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Nama Anies kembali nongol di dunia 
maya. Tapi kalau Anies yang muncul 
biasanya selalu caci maki dan hinaan 
para netizen. Kali ini Anies atau 
pemprov DKI Pemprov DKI Jakarta 
membangun tugu sepeda di Jalan 
jendral sudirman yang menelan biaya 
Rp 800 juta. Setelah hampir 4 tahun 
kepemimpinan Anies di DKI Jakarta, 
telah banyak karya-karya ‘gila atau 
bisa dibilang bodoh’ Anies yang bisa 
dibanggakan kepada pendukungnya. 
Karya-karya ‘gila’ ini, seakan-akan dan 
memang harus diikuti dan diiyakan 
oleh wakilnya, kalau tidak? Maka 
mereka akan dianggap tidak cocok 

dan tidak bisa saling mengisi. Ketika 
Anies di awal-awal dikatakan hanya 
punya konsep dan gagasan, Anies 
memang harus memutar otak agar bisa 
menghasilkan karya besar agar tidak 
hanya dibilang ahli kata dan ahli pikir. 
Namun buah pemikirannya itu tidak 
seindah atau tidak sebesar yang 
dibayangkan dan dibanggakan oleh 
pendukungnya dan menjadi harapan 
warga DKI Jakarta. Karya Anies 
semuanya hanya pepesan kosong yang 
enggak ada gunanya. Dari mulai 
monumen Getih Getah mahakarya 
dahsyat yang diklaim Anies ini 
memperindah ibukota DKI Jakarta dan 

Tugu Sepeda 
Karya Anies
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melibatkan seniman Joko Avianto atas 
permintaan Anies ini telah 
menghabiskan anggaran DKI sebanyak 
Rp 550 juta dan banyak membuat 
kekisruhan karena sebagian orang 
menganggap mirip kecebong, mirip 
orang bersenggama, dan mirip ular 
kembar. Hingga menghabiskan 
anggaran sia sia, karena bambu 
berjumlah 1.600 batang bambu itu 
hanya mampu bertahan 11 bulan dan 
akhirnya diganti dengan karya seni lain 
yang dianggap lebih ‘gila’ lagi. Anies 
kembali membangun Tugu di area 
Bundaran HI yang telah kosong usai 
bambu getah getih dirobohkan. Ya, kali 
ini Anies membuat ide ‘gila’ lainnya 
bernama Tugu Gabion. Tugu yang 
cuman batu ditumpuk tumpuk, yang 
juga memakai anggaran daerah. Tugu 
ini diresmikan Agustus 2019 dan 
menelan biaya Rp 150 juta. Tugu batu 
ini lebih singkat lagi cuman 4 bulan 
dibongkar lagi. Hingga netizen langsung 
teriak. "Kenapa mesti dibongkar, takut 
ya batunya dipreteli di malam thn baru. 
Inilah kerja wan Badut Aibon 
@aniesbaswedan bongkar pasang 
lumayan buat menguras anggaran," 
kata @ichwankalimasad. "Batu Gabion 
dibongkar malam hari biar nggak 

ketahuan. Tak perlu heran karena urusan 
bongkar pasang dan ngeles memang 
keahlian wan aibon. Kasihan duit warga 
DKI dipakai nggak jelas sama wan aibon. 
Tapi nggak apa-apa lah, kan sudah pasti 
masuk surga," ungkap @anglingdharmax. 
"Getih Bambu sudah dibongkar. Batu 
Gabion sudah pula dibongkar. Anies 
Baswedan kapan?" ujar @aewin86. 
Setelah tugu batu selanjutnya karena 
pandemi Anies yang memang enggak ada 
otaknya bikin tugu lagi di kala pandemi. 
Waktu pandemi berlangsung Anies buang 
duit lagi bikin Tugu peti mati. Di saat 
pemerintah pusing memikirkan biaya 
corona, Anies berusaha tampil beda 
dalam mengingatkan warganya agar 
mematuhi protokol kesehatan yang telah 
ditetapkan Pemerintah untuk diterapkan. 
Anies mengeluarkan ide “gila” lagi dengan 
membangun Tugu Peti Mati Covid-19. 
Tugu ini dibangun dengan tujuan untuk 
mengingatkan warga akan bahaya Covid-
19, itu kata Anies. Tugu itu dibangun di 
Kawasan Danau Sunter Selatan, Tanjung 
Priok, oleh Pemkot Jakarta Utara, walau 
tidak dibeberkan berapa biaya yang 
dihabiskan dan darimana sumber 
dananya, namun pastinya keberadaan 
Tugu ini menambah daftar Tugu bikinan 
Anies selama menjabat bukan? Dan 
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sepertinya Anies memang doyan 
membangun benda-benda mati tak 
berfaedah banget. Kini Anies dan 
wagubnya yang sudah ketularan 
‘kegilaan’ Anies, dengan bangga 
mempersembahkan Tugu Sepeda. Tugu 
ini diklaim berbiaya Rp 800 juta dan 
akan menjadi karya fenomenal Anies – 
Riza Patria di sisa kepemimpinan 
mereka. Karya-kara Tugu ini akan 
dikenang dan layak diceritakan bagi 
anak cucu mereka nantinya dengan 
berhasil mengubah wajah DKI Jakarta 
dengan bangunan Tugu-Tugu penuh 
sejarah. Ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria mengatakan, "Tugu 
sepeda ini dapat anggaran dari pihak 
swasta, pihak ketiga. Kemudian adanya 
pembangunan jalur khusus sepeda 
merupakan bentuk keberpihakan 
Pemprov DKI Jakarta kepada pengguna 
jalan, khususnya pesepeda. Nilainya 
kurang lebih Rp 28 miliar, termasuk 
tugunya yang Rp 800 juta. 
Pembangunan 11 koridor khusus 
sepeda yang dibangun itu secara 
permanen di Sudirman," kata Riza di 
Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 
(8/4/2021). Riza menjelaskan, 

pembangunan tugu dilakukan guna 
memberi kesempatan bagi pelaku seni 
untuk berkreasi. Selain itu, tugu ini juga 
berfungsi untuk mempercantik Ibu Kota. 
Tugu ini akan menjadi ikon Ibu Kota yang 
menarik perhatian kaum milenial. Menurut 
dia, anak muda bisa menjadikan lokasi itu 
sebagai tempat selfie. "Nanti jadinya akan 
baik, cantik, menarik, dan menjadi ikon di 
Jakarta bagi tempat selfie teman-teman 
milenial," kata dia di Balai Kota, Jakarta 
Pusat, Jumat, 9 April 2021. Tugu sepeda 
dibuat oleh para seniman dengan total 
anggaran Rp 800 juta. Riza mengatakan, 
nilai anggarannya sudah melewati kajian 
konsultan dan sumbernya dari kewajiban 
pihak swasta, kata Wakil Gubernur 
Jakarta Ahmad Riza Patria. Bagi yang 
masih mempertanyakan nilai anggaran 
pembangunan tugu sepeda, Riza 
mengatakan, “Silahkan ditanya ke 
konsultan, kenapa biaya Rp800 juta." 
“Semua itu tentang biayanya sudah dikaji 
diteliti oleh konsultan. Tentu semua 
mengenai harga ada standar yang 
memenuhi syarat tertentu." Riza juga 
menjelaskan, pembangunan tugu ini 
merupakan bentuk dukungan kepada 
seniman untuk meningkatkan kreativitas 
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dan inovasi. Bahkan, menurut dia, 
keberadaan tugu dimaksudkan untuk 
memperindah Ibu Kota. Pernyataan ini 
tentu tidak dikeluarkan sembarangan. 
Berdasarkan dokumen rancangan Tugu 
Sepeda yang diberikan oleh Kepala 
Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin 
Liputo kepada wartawan, tugu tersebut 
dirancang dengan sejumlah makna. 
Syafrin, yang lebih memilih menyebut 
tugu itu sebagai prasasti, menilai, 
monumen ini adalah artwork atau karya 
seni bagi pesepeda. "Itu prasasti, 
artwork-nya pesepeda," tutur Syafrin 
ketika ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, 

Jumat (9/4/2021) sore. Dalam dokumen 
yang diberikan, tugu tersebut dirancang 
dengan bentuk lingkaran yang 
menggambarkan corak roda sepeda. 
Bentuk dasar itu memiliki beberapa 
lingkaran dengan beberapa ukuran yang 
berbeda. Pada pusatnya, terdapat 
lingkaran dengan ukuran paling besar dan 
akan dicetak dalam bentuk cakram. 
Sebagai informasi, cakram merupakan 
suatu komponen sepeda yang memiliki 
hierarki tinggi karena merupakan pusat 
rotasi dan penggerak utama alat 
transportasi ini. Nantinya, pada cakram 
akan dicetak gambaran tenggara berupa 
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simbol-simbol kebanggan Ibu Kota. 
Pada area sisanya akan dicetak 
infografis edukatif mengenai sepeda. 
Gambaran desain ini baru pada sisi 
luarnya. Untuk sisi dalam yang 
menghadap ke arah jalur pedestrian, 
permukaan tugu dirancang dengan 
material reflektif. Tujuannya adalah 
memberikan pengalaman bagi pejalan 
kaki maupun pesepeda untuk 
merefleksikan lingkungan sekitarnya. 
Penggunaan material reflektif juga 
dimaksudkan untuk memberikan kesan 
dinamis dari pantulan yang dihasilkan. 
Sisi dalam tugu nantinya juga akan 
dilengkapi pencahayaan guna 
memperkuat citra dinamis yang 
diinginkan. Sehingga, sisi dalam 
monumen ini akan memberikan impresi 
statis saat tidak ada interaksi, tetapi 
dinamis ketika dilalui. Nantinya, tugu 
tersebut akan diletakkan di depan 
dinding hitam. Harapannya, garis-garis 
pada dinding hitam itu dapat 
memberikan dan menunjang efek 
dinamis yang dihasilkan dari tugu. 
Sebagai sebuah karya seni, tugu ini 
dibuat agar warga yang melihat dapat 
mengambil waktu sejenak untuk 
berhenti, lalu merefleksikan diri, 
mengapresiasi pencapaian, dan mampu 

mencari rasa syukur. Dengan 
memandangi monumen ini pula, warga 
juga diharapkan menemukan 
keheningan, kebahagiaan, dan sukacita 
di tengah kebisingan kota. Setelah 
ditanya ke masyarakat manfaatnya, 
langsung dikritik enggak bermanfaat. 
Benar kan, belum selesai dibangun 
sudah dihantam kritik dari berbagai 
jurusan. Salah satunya warga yang 
menjadi pejalan kaki. Salah satu warga, 
Alifah, menilai Tugu Sepeda itu tak efektif 
dan khawatir malah jadi titik kumpul 
pesepeda yang kemudian mengganggu 
pejalan kaki. Dia menilai pembangunan 
Tugu Sepeda di atas trotoar adalah hal 
yang tak tepat. "Mungkin kalau misalnya 
tugunya aja yang di sini dan di 
sekelilingnya nggak ada apa-apa, 
mungkin nggak begitu mengganggu ya. 
Tapi takutnya nanti malah jadi tempat 
kayak buat nongkrong. Itu bisa 
mengganggu sih," kata Alifah. Warga 
lainnya, Ilham, turut mengkritik 
keputusan Pemprov DKI Jakarta 
membangun Tugu Sepeda di atas 
trotoar. Dia menilai keberadaan Tugu 
Sepeda mengganggu pejalan kaki yang 
ramai melintasi trotoar di Jalan Sudirman 
setiap harinya. "Untuk anggaran Rp 800 
juta, walaupun bilangnya dari pihak 
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swasta, menurut saya ini sangat tidak 
lazim. Mungkin uang itu bisa digunakan 
untuk hal lain misalnya shuttle sepeda 
atau garapan pembangunan lainnya," 
ujar Ilham. Kritik juga datang dari DPRD 
DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI 
Jakarta Fraksi PDIP khawatir Jakarta 
makin rusak gara-gara pembangunan 
Tugu Sepeda. "Tugu itu dibangun untuk 
menghormati seseorang/sesuatu yang 
legendaris, dengan pengorbanan atau 

patriotiknya. Apa yang legendaris dari 
sepeda? Malah justru selalu minta 
diprioritaskan dan mengambil anggaran 
dari APBD, bukan meringankan, malah 
membebani. Akan rusak sebuah kota kalau 
dipimpin dengan cara-cara seperti ini, 
karena kepentingan sekelompok lalu 
dibuat tugu di ibukota dan di jalan 
utama/protokol," ujar anggota Fraksi PDIP 
DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak 
kepada wartawan, Jumat (9/4). "Saya 
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melihat Pemprov DKI tidak mengerti 
bahwa ada skala prioritas dalam 
pengeluaran, kebijakan dan lain-lain," 
sambungnya. Politisi Ferdinand 
Hutahaean melalui akun Twitternya 
pada Selasa (6/4/2021), menyebut 
proyek tersebut tidak bermanfaat dan 
tak memiliki landasan filosofis. 
"Mestinya kalau mau bangun tugu, lebih 
baik yang terkait budaya Jakarta dan 
sejarah Jakarta. Bukan seperti ini yang 

tidak bermanfaat,” tulis Ferdinand dalam 
cuitannya. Guru Besar Emeritus Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 
(UI) Emil Salim juga mempertanyakan 
alasan pemerintah DKI tidak menggunakan 
anggaran tugu sepeda untuk keperluan 
yang lebih bermanfaat. "Mengapa uang 
tidak utamakan pendidikan ketimbang 
patung?" tanya dia dalam cuitannya di 
akun Twitter @emilsalim2010, Kamis 
(8/4/2021) malam. Komunitas sepeda 
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Brompton Owner Kelapa Gading dan 
Sekitarnya (BOGAS) mengkritik 
pembangunan Tugu Sepeda di Jakarta. 
"Kami dari komunitas kurang setuju 
karena momennya kurang tepat. 
Walaupun anggaran dari swasta, 
namun akan lebih baik bila dialihkan," 
ujar Ketua BOGAS Chriswanto saat 
dihubungi, Sabtu (10/4/2021). 
Chriswanto mengatakan, anggaran 
pembangunan tugu itu lebih baik 
dialihkan untuk menata jalur sepeda 
permanen yang masih banyak 

kekurangan. "Contohnya cat jalur sepeda, 
perbaikan gorong-gorong penutup yang 
berbahaya bagi pesepeda. Kami pesepeda 
merasa urgensi tugu tersebut belum ada," 
kata Chriswanto. Chriswanto berharap 
Pemprov DKI Jakarta menambah jalur 
permanen sepeda demi keamanan dan 
kenyamanan saat gowes. "Konsistensi 
komitmen dukungan pemerintah terhadap 
pesepeda serta keamanan dan regulasi 
yang jelas bagi para pesepeda yang 
melintas di jalan raya," kata Chriswanto. 
Nah bener kan. Nama Anies mana ada 
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yang baik. Nama Anies kalau bangun 
sesuatu selalu muncul hinaan. Mana 
ada yang memuji nama Anies. Harus 
diakui Anies layaknya seperti Artis 
"Cibadooyood," yang berhasil menyabet 
segerobak penghargaan caci maki. 
Dengan torehan prestasi seperti 
program rumah DP yang nol persen itu, 
dalam arti Anies berhasil dan sukses 
memposisikan dirinya sebagai gabener 
keblinger. Dengan memandangi 

monumen ini pula, warga juga diharapkan 
menemukan keheningan, kebahagiaan, 
dan sukacita di tengah kebisingan kota. 
Sungguh luar biasa bukan? Hebat kan kata 
katanya. Kalau mau berbicara karya seni,  
jalan protokol Sudirman-Thamrin bukankah 
sudah terpampang begitu banyak karya 
seni sepanjang lajurnya. Ada icon Patung 
Kuda Thamrin atau Patung Arjuna Wijaya 
yang dibangun sekitar tahun 1987 dan 
dirancang maestro pematung Indonesia 
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asal Bali, Nyoman Nuarta. Lalu Patung 
Jenderal Sudirman yang diresmikan 
pada tahun 2003 dan dikerjakan oleh 
seniman sekaligus dosen seni rupa 
Institut Teknologi Bandung, Sunario. 
Kemudian icon Bundaran HI atau 
Patung Selamat Datang yang 
diresmikan oleh Presiden Soekarno di 
tahun 1962 dalam rangka menyambut 
tamu-tamu gelaran Asian Games ke-4 
dan dikerjakan oleh tim pematung 
Keluarga Arca pimpinan Edhi Sunarso 
di Karangwuni, Yogyakarta. Icon 
Bundaran Senayan atau Patung 
Pemuda Membangun diresmikan pada 

tahun 1972 dan dirancang oleh tim 
pematung dari Biro Insinyur Seniman 
Arsitektur pimpinan Imam Supardi. Sudah 
banyak karya seni di jalan sudirman. 
Sangat disayangkan jika seorang 
gubernur yang diharapkan dapat 
melakukan efisiensi anggaran untuk hal 
yang lebih prioritas, justru anggaran yang 
ada digunakan untuk hal yang sama 
sekali tidak menyentuh kepentingan 
mendasar masyarakatnya. 800 juta bisa 
dialokasikan buat beli satu alat berat 
pengelola banjir atau sampah.. 800 juta 
bisa buat tenaga borong 100 orang untuk 
benerin dan bersihkan gorong-gorong 
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selama sebulan (8 juta per-orang)... 
800 juta bisa untuk mendirikan 50 
rumah sederhana bagi para tunawisma 
biar nanti mereka dapat dilatih untuk 
bekerja atau usaha untuk kehidupan 
mereka kelak...800 juta bisa untuk 
membuat 20 tanggul bantaran kali guna 
mencegah banjir… 800 juta bisa 
digunakan sebagai dana BBM alat 
berat keruk sungai dan truk selama 3-5 
Minggu..Jadi wajar jika proyek Tugu 
Sepeda yang dibangun oleh 
pemerintahan daerah dibawah 

 Terlebih para netizen yang memang 
sudah tidak respek atas sepak terjang 
Anies selama ini. Hampir semua netizen 
yang tidak mengerti kegunaan dan arti 
tugu sepeda ini meskipun sudah 
dijelaskan. Tinggal setahun Anies 
menjabat. Kita lihat saja berapa uang 
yang akan dibuang Anies di sisa jabatan 
nya. 

kepemimpinan Anies, membuat Emil 
Salim (mantan menteri era orba) tidak 
bisa menahan diri untuk tidak berbicara, 
karena saking jengkelnya.

Penyebab mata berair yang pertama 
adalah mata kering. Anda mungkin 
mengalami masalah ini ketika tubuh tidak 
mengeluarkan cukup air mata, karena 

Dilansir dari webmd.com, berikut adalah 
beberapa penyebab mata berair yang 
perlu diketahui, beserta cara 
mengatasinya.

Air mata ini bisa terjadi sebagai reaksi 
ketika ada kotoran, debu, atau bahkan 
bulu mata yang masuk ke mata. Bahkan 
benda yang terlalu kecil untuk dilihat, 
seperti partikel dalam asap atau bahan 
kimia dalam bawang, dapat memicu 
reaksi ini. Setelah masalahnya teratasi, 
mata akan berhenti berair. Namun ada 
juga masalah mata lainnya dan masalah 
kesehatan yang bisa membuat Anda 
lebih sering berair.

Kelenjar di bawah kulit kelopak mata 
bagian atas menghasilkan air mata, yang 
mengandung air dan garam. Saat 
berkedip, air mata mengalir dan menjaga 
mata tetap lembap. Kelenjar lain 
menghasilkan minyak yang mencegah 
air mata menguap terlalu cepat atau 
keluar dari mata.

 Air mata memiliki beberapa peran 
penting dalam tubuh. Mereka menjaga 
mata tetap terlumasi dan membantu 
membersihkan partikel dan debu asing. 
Air mata juga menjadi komponen dari 
sistem kekebalan yang melindungi tubuh 
dari infeksi.

Air mata biasanya keluar melalui saluran 
air mata dan kemudian menguap. Ketika 
Anda mengeluarkan terlalu banyak air 
mata, itu akan membanjiri saluran air 
mata, dan akan menyebabkan kondisi 
mata berair.

Mata Kering

Penyebab Mata Berair

terlalu cepat mengering, atau tidak 
memiliki keseimbangan air, minyak, 
dan lendir yang tepat.

Saluran Air Mata Tersumbat

Infeksi bakteri atau virus adalah 
penyebab paling umum dari kondisi ini. 
Infeksi virus tidak memerlukan 
pengobatan, tetapi Anda mungkin 
memerlukan obat tetes mata antibiotik 
jika penyebabnya adalah bakteri.

Pinkeye (Konjungtivitis)

Meskipun pilek juga dapat 
menyebabkan mata berair, pilek tidak 
akan membuatnya gatal. Itulah salah 
satu cara membedakan pilek dan 
alergi.

Banyak hal yang dapat menyebabkan 
masalah tersebut, mulai dari hari yang 
berangin hingga kondisi medis. Apapun 
penyebabnya, mata bereaksi dengan 
memproduksi air mata lebih banyak.

Penyebab mata berair yang ketiga 
adalah karena alergi. Mata berair dan 
gatal sering kali disertai dengan batuk, 
pilek, dan gejala alergi klasik lainnya. 
Obat alergi, obat tetes mata, dan 
menghindari pemicunya, seperti serbuk 
sari, jamur, atau bulu hewan 
peliharaan, dapat membantu 
mengatasi masalah ini.

Penyebab mata berair yang kedua 
yaitu pinkeye. Ini adalah penyebab 
umum mata berair pada anak-anak 
dan orang dewasa. Dapat membuat 
salah satu atau kedua mata terlihat 
berwarna merah muda atau merah, 
dan terasa gatal serta seperti ada pasir 
di dalamnya.

Alergi

Penyebab mata berair yang keempat 
yakni karena saluran air mata yang 
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Masalah Kelopak Mata
Penyebab mata berair yang kelima 
adalah karena masalah pada kelopak 
mata. Kelopak mata seperti wiper kaca 
di mobil. 

Kondisi ini bisa membuat mata Anda 
berkaca-kaca, tetapi gejala lainnya 
biasanya lebih jelas, seperti muncul 
benjolan, merah, dan nyeri di sepanjang 
tepi kelopak mata. Bakteri adalah 
penyebabnya, dan bintit mungkin akan 
hilang dengan sendirinya dalam 
beberapa hari.

Kelopak mata dan bulu mata bisa 
melengkung ke dalam dan bergesekan 
dengan mata, menimbulkan masalah 
yang disebut entropion. Atau 
melengkung ke luar, yang disebut 
ectropion, sehingga kelopak mata tidak 
dapat menyeka seluruh mata saat 
berkedip. 
Salah satunya bisa memicu mata berair. 
Jika Anda membutuhkannya, operasi 
bisa menawarkan perbaikan permanen.
Mata Tergores
Kotoran, pasir, dan kontak lensa dapat 
menggores bagian luar bola mata. Jika 
ini terjadi, mata bisa tergores, sakit, 
terlihat merah, dan peka terhadap 
cahaya. 
Meskipun goresan ini biasanya sembuh 
dalam satu atau dua hari, penting untuk 
menemui dokter jika Anda mengalami 
goresan kornea. Anda mungkin 
memerlukan perawatan untuk 
mencegah infeksi.
Bintitan

Selama itu, biarkan saja dan jangan 
mencoba memencetnya seperti jerawat, 

tersumbat. Biasanya, air mata mengalir 
keluar dari kelenjar air mata di atas 
mata, menyebar ke seluruh permukaan 
bola mata, dan mengalir ke saluran di 
bagian sudut mata. Tetapi jika 
salurannya tersumbat, air mata 
menumpuk dan mata menjadi berair. 
Banyak hal yang dapat menyebabkan 
masalah tersebut, seperti infeksi, 
cedera, bahkan penuaan.

Saat Anda berkedip, mereka 
menyebarkan air mata ke seluruh mata 
dan menghilangkan kelembapan ekstra. 
Tapi terkadang mereka juga tidak 
bekerja dengan baik.

Penyebab mata berair yang terakhir 
adalah karena kondisi blepharitis. Kondisi 
ini membuat kelopak mata membengkak, 
yang biasanya di dekat bulu mata. Mata 
mungkin terasa perih dan berair, merah, 
gatal, dan berkerak.

Jika tidak, dokter mata akan melakukan 
pemeriksaan mata atau fisik. Dokter 
mungkin juga melakukan tes yang 
menentukan apakah cairan dapat 
melewati saluran air mata.

Cara Mengatasi Mata Berair

prosedur pembedahan untuk 
membersihkan saluran air mata yang 
tersumbat

handuk basah hangat yang ditempelkan di 
mata beberapa kali sehari, yang dapat 
membantu mengatasi saluran air mata 
yang tersumbat

Dilansir dari healthline.com, pengobatan 
untuk mata berair bisa berupa:
obat tetes mata 
antibiotik, jika mengalami infeksi mata

Banyak hal yang bisa menjadi 
penyebabnya, seperti infeksi, rosacea, 
dan alergi. Perawatan dapat membantu, 
meskipun blepharitis sering datang dan 
pergi.

Dalam kebanyakan kasus, mata berair 
akan sembuh tanpa pengobatan. 

operasi untuk memperbaiki atau membuat 
sistem drainase air mata baru 
(dacryocystorhinostomy)

Blepharitis

karena Anda hanya akan menyebarkan 
infeksinya. Kain lap hangat di mata dapat 
mengurangi rasa sakit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengeluarkan Keputusan Presiden 
terkait satuan tugas penanganan hak 
tagih negara dan likuiditas Bank 
Indonesia. Dalam peraturan dengan 
Nomor 6 Tahun 2021 dijelaskan susunan 
organisasi Satgas tersebut.
Pada pasal 8 dijelaskan tim pengarah 
dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian, 
Menteri Koordinator Bidang, Kemaritiman 
dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri 
Hukum dan Hak Asas Manusia, Jaksa 
Agung dan Kepala Kepolisian.Sedangkan 
Jokowi menunjuk Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Kementerian 
Keuangan menjadi ketua Satgas, lalu 
wakil ketua Satgas didapuk oleh Jaksa 

Jokowi Bentuk Satgas Penagih Hutang BLBI

Sedangkan anggota Satgas terdiri dari 
7 pihak. Hal tersebut juga diatur dalam 
pasal 8, yaitu terdiri dari Dirjen 
Administrasi Hukum Umum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Deputi Penetapan Hak dan 
Pendaftaran Tanah Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertahanan Nasional, Sekretaris 
Jenderal Kementerian Keuangan, 
Direktur Jenderal Pajak Kementerian 
Keuangan, Deputi Bidang Investigasi 
Badan Pengawasan Keuangan dan 

Agung Muda Perdata dan Tata Usaha 
Negara Kejaksaan. Lalu Sekretaris 
dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Kementerian Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan. Dijual

Big Van Ford 2008
267 - 235 - 3359
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Pembangunan, Deputi Bidang Intelijen 
Pengamanan Aparatur Badan Intelijen 
Negara; dan Deputi Pemberantasan 
Pusat 
Pelaporan 
dan Analisis 
Transaksi 
Keuangan."
Dalam 
membantu 
pelaksanaa
n tugas, 
Ketua 
Satgas 
penanganan 
hak tagih 
negara 
dana Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia (BLBI) dapat mengangkat 
kelompok ahli dan kelompok kerja 
sesuai kebutuhan," dalam pasal 
9.Sementara itu pada pasal 9 
dijelaskan, Ketua Satgas melaporkan 
perkembangan pelaksanaan tugas 
kepada pengarah sesuai dengan 

kebutuhan. Serta melaporkan kepada 
Presiden melalui Menteri Keuangan 
setiap enam bulan atau sewaktu-waktu 

jika 
diperlukan.Satgas 
Penanganan Hak 
Tagih Negara 
Dana Bantuan 
Likuiditas Bank 
Indonesia bertugas 
sejak Keputusan 
Presiden ini 
ditetapkan sampai 
dengan tanggal 31 
Desember 2023," 
pada pasal 
12.Selanjutnya, 

segala biaya yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas satgas akan 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Kementerian 
Keuangan. Keppres tersebut diteken 
Jokowi pada 6 April 2021."Keputusan 
Presiden ini mulai berlaku pada 6 April 
2021," pada pasal 14. 

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

Gempa juga terasa di wilayah Surabaya 
Barat, Surabaya Selatan dan sejumlah 
daerah di Jatim lainnya. Gempa yang 
berpusat di laut itu juga terasa hingga 
Yogyakarta.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 
mengguncang Kabupaten Malang, Jawa 
Timur. Getaran gempa terasa hingga 
Kota Surabaya, Sabtu (10/4).
Salah seorang warga, Lawandi (19) 
mengaku kaget tiba-tiba dirinya merasa 
ada guncangan. Wandi yang tengah tidur 
bahkan sampai terbangun. Dalam 
pantauan, sejumlah warga di kota itu 
berhamburan keluar rumah.

Wandi mengaku langsung buru-buru 
keluar rumah. Warga di sekitar wilayah 
tersebut juga berlarian keluar rumah 
untuk menyelamatkan diri.

"Saya kaget, saya kira kepala saya 
pusing, ternyata gempa," kata Lawandi, 
yang berada di Nginden, Kota Surabaya 
kepada CNNIndonesia.com.

"Saya langsung lari keluar rumah, air 
galon ini sampai goyang," ujarnya.

Gempa Malang Terasa Sampai Surabaya

Hingga kini belum diketahui apakah 
ada kerusakan akibat gempa tersebut.
Sebelumnya, BMKG mencatat gempa 
berkekuatan magnitudo 6,7 
mengguncang Kabupaten Malang, 
Jawa Timur. Pusat gempa berada di 
laut dengan kedalaman 25 km. Lokasi 
gempa berada 90 kilometer dari 
Kabupaten Malang."Tidak berpotensi 
tsunami," mengutip keterangan BMKG 
lewat akun Twitter @infoBMKG.

Simon Chhan Agency
Mencari Pekerja di warehouse

PA & NJ

Phone : 215 - 681 - 0427
Text : English, Cambodian
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Regulator China menjatuhkan denda 
pada raksasa e-commerce Alibaba 
senilai 2,78 miliar dollar AS (Rp 40,5 
triliun) pada Sabtu (3/4/2021), karena 
dianggap menyalahgunakan posisi 
dominan dalam pasar. Alibaba, e-
commerce China yang didirikan Jack Ma 
dan salah satu perusahaan paling 
bernilai di dunia, mengatakan menerima 
hukuman itu. Mereka berjanji 
menguraikan rencana untuk membuat 
penyesuaian dalam operasinya, pada 
Senin (12/4/2021). Denda tersebut 
memperjelas tindakan keras Beijing 
terhadap platform teknologi utama 
China, dan Alibaba pada khususnya. 
Mereka dijerat tuduhan melakukan 
strategi anti-persaingan dan 
penyalahgunaan data konsumen. 
Administrasi Negara untuk Peraturan 
Pasar China menyatakan pihaknya 
menilai denda setelah menyimpulkan 
penyelidikan terhadap Alibaba, yang 
dimulai pada Desember. Penyelidikan 
berpusat pada operasi Alibaba yang 
melarang pedagang yang ingin 
berjualan di pasar daring populernya, 
menawarkan barang dagangan secara 
bersamaan di situs e-niaga saingan. 
"Sejak 2015, Grup Alibaba telah 

China Denda Perusahaan Jack Ma
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menyalahgunakan posisi dominannya 
di pasar dengan persyaratan 
eksklusivitas,” kata regulator melansir 
AFP pada Sabtu (10/4/2021). 
Persyaratan tersebut dinilai merugikan 
pesaing, inovasi, dan kepentingan 
pedagang hingga konsumen. “Denda 
tersebut merupakan rekor dan hampir 
tiga kali lipat dari hampir 1 miliar dollar 
AS (Rp 14,5 triliun) yang dikenakan 
terhadap Qualcomm pada 2015,” kata 
Bloomberg. Besarnya hukuman 
ditentukan setelah pengawas pasar 
memutuskan mendenda Alibaba empat 
persen dari penjualan 2019 sebesar 
455,7 miliar yuan (Rp 1 kuadriliun). Tak 
lama setelah keputusan itu 
diumumkan, Alibaba menyatakan 
penyesalan dan menggunakan banyak 
poin dalam aturan pemerintah baru-
baru ini terkait masalah itu. Mereka 
berjanji melakukan perubahan untuk 
menjaga persaingan yang sehat. "Kami 
menerima hukuman dengan tulus dan 
akan bertekad memastikan kepatuhan 
kami," katanya. Alibaba menambahkan 
bahwa akan mengadakan konferensi 
dengan investor pada Senin 
(12/4/2021). Agendanya khusus untuk 
berbagi "pemikiran dan rencanan 
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"Sejak 2015, Grup Alibaba telah 

China Denda Perusahaan Jack Ma

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

menyalahgunakan posisi dominannya 
di pasar dengan persyaratan 
eksklusivitas,” kata regulator melansir 
AFP pada Sabtu (10/4/2021). 
Persyaratan tersebut dinilai merugikan 
pesaing, inovasi, dan kepentingan 
pedagang hingga konsumen. “Denda 
tersebut merupakan rekor dan hampir 
tiga kali lipat dari hampir 1 miliar dollar 
AS (Rp 14,5 triliun) yang dikenakan 
terhadap Qualcomm pada 2015,” kata 
Bloomberg. Besarnya hukuman 
ditentukan setelah pengawas pasar 
memutuskan mendenda Alibaba empat 
persen dari penjualan 2019 sebesar 
455,7 miliar yuan (Rp 1 kuadriliun). Tak 
lama setelah keputusan itu 
diumumkan, Alibaba menyatakan 
penyesalan dan menggunakan banyak 
poin dalam aturan pemerintah baru-
baru ini terkait masalah itu. Mereka 
berjanji melakukan perubahan untuk 
menjaga persaingan yang sehat. "Kami 
menerima hukuman dengan tulus dan 
akan bertekad memastikan kepatuhan 
kami," katanya. Alibaba menambahkan 
bahwa akan mengadakan konferensi 
dengan investor pada Senin 
(12/4/2021). Agendanya khusus untuk 
berbagi "pemikiran dan rencanan 
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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

Apa Kata Bintang Anda

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

pengembangan bisnis perusahaan yang 
sehat dalam jangka panjang di masa 
depan." "Kami berkomitmen 
memastikan lingkungan operasi bagi 
pedagang dan mitra kami yang lebih 
terbuka, lebih adil, lebih efisien, dan 
lebih inklusif dalam berbagi hasil 
pertumbuhan," katanya. 

Raksasa e-commerce Alibaba dan 
JD.com, bersama dengan raksasa 
pengolah pesan dan permainan 
Tencent, berkembang menjadi sangat 
menguntungkan. Itu didukung tren gaya 
hidup digital China, dan pembatasan 
pemerintah terhadap pesaing utama 
dari AS di pasar domestik. Tetapi ketika 
platform mengumpulkan ratusan juta 
langganan pengguna, kekhawatiran 
meningkat atas pengaruhnya di China. 
Konsumen yang paham teknologi 
menggunakannya untuk berkomunikasi, 
berbelanja, membayar tagihan, 
memesan taksi, mengambil pinjaman 
dan melakukan berbagai pekerjaan 
harian lainnya.Alibaba menghadapi 
pengawasan khusus setelah Jack Ma 
secara terbuka mengkritik regulator 
China pada Oktober. Dia menyatakan 
keprihatinan atas dorongan 
pengamanan ke pinjaman online, 
manajemen kekayaan, dan produk 
asuransi oleh unit pembayaran online 
Alibaba, Ant Group. Pemerintah Beijing 
dalam beberapa tahun terakhir 
berusaha mengendalikan utang pribadi 

Di bawah pengawasan 

Rencana IPO Hong Kong-Shanghai 
senilai 35 miliar dollar AS (Rp 509,6 
triliun) yang direncanakan untuk Hong 
Kong-Shanghai oleh Ant Group. Rencana 
ini tadinya akan menambah kekayaan Ma 
yang sudah sangat besar, tapi tiba-tiba 
dibatalkan. Ma kemudian menghilang dari 
pandangan publik selama berminggu-
minggu. Ant Group diperintahkan oleh 
regulator untuk kembali ke akarnya 
sebagai penyedia layanan pembayaran 
online. Saham pemain teknologi utama 
menderita di tengah kekhawatiran denda 
dan pembatasan lebih lanjut. The Wall 
Street Journal bulan lalu melaporkan 
Alibaba dipaksa melepaskan aset media 
yang sangat luas, termasuk potensi 
penjualan South China Morning Post 
Hong Kong.

yang membengkak dan pinjaman yang 
kacau. Kondisi itu meningkatkan profil Ant 
Group. Tapi Jack Ma, pendirinya yang 
sebelumnya jarang memberikan kritik 
publik, secara luas kini dipandang 
sebagai tantangan kepentingan pribadi di 
bidang keuangan yang didominasi 
negara. Kampanye pemerintah “Negeri 
Tirai Bambu” melawan raksasa 
teknologinya mencerminkan kegelisahan 
global, atas berkembangnya pengaruh 
yang dimiliki oleh Big Tech. Facebook, 
Google, dan lainnya kini juga menghadapi 
pengawasan di dalam dan luar negeri. 
Bahkan sebelum pengumuman Sabtu 
(10/4/2021), tindakan keras China telah 
merugikan Alibaba dan Ma. 

Tak perlu takut bayangan. Lebih baik 
berpikir positif sambil berusaha 
menemukan jalan keluar. Kalau memang 
masalahnya terasa berat, lebih baik 
minta bantuan orang-orang di sekitar 
Anda. Atau lupakan saja proyek itu. Cari 
kegiatan lain sebagai pengganti. Siapa 
tahu, Anda justru memperoleh 
keuntungan berlipat dari sana.

Keuangan:  Pengeluaran mendadak.

Keuangan:  Sesuai  rencana.

Tak perlu menyesali keputusan yang 
sudah lewat. Yang penting, Anda tahu 
risiko dan paham bagaimana 
mengatasinya.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Taurus(20April-20mei)

Asmara:   Usaha tak sia-sia.

Asmara:  Saling curiga. 

Urusan rumah bisa jadi membesar jika 
tak segera ditangani. Tak apa, pangkal 
persoalannya tak rumit, kok. 

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan:  Percaya diri.

Keuangan:  Saatnya berbagi rezeki.

Asmara:  Butuh perhatian.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Asmara:    Bahagia segera tiba.

Seandainya saja Anda mau bersikap 
lebih dewasa menghadapi 
permasalahan, keadaan bisa menjadi 
lebih baik. Niat baik memang tak selalu 
dipandang baik, karena itu berhati-

Asmara:  Yang penting tindakan.
Pisces (19 Feb - 20 Mar)

 Asal tak terlalu mencolok, rasanya Anda 
boleh mencoba peruntungan dengan 
mereka.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Situasi mulai membaik, Anda pun lebih 
leluasa mengembangkan usaha. Jangan 
lupakan orang-orang yang selama ini 
telah membantu.

Keuangan:    Saatnyamelunasiutang.
Asmara:    Tak perlu terlalu serius.

Harapan bisa menjadi kenyataan. Target 
menyelesaikan proyek baru juga selesai 
pada waktunya.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Keuangan:   Kabar gembira.

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 
Penyesalan selalu datang terlambat. 
Yang penting bagaimana Anda bisa 
memetik pelajaran dari kasus yang 
lewat. 
Akan lebih bagus lagi jika prinsip ini 
selalu Anda terapkan dalam 
menghadapi setiap masalah. Masih 
banyak waktu untuk menyusun ulang 
rencana. Kali ini, lakukan persiapan 
sebaik mungkin..
Keuangan:    Sedang lancar.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Asmara:    Butuh penyesuaian.

Asmara:    Tak perlu memaksa.
Leo (23 Juli - 22 Agust)
Kenapa Anda tak mengajak tim Anda 
untuk sedikit bersantai? Kuncinya, 
jangan mudah menyerah.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan:   Rezeki sudah diatur.

Keuangan: : Bayar tagihan.
Asmara:    Diwarnai pertengkaran.

Keuangan:  Jauh dari harapan.

hatilah. Kerjasama berjalan mulus 
kendati banyak kendala menghadang. 
Tawaran dari kerabat jauh sebaiknya 
ditelaah baik-baik. Teliti dulu 
kebenarannya.

Sebaiknya segera buat keputusan 
sebelum segala sesuatunya berubah. 
Yang penting jangan mengumbar 
cerita. Salah-salah, Anda malah dikira 
mau memanfaatkan kesempatan untuk 
cari nama. Jika tak jeli, peluang bisa 
terbuang percuma. Coba tanya kiri-
kanan, siapa tahu Anda dapat bocoran. 
Butuh waktu untuk menenangkan diri.

Asmara:  Komunikasi jalan terus.

Keuangan:  Belum saatnya.
Asmara:    Tuhan yang menentukan.

Keuangan:  Percaya diri.

Cobalah lebih percaya diri dan 
bersemangat menghadapi tantangan.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Lupakan saja proyek itu. Cari kegiatan 
lain sebagai pengganti. Siapa tahu, 
Anda justru memperoleh keuntungan 
berlipat dari sana.

Asmara:    Bahagia segera tiba.
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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

Apa Kata Bintang Anda

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

pengembangan bisnis perusahaan yang 
sehat dalam jangka panjang di masa 
depan." "Kami berkomitmen 
memastikan lingkungan operasi bagi 
pedagang dan mitra kami yang lebih 
terbuka, lebih adil, lebih efisien, dan 
lebih inklusif dalam berbagi hasil 
pertumbuhan," katanya. 

Raksasa e-commerce Alibaba dan 
JD.com, bersama dengan raksasa 
pengolah pesan dan permainan 
Tencent, berkembang menjadi sangat 
menguntungkan. Itu didukung tren gaya 
hidup digital China, dan pembatasan 
pemerintah terhadap pesaing utama 
dari AS di pasar domestik. Tetapi ketika 
platform mengumpulkan ratusan juta 
langganan pengguna, kekhawatiran 
meningkat atas pengaruhnya di China. 
Konsumen yang paham teknologi 
menggunakannya untuk berkomunikasi, 
berbelanja, membayar tagihan, 
memesan taksi, mengambil pinjaman 
dan melakukan berbagai pekerjaan 
harian lainnya.Alibaba menghadapi 
pengawasan khusus setelah Jack Ma 
secara terbuka mengkritik regulator 
China pada Oktober. Dia menyatakan 
keprihatinan atas dorongan 
pengamanan ke pinjaman online, 
manajemen kekayaan, dan produk 
asuransi oleh unit pembayaran online 
Alibaba, Ant Group. Pemerintah Beijing 
dalam beberapa tahun terakhir 
berusaha mengendalikan utang pribadi 

Di bawah pengawasan 

Rencana IPO Hong Kong-Shanghai 
senilai 35 miliar dollar AS (Rp 509,6 
triliun) yang direncanakan untuk Hong 
Kong-Shanghai oleh Ant Group. Rencana 
ini tadinya akan menambah kekayaan Ma 
yang sudah sangat besar, tapi tiba-tiba 
dibatalkan. Ma kemudian menghilang dari 
pandangan publik selama berminggu-
minggu. Ant Group diperintahkan oleh 
regulator untuk kembali ke akarnya 
sebagai penyedia layanan pembayaran 
online. Saham pemain teknologi utama 
menderita di tengah kekhawatiran denda 
dan pembatasan lebih lanjut. The Wall 
Street Journal bulan lalu melaporkan 
Alibaba dipaksa melepaskan aset media 
yang sangat luas, termasuk potensi 
penjualan South China Morning Post 
Hong Kong.

yang membengkak dan pinjaman yang 
kacau. Kondisi itu meningkatkan profil Ant 
Group. Tapi Jack Ma, pendirinya yang 
sebelumnya jarang memberikan kritik 
publik, secara luas kini dipandang 
sebagai tantangan kepentingan pribadi di 
bidang keuangan yang didominasi 
negara. Kampanye pemerintah “Negeri 
Tirai Bambu” melawan raksasa 
teknologinya mencerminkan kegelisahan 
global, atas berkembangnya pengaruh 
yang dimiliki oleh Big Tech. Facebook, 
Google, dan lainnya kini juga menghadapi 
pengawasan di dalam dan luar negeri. 
Bahkan sebelum pengumuman Sabtu 
(10/4/2021), tindakan keras China telah 
merugikan Alibaba dan Ma. 

Tak perlu takut bayangan. Lebih baik 
berpikir positif sambil berusaha 
menemukan jalan keluar. Kalau memang 
masalahnya terasa berat, lebih baik 
minta bantuan orang-orang di sekitar 
Anda. Atau lupakan saja proyek itu. Cari 
kegiatan lain sebagai pengganti. Siapa 
tahu, Anda justru memperoleh 
keuntungan berlipat dari sana.

Keuangan:  Pengeluaran mendadak.

Keuangan:  Sesuai  rencana.

Tak perlu menyesali keputusan yang 
sudah lewat. Yang penting, Anda tahu 
risiko dan paham bagaimana 
mengatasinya.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Taurus(20April-20mei)

Asmara:   Usaha tak sia-sia.

Asmara:  Saling curiga. 

Urusan rumah bisa jadi membesar jika 
tak segera ditangani. Tak apa, pangkal 
persoalannya tak rumit, kok. 

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan:  Percaya diri.

Keuangan:  Saatnya berbagi rezeki.

Asmara:  Butuh perhatian.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)

Asmara:    Bahagia segera tiba.

Seandainya saja Anda mau bersikap 
lebih dewasa menghadapi 
permasalahan, keadaan bisa menjadi 
lebih baik. Niat baik memang tak selalu 
dipandang baik, karena itu berhati-

Asmara:  Yang penting tindakan.
Pisces (19 Feb - 20 Mar)

 Asal tak terlalu mencolok, rasanya Anda 
boleh mencoba peruntungan dengan 
mereka.

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Situasi mulai membaik, Anda pun lebih 
leluasa mengembangkan usaha. Jangan 
lupakan orang-orang yang selama ini 
telah membantu.

Keuangan:    Saatnyamelunasiutang.
Asmara:    Tak perlu terlalu serius.

Harapan bisa menjadi kenyataan. Target 
menyelesaikan proyek baru juga selesai 
pada waktunya.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Keuangan:   Kabar gembira.

 Libra(23 Sep- 23 Okt) 
Penyesalan selalu datang terlambat. 
Yang penting bagaimana Anda bisa 
memetik pelajaran dari kasus yang 
lewat. 
Akan lebih bagus lagi jika prinsip ini 
selalu Anda terapkan dalam 
menghadapi setiap masalah. Masih 
banyak waktu untuk menyusun ulang 
rencana. Kali ini, lakukan persiapan 
sebaik mungkin..
Keuangan:    Sedang lancar.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Asmara:    Butuh penyesuaian.

Asmara:    Tak perlu memaksa.
Leo (23 Juli - 22 Agust)
Kenapa Anda tak mengajak tim Anda 
untuk sedikit bersantai? Kuncinya, 
jangan mudah menyerah.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan:   Rezeki sudah diatur.

Keuangan: : Bayar tagihan.
Asmara:    Diwarnai pertengkaran.

Keuangan:  Jauh dari harapan.

hatilah. Kerjasama berjalan mulus 
kendati banyak kendala menghadang. 
Tawaran dari kerabat jauh sebaiknya 
ditelaah baik-baik. Teliti dulu 
kebenarannya.

Sebaiknya segera buat keputusan 
sebelum segala sesuatunya berubah. 
Yang penting jangan mengumbar 
cerita. Salah-salah, Anda malah dikira 
mau memanfaatkan kesempatan untuk 
cari nama. Jika tak jeli, peluang bisa 
terbuang percuma. Coba tanya kiri-
kanan, siapa tahu Anda dapat bocoran. 
Butuh waktu untuk menenangkan diri.

Asmara:  Komunikasi jalan terus.

Keuangan:  Belum saatnya.
Asmara:    Tuhan yang menentukan.

Keuangan:  Percaya diri.

Cobalah lebih percaya diri dan 
bersemangat menghadapi tantangan.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 
Lupakan saja proyek itu. Cari kegiatan 
lain sebagai pengganti. Siapa tahu, 
Anda justru memperoleh keuntungan 
berlipat dari sana.

Asmara:    Bahagia segera tiba.
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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

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

"Unfortunately itu keputusan yang 
sudah diambil, saya belum tahu nanti 
detail bagaimana, yang pasti itulah 
yang akan berlangsung dan saya tidak 
tahu nanti BRIN dengan format apa, 

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) 
atau Kepala Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN) Bambang 
Brodjonegoro merasa lara dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) RI atas penggabungan 
Kementerian Riset dan Teknologi 
(Kemenristek) ke Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud). Ia mengaku bersedih 
lantaran nantinya Kemenristek tidak lagi 
berdiri sendiri."Secara pribadi saya juga 
merasa tidak enak, merasa sedih 
karena boleh dibilang saya jadi 
Menristek terakhir karena ristek-nya 
tidak lagi menjadi kementerian yang 
berdiri sendiri seperti dulu," ujarnya 
dalam diskusi daring bertajuk 
Membangun Ekosistem Riset dan 
Inovasi, Minggu (11/4).
Ia mengaku belum mengetahui nasib 
BRIN selanjutnya usai peleburan 
Kemenristek ke Kemendikbud. Pun 
demikian dengan nasib Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 
berbasis riset seperti Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan 
Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT), dan Badan Tenaga Atom 
Nasional (BATAN).

“Apakah hasil keputusan rapat 
Bamus(Badan Musyawarah)pengganti 
rapat konsultasi terhadap pertimbangan 
penggabungan dan pembentukan 
kementerian dapat disetujui?" tanya Wakil 
Ketua DPR Sufmi Dasco sebagai 
pemimpin rapat Paripurna.

Sebelumnya, DPR menyetujui 
penggabungan dua kementerian itu pada 
rapat Paripurna DPR yang berlangsung di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta 
pada Jumat (9/4).

"Setuju," jawab anggota dewan yang 
hadir.Dasco menerangkan, keputusan 
pemberian persetujuan terhadap rencana 
pemerintah menggabungkan Kemenristek 
ke Kemendikbud dan membentuk 
Kementerian Investasi diberikan setelah 
pihaknya menerima Surat Presiden 
Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal 
Pertimbangan Pengubahan Kementerian. 
Surat itu kemudian dibahas dalam Rapat 
Konsultasi pengganti Rapat Badan 
Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis 
(8/4).

"Tapi ada versi yang inginkan semua 
dilebur dalam BRIN, ini yang tentunya kita 
harus menunggu bagaimana nantinya 
perkembangannya," ujarnya.

serta apa
 yang akan terjadi dengan LPNK saya 
juga susah menebak," ujarnya.Namun, ia 
mengusulkan agar para LPNK tersebut 
tetap eksis sebagai sebuah institusi. 
Hanya, statusnya berubah dari LPNK 
bersifat birokratis menjadi lembaga 
penelitian yang tidak birokratis.

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

Bambang Brodjonegoro Jadi Menristek Terakhir
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