: "Protes besar di DC pada 6 
Januari. Berada di sana, menjadi liar. "

Gubernur New York Andrew Cuomo 
menandatangani undang-undang untuk 
melegalkan ganja bagi orang dewasa.
Legalisasi itu menjadikan New York 
sebagai negara bagian ke-15 di Amerika 
Serikat yang mengizinkan penggunaan 
ganja untuk kesenangan.
"Ini adalah salah satu prioritas utama 
saya dalam agenda Kenegaraan tahun ini 
dan saya bangga reformasi komprehensif 
ini menangani dan menyeimbangkan 
keadilan sosial, keamanan, dan dampak 
ekonomi ganja legal untuk orang 
dewasa," kata Cuomo dalam pernyataan 
resminya, Rabu (31/3).Hari di mana ia 
menandatangani RUU itu merupakan hari 
bersejarah bagi New York. Ia lantas 
berterima kasih kepada semua pihak atas 
dukungan tak kenal lelah untuk 
mewujudkan kebijakannya.
"Ini adalah hari bersejarah di New York, 
hari yang membenarkan kesalahan masa 
lalu dengan mengakhiri hukuman penjara 

New York Resmi Legalkan Ganja

Kebijakan itu, klaim Cuomo akan 
memprioritaskan komunitas yang 
terpinggirkan sehingga mereka yang 
paling menderita akan menjadi pihak 
pertama yang mendapat manfaat.

yang berat, merangkul industri yang 
akan menumbuhkan ekonomi Empire 
State."

Salah satu pemimpin mayoritas senat, 
Andrea Stewart turut mengapresiasi 
langkah yang diambil pemerintahan 
Cuomo."New York melangkah dan 
mengambil tindakan transformatif 
untuk mengakhiri larangan 
penggunaan mariyuana bagi orang 
dewasa," ucapnya.
Undang-undang itu kata Andrew 
adalah langkah pertama yang yang 
dianggap penting untuk mengatasi 
kesenjangan rasial karena perang 
melawan narkoba. Upaya itu menurut 
Andrew sudah ditempuh bertahun-
tahun.Mengutip Reuters, NORML, 
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keadilan sosial, keamanan, dan dampak 
ekonomi ganja legal untuk orang 
dewasa," kata Cuomo dalam pernyataan 
resminya, Rabu (31/3).Hari di mana ia 
menandatangani RUU itu merupakan hari 
bersejarah bagi New York. Ia lantas 
berterima kasih kepada semua pihak atas 
dukungan tak kenal lelah untuk 
mewujudkan kebijakannya.
"Ini adalah hari bersejarah di New York, 
hari yang membenarkan kesalahan masa 
lalu dengan mengakhiri hukuman penjara 

New York Resmi Legalkan Ganja

Kebijakan itu, klaim Cuomo akan 
memprioritaskan komunitas yang 
terpinggirkan sehingga mereka yang 
paling menderita akan menjadi pihak 
pertama yang mendapat manfaat.

yang berat, merangkul industri yang 
akan menumbuhkan ekonomi Empire 
State."

Salah satu pemimpin mayoritas senat, 
Andrea Stewart turut mengapresiasi 
langkah yang diambil pemerintahan 
Cuomo."New York melangkah dan 
mengambil tindakan transformatif 
untuk mengakhiri larangan 
penggunaan mariyuana bagi orang 
dewasa," ucapnya.
Undang-undang itu kata Andrew 
adalah langkah pertama yang yang 
dianggap penting untuk mengatasi 
kesenjangan rasial karena perang 
melawan narkoba. Upaya itu menurut 
Andrew sudah ditempuh bertahun-
tahun.Mengutip Reuters, NORML, 
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Dicari Pekerja
untuk International Paper
di NJ ( belakang I.C.S)  
   Gaji $10 perhour.
Call : Kenny 267 - 243 - 0376
Light Job, Easy Job

Apa Kata Bintang Anda

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Sebelumnya pada Selasa (30/3) 
malam RUU itu disetujui oleh Majelis 
negara bagian. Tak hanya itu, mereka 
juga akan menghapus catatan kriminal 
bagi orang yang sebelumnya dituduh 
melakukan kejahatan ganja.

sebuah kelompok pro-mariyuana, 
menyambut baik hal itu.Mereka 
mengatakan bahwa puluhan ribu 
warga New York ditangkap setiap 
tahun karena pelanggaran ganja kecil-
kecilan, dan 
sebagian besar 
adalah kaum 
muda, miskin, 
dan orang kulit 
berwarna.

Empat tahun lalu, pada 2016 New York 

Salah satu 
Jaksa Agung 
New York, 
Letitia James 
juga memberi 
tanggapan 
positif soal 
legalisasi ganja 
ini."Legalisasi 
ganja adalah 
keharusan 
terhadap 
keadilan rasial dan pidana, dan 
pemungutan suara hari ini merupakan 
langkah kritis menuju sistem yang 
lebih adil dan lebih adil," kata Jaksa 
Agung New York Letitia James dalam 
sebuah pernyataan.

Pembukaa
n klinik itu 
berjarak 
18 bulan 
dari 
peresmian 
undang-
undang 
Compassi
onate Care 

Act dari Gubernur Andrew Cuomo. 
Dalam regulasi itu disebutkan pasien 
penyakit kronis boleh menggunakan 
ganja untuk meringankan gejala.

secara resmi melegalkan penggunaan 
marijuana untuk keperluan medis, seperti 
untuk pengobatan kanker, AIDS dan 
penyakit kronis lainnya sesuai anjuran 
dokter.Sejalan dengan legalisasi ganja 
untuk keperluan medis, negara bagian itu 

juga 
secara 
resmi 
membuka 
klinik ganja 
untuk 
pengobata
n.

"Program kami memastikan ganja hanya 
digunakan untuk keperluan medis dan 
hanya diberikan pada pasien yang sudah 
tersertifikasi. Kami juga memastikan 
adanya pengawasan yang ketat untuk 
melindungi masyarakat umum," kata 
Komisioner Kesehatan New York Dr. 
Howard Zucker, Januari 2016 lalu.

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

Setiap tahun, Festival Qingming (Cheng 
Beng) jatuh pada tanggal 4 atau 5 April. 
Di Tiongkok, festival ini malah diperingati 
selama 3 hari berturut2, dan merupakan 
hari libur Nasional.

• Makna Perayaan : puncak hari 
penghormatan / persembahyangan 
kepada leluhur.
• Kegiatan : membersihkan makam, 
mempersembahkan sajian berupa 
makanan, minuman, buah2an dan 
manisan sebagai tanda bakti.

Festival Qingming (清明; Cheng Beng) 
disebut juga sebagai hari bersih2 makam 
atau hari ziarah  kubur dalam bahasa 
Indonesia. Festival ini umumnya jatuh 
pada tanggal 4 atau 5 April. Qingming 
merupakan perayaan ke-2 Tionghoa 
setelah Festival Imlek.

• Bahasa Mandarin : 清明节 Qingming jie 

(hari ziarah kubur); 扫墓 Saomu 
(menyapu makam).

A. Fakta Mengenai Festival Qingming 
(Cheng Beng)

• Tanggal : 4 atau 5 April (awal Cheng 
Beng, perayaan ke-2 setelah Imlek).

Mengenal Festival Cheng Beng

C. Bagaimana masyarakat Tionghoa 
Merayakan Festival Qingming (Cheng 

Festival Qingming (Cheng Beng) 
merupakan perayaan tradisional di 
Tiongkok. Inilah salah satu hari 
persembahyangan yang paling utama 
bagi sebagian besar masyarakat 
Tionghoa; dimana mereka 
membersihkan makam dan 
mengenang para leluhur mereka.Pada 
hari itu kegiatan membersihkan 
makam merupakan kegiatan 
terpenting untuk menunjukkan bentuk 
rasa hormat kepada para leluhur!
Sebagai info, di Tiongkok, pada 
tanggal 20 Mei 2006 festival ini resmi 
masuk ke dalam daftar salah satu dari 
perayaan warisan budaya Nasional 
mereka.

• Sejarah : Telah lebih dari 2,500 
tahun.
B. Hari Persembahyangan Leluhur 
Terpenting
Sebagian orang menunjukkan 
penghormatan kepada nenek moyang 
mereka dengan meletakkan karangan 
bunga di depan kuburan.
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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

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

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

2. Meletakkan Dahan Daun pada Pagar
Selama Festival Qingming (Cheng 
Beng), masyarakat menggunakan 
potongan dahan daun dan 
meletakkannya pada pagar dan pintu 
depan rumah. Diyakini bahwa tradisi ini 

Pada hari Cengbeng, orang biasanya 
memberikan penghormatan kepada 
nenek moyang mereka dengan 
membakar dupa dan ‘uang kertas’ di 
makam leluhur mereka.

Beng) ?
Ada berbagai macam kegiatan selama 
Festival Qingming (Cheng Beng). 
Beberapa yang paling populer adalah 
membersihkan makam, melakukan 
perjalanan di musim semi, 
menerbangkan layang2, serta 
meletakkan dahan daun pada pagar, 
menjadi bagian terpenting perayaan ini 
sejak pertama bermula.

1. Membersihkan Makam – Tradisi 
Penting dalam Festival Qinming 
(Cheng Beng)

Mereka menyapu makam agar bersih, 
menyiangi rumput liar, menambahkan 
tanah baru yang masih segar, 
menancapkan dahan daun pada 
makam, membakar dupa dan uang2an 
kertas.

Perayaan ini merupakan perpaduan 
yang baik antara penghormatan 
sekaligus kegembiraaan melalui adat-
istiadat.

Mereka memanjatkan doa di depan 

batu nisan (墓碑; Mubei, Hokkian : 
Bongpay), memohon agar keluarga 
yang ditinggalkan senantiasa diberikan 
berkah.
Namun, kini adat istiadat ini lambat 
laun telah jauh lebih disederhanakan, 
terutama di kota2 besar yang 
umumnya terkena pengaruh barat, 
dimana hanya karangan bunga saja 
yang dipersembahkan kepada anggota 
keluarga yang telah meninggal.

Masyarakat mengenang dan 
menunjukkan rasa hormat kepada 
leluhur dengan mengunjungi makam, 
mempersembahkan sajian berupa 
makanan, teh, anggur, membakar 
dupa, kertas perak dan emas (sebagai 
lambang uang), dsb.

Menerbangkan layang2 juga menjadi 
tradisi penting yang sangat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat, baik tua dan muda, 
selama perayaan ini 
berlangsung.Layang2 dengan berbagai 
bentuk yang unik diterbangkan selama 
Festival Qingming (Cheng Beng), tidak 
hanya pada pagi dan siang hari, tetapi 
juga bahkan pada malam hari.
Lampion kecil berwarna/i diikatkan pada 
layang2 atau pada benang penahan 
layang2. Pada waktu layang2 
diterbangkan pada malam hari, cahaya 
lampion terlihat indah seperti kelap2 
bintang di langit.Di waktu lampau orang 
menggunting benang layang2 dan 
membiarkannya terbang bebas di 
angkasa.Tradisi ini diyakini dapat 

Biasanya perayaan ini jatuh tidak lama 
sebelum segala sesuatu bersemi berubah 
warna menjadi hijau di belahan utara, dan 
masuk pada musim berseminya bunga di 
belahan selatan.

4. Menerbangkan Layangan

dapat menangkal arwah jahat yang 
gentayangan selama Cheng Beng.

Dewi Guanyin menggunakan air dan 
daun untuk mengusir hantu. Menurut 
catatan sejarah, terdapat pepatah kuno 
yang mengatakan “Letakkan dahan daun 
pada pagar, hantu akan keluar menjauh 
dari dalam rumah”.

Bahwa dahan dianggap memiliki 
kekuatan magis terutama berasal dari 
pengaruh ajaran Buddha. Dalam 
gambar2 klasik seringkali terlihat Dewi 
Welas Asih Guanyin sedang duduk 
bersila sambil memegang sebuah vas 
berisi air dan dahan daun di dalamnya.

3. Melakukan Perjalanan di Musim Semi
Qingming disebut pula dengan Festival 

Taqing. Taqing (踏青; tapak hijau) berarti 
bertamasya di musim semi, dimana 
masyarakat keluar dari rumah untuk 
menikmati keindahan mekarnya musim 
semi.

Pada saat masyarakat menghabiskan 
lebih banyak waktu di luar rumah, seiring 
dengan mulai menghangatnya cuaca, 
inilah pertanda awal datangnya musim 
semi.

Qingming Festival adalah saat yang tepat 
untuk merasakan suasana musim semi.

Satu hari sebelum Cheng Beng 
merupakan Hari Pangan Dingin, yang 
merupakan hari tradisional di Tiongkok. 
Seiring dengan berjalannya waktu, 
kedua hari ini berangsur2 digabung 
menjadi satu perayaan.

membawa keberuntungan dan 
melenyapkan penyakit. Menerbangkan 
layang2 sangat populer di seluruh 
penjuru Tiongkok, dan umumnya Anda 
akan menjumpai banyak orang 
memainkannya di lapangan besar dan 
taman2 kota di seluruh pelosok negeri 
tersebut.

Kini masyarakat di beberapa tempat 
masih memiliki tradisi menyantap 
makanan dingin pada saat Festival 
Qingming.Tempat yang berbeda memiliki 
hidangan yang berbeda pula selama 
Festival Qingming (Cheng Beng) ini. 
Hidangan tradisional perayaan ini 
meliputi bola pangsit hijau manis, bubur 
persik, kue kering renyah, siput Cheng 
Beng dan telur.
Umumnya hidangan ini dimasak 1-2 hari 

D. Hidangan Selama Festival Qingming 
(Cheng Beng)

sebelum Festival Qingming (Cheng 
Beng) tiba.

Bola pangsit hijau manis (青团; 
qīngtuán; pangsit hijau) merupakan 
hidangan populer Cheng Beng. Dibuat 
dari campuran tepung beras ketan dan 
jus sayuran hijau, diisi dengan pasta 
kacang manis. Bola pangsit hijau 
manis berwarna hijau giok, terasa 
lengket dan beraroma manis.

1. Bola Pangsit Hijau Manis

2. Kue Qingming (Cheng Beng)

Kue Qingming disebut sazi (撒子; sāzi; 
penganan dingin) adalah sejenis 
makanan yang digoreng renyah, dibuat 
dari tepung terigu atau tepung beras 
ketan, telur, wijen, bawang bombay, 
garam dan bahan lainnya.
Diantara beberapa etnis minoritas di 
Tiongkok, seperti suku Uygur di 
Xinjiang, suku Dongxiang di Gansu, 
suku Naxi di Yunnan, dan suku Hui di 
Ningxia, sazi terkenal sangat 
bervariasi dan rasanya yang beragam.
3. Hidangan Cheng Beng Lainnya
Siput Cheng Beng adalah hidangan 
yang dimasak menggunakan siput, 
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2. Meletakkan Dahan Daun pada Pagar
Selama Festival Qingming (Cheng 
Beng), masyarakat menggunakan 
potongan dahan daun dan 
meletakkannya pada pagar dan pintu 
depan rumah. Diyakini bahwa tradisi ini 

Pada hari Cengbeng, orang biasanya 
memberikan penghormatan kepada 
nenek moyang mereka dengan 
membakar dupa dan ‘uang kertas’ di 
makam leluhur mereka.

Beng) ?
Ada berbagai macam kegiatan selama 
Festival Qingming (Cheng Beng). 
Beberapa yang paling populer adalah 
membersihkan makam, melakukan 
perjalanan di musim semi, 
menerbangkan layang2, serta 
meletakkan dahan daun pada pagar, 
menjadi bagian terpenting perayaan ini 
sejak pertama bermula.

1. Membersihkan Makam – Tradisi 
Penting dalam Festival Qinming 
(Cheng Beng)

Mereka menyapu makam agar bersih, 
menyiangi rumput liar, menambahkan 
tanah baru yang masih segar, 
menancapkan dahan daun pada 
makam, membakar dupa dan uang2an 
kertas.

Perayaan ini merupakan perpaduan 
yang baik antara penghormatan 
sekaligus kegembiraaan melalui adat-
istiadat.

Mereka memanjatkan doa di depan 

batu nisan (墓碑; Mubei, Hokkian : 
Bongpay), memohon agar keluarga 
yang ditinggalkan senantiasa diberikan 
berkah.
Namun, kini adat istiadat ini lambat 
laun telah jauh lebih disederhanakan, 
terutama di kota2 besar yang 
umumnya terkena pengaruh barat, 
dimana hanya karangan bunga saja 
yang dipersembahkan kepada anggota 
keluarga yang telah meninggal.

Masyarakat mengenang dan 
menunjukkan rasa hormat kepada 
leluhur dengan mengunjungi makam, 
mempersembahkan sajian berupa 
makanan, teh, anggur, membakar 
dupa, kertas perak dan emas (sebagai 
lambang uang), dsb.

Menerbangkan layang2 juga menjadi 
tradisi penting yang sangat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat, baik tua dan muda, 
selama perayaan ini 
berlangsung.Layang2 dengan berbagai 
bentuk yang unik diterbangkan selama 
Festival Qingming (Cheng Beng), tidak 
hanya pada pagi dan siang hari, tetapi 
juga bahkan pada malam hari.
Lampion kecil berwarna/i diikatkan pada 
layang2 atau pada benang penahan 
layang2. Pada waktu layang2 
diterbangkan pada malam hari, cahaya 
lampion terlihat indah seperti kelap2 
bintang di langit.Di waktu lampau orang 
menggunting benang layang2 dan 
membiarkannya terbang bebas di 
angkasa.Tradisi ini diyakini dapat 

Biasanya perayaan ini jatuh tidak lama 
sebelum segala sesuatu bersemi berubah 
warna menjadi hijau di belahan utara, dan 
masuk pada musim berseminya bunga di 
belahan selatan.

4. Menerbangkan Layangan

dapat menangkal arwah jahat yang 
gentayangan selama Cheng Beng.

Dewi Guanyin menggunakan air dan 
daun untuk mengusir hantu. Menurut 
catatan sejarah, terdapat pepatah kuno 
yang mengatakan “Letakkan dahan daun 
pada pagar, hantu akan keluar menjauh 
dari dalam rumah”.

Bahwa dahan dianggap memiliki 
kekuatan magis terutama berasal dari 
pengaruh ajaran Buddha. Dalam 
gambar2 klasik seringkali terlihat Dewi 
Welas Asih Guanyin sedang duduk 
bersila sambil memegang sebuah vas 
berisi air dan dahan daun di dalamnya.

3. Melakukan Perjalanan di Musim Semi
Qingming disebut pula dengan Festival 

Taqing. Taqing (踏青; tapak hijau) berarti 
bertamasya di musim semi, dimana 
masyarakat keluar dari rumah untuk 
menikmati keindahan mekarnya musim 
semi.

Pada saat masyarakat menghabiskan 
lebih banyak waktu di luar rumah, seiring 
dengan mulai menghangatnya cuaca, 
inilah pertanda awal datangnya musim 
semi.

Qingming Festival adalah saat yang tepat 
untuk merasakan suasana musim semi.

Satu hari sebelum Cheng Beng 
merupakan Hari Pangan Dingin, yang 
merupakan hari tradisional di Tiongkok. 
Seiring dengan berjalannya waktu, 
kedua hari ini berangsur2 digabung 
menjadi satu perayaan.

membawa keberuntungan dan 
melenyapkan penyakit. Menerbangkan 
layang2 sangat populer di seluruh 
penjuru Tiongkok, dan umumnya Anda 
akan menjumpai banyak orang 
memainkannya di lapangan besar dan 
taman2 kota di seluruh pelosok negeri 
tersebut.

Kini masyarakat di beberapa tempat 
masih memiliki tradisi menyantap 
makanan dingin pada saat Festival 
Qingming.Tempat yang berbeda memiliki 
hidangan yang berbeda pula selama 
Festival Qingming (Cheng Beng) ini. 
Hidangan tradisional perayaan ini 
meliputi bola pangsit hijau manis, bubur 
persik, kue kering renyah, siput Cheng 
Beng dan telur.
Umumnya hidangan ini dimasak 1-2 hari 

D. Hidangan Selama Festival Qingming 
(Cheng Beng)

sebelum Festival Qingming (Cheng 
Beng) tiba.

Bola pangsit hijau manis (青团; 
qīngtuán; pangsit hijau) merupakan 
hidangan populer Cheng Beng. Dibuat 
dari campuran tepung beras ketan dan 
jus sayuran hijau, diisi dengan pasta 
kacang manis. Bola pangsit hijau 
manis berwarna hijau giok, terasa 
lengket dan beraroma manis.

1. Bola Pangsit Hijau Manis

2. Kue Qingming (Cheng Beng)

Kue Qingming disebut sazi (撒子; sāzi; 
penganan dingin) adalah sejenis 
makanan yang digoreng renyah, dibuat 
dari tepung terigu atau tepung beras 
ketan, telur, wijen, bawang bombay, 
garam dan bahan lainnya.
Diantara beberapa etnis minoritas di 
Tiongkok, seperti suku Uygur di 
Xinjiang, suku Dongxiang di Gansu, 
suku Naxi di Yunnan, dan suku Hui di 
Ningxia, sazi terkenal sangat 
bervariasi dan rasanya yang beragam.
3. Hidangan Cheng Beng Lainnya
Siput Cheng Beng adalah hidangan 
yang dimasak menggunakan siput, 
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

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

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

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

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

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

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

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

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

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 kasir pria (deli)
di Central City 
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

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

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

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

Maka sejak saat itu, membersihkan 
makam pada hari pertama Qingming 
lambat laun semakin populer, berlaku 
tidak hanya bagi kerajaan saja, tetapi 
juga bagi keluarga rakyat pada 
umumnya, dan terus berlanjut hingga 
lebih dari satu milenium lamanya.

Qingming Festival adalah hari penting 
untuk menunjukkan penghormatan 
kepada leluhur.

Festival Qingming (Cheng Beng) 
merupakan hari libur nasional di 
Tiongkok. Sebagian besar masyarakat 
Tiongkok memanfaatkan liburan 
selama 3 hari dengan bepergian.
Oleh sebab itu selama Festival 
Qingming (Cheng Beng), sebagian 
besar atraksi akan sangat ramai 

Pada tahun 732M, Kaisar Xuanzong 
dari Dinasti Tang mendeklarasikan 
bahwa penghormatan secara resmi 
hanya diberikan di makam leluhur pada 
hari pertama Qingming.

F. Mengunjungi Tiongkok saat Festival 
Qingming (Cheng Beng)

Perayaan ini berawal dari upacara 
mewah dan berbiaya mahal yang 
digelar oleh para Kaisar dan pejabat 
kaya untuk menghormati para leluhur. 
Mereka memberikan sesajen dan 
memohon kepada leluhur untuk 
memberkahi Negara nya dengan 
kemakmuran, kedamaian dan panen 
yang melimpah.

E Sejak Kapan Festival Qingming 
(Cheng Beng) Berawal?

Festival Qingming (Cheng Beng) 
dimulai sejak Dinasti Zhou dan telah 
memiliki riwayat sejarah selama lebih 
dari 2,500 tahun lamanya.

bawang bombay, jahe, kecap kedelai, 
arak masak dan gula.

dipadati, tiket transportasi umum yang 
murah seperti bis dan kereta api akan 
cepat habis terjual, dan tarif akomodasi 
akan sedikit lebih mahal.

• 清明节 (Qing-ming jie) : Festival 
Qingming (Cheng Beng).

• 祭祖 (Ji zu) : Penyembahan kepada 
leluhur.

• 纸钱 (Zhi qian) : Kertas emas, kertas 
yang dibuat menyerupai uang, dan 
dibakar sebagai penyembahan kepada 
yang sudah meninggal.

G. Istilah2 selama Festival Qingming 
(Cheng Beng)

• 烧香 (Shao xiang) : membakar hio/dupa.

• 扫墓 (Sao mu) : Menyapu membersihkan 
makam.

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838
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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 
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Call : 267 - 917 - 1125
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$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
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$550/month, 14xx Tasker & Broad
Hub : Mickey 215 - 901 - 2264
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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 
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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
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Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031
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Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

Apartment room for share $400
include utility.
14xx Tasker st & Broad St 
Call : Michelle 215-901-2264

Maka sejak saat itu, membersihkan 
makam pada hari pertama Qingming 
lambat laun semakin populer, berlaku 
tidak hanya bagi kerajaan saja, tetapi 
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yang melimpah.
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dimulai sejak Dinasti Zhou dan telah 
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dari 2,500 tahun lamanya.
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