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Kejahatan Korupsi di perusahaan 
asuransi milik negara berukuran masif 
kembali terkuak. Baru selesai kasus 
korupsi Jiwasraya yang membuat 
negara harus menanggung beban 
sebesar 16.8 triliun. Kini muncul lagi 
kasus korupsi di pemerintahan juga 
yang lumayan besar juga sebesar 23.7 
triliun. Setelah kasus Jiwasraya Kali ini 
di PT Asabri sebuah perusahaan 
asuransi sosial yang mengelola uang 
milik tentara, polisi, dan pegawai 
negeri yang berada di lingkungan 
kedua institusi tersebut, tak tanggung-
tanggung ada Rp 23,7 triliun kerugian 
negara yang terjadi. Dan masih ada 
satu kasus lain di BPJS 
Ketenagakerjaan yang masih dalam 
penyelidikan yang konon katanya 

angka kerugian negaranya lebih besar 
dibanding 2 kasus korupsi Jiwasraya dan 
asabri ini. Kita bicarakan kasus yang baru 
muncul ini yaitu Korupsi Asabri. Kasus 
yang terjadi di Asabri dan Jiwasraya 
nyaris serupa, bukan menggangsir uang 
milik nasabah secara langsung, tetapi 
ada di titik pengelolaan investasi uang 
milik nasabah yang dikumpulkan dan 
dikelola oleh manajemen kedua asuransi 
tersebut. Seperti kasus Jiwasraya, 
masalah di Asabri ini sudah tercium lama 
sebelum kasus ini kemudian meledak 
menjadi konsumsi publik. Modusnya pun 
serupa, tipu-tipu dalam pengelolaan 
investasinya, yang berbeda adalah 
dampak bagi para nasabahnya. Makanya 
kemudian pihak Kejaksaan Agung 

Korupsi
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menetapkan 8 orang tersangka yang 
terlibat dalam kasus Asabri terdiri dari 
manajemen puncak dan para pihak 
yang berwenang di sisi investasi lah 
yang ditersangkakan. Seperti dilansir 
oleh berbagai media, 8 tersangka 
tersebut terdiri dari 2 orang jenderal 
yang menjadi Direktur Utama dalam 
kurun waktu berbeda. Mayjen Purn 
Adam Rachmat Damiri yang ditunjuk 
menjadi Dirut Asabri dari tahun 2011 
hingga 2016 dan Letjen Purn Sonny 
Widjaja Dirut Asabri 2016-2020. 

serta 1 lagi Lukman Purnomosidi Dirut PT 
Prima Jaringan. Asal tahu saja Benny 
Tjokro dan Heru Hidayat sudah divonis 

Tersangka lain dari pihak Asabri adalah 
Direktur investasi Asabri Setiono, Kepala 
Divisi (Kadiv) investasi Asabri 2012-2017 
Ilham W Siregar, Kadiv investasi dan 
keuangan Asabri 2012-2015 Bachtiar 
Effendi. Sementara dari pihak swasta ada 
nama yang terkenal "pemain lama" yang 
kini sudah menjadi terhukum dalam kasus 
Jiwasraya Benny Tjokro dan Heru 
Hidayat Presiden Komisaris PT Trada 
Alam Minera (Tram)
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hukuman seumur hidup dalam kasus 
Jiwasraya. Jadi mau dihukum apa lagi 
kalau sudah seumur hidup di penjara. 
Mungkin ditambah hukuman mati dan 
seluruh keluarga dimiskinkan. Itu baru 
bisa. Masalah di asabri ini mungkin 
bermula dari Adam yang diduga 
merupakan pihak yang membuka jalan 
yang berujung kerugian di Asabri ini, ia 
disebutkan membuat kesepakatan 
pengelolaan investasi dengan tersangka 
lain dari pihak swasta Benny Tjokro yang 
juga menjadi pemain di kasus Jiwasraya 
dan telah dihukum seumur hidup itu. 
Dilansir dari Antara, Rabu (3/2/2021), 

Kepala Pusat Penerangan Hukum 
(Kapuspenkum) Kejaksaan Agung 
Leonard Eben Ezer Simanjuntak 
menjelaskan kronologi kasus dugaan 
korupsi dalam pengelolaan keuangan 
dan dana investasi oleh Asabri. Ia 
menyebutkan pada tahun 2012 hingga 
2019, Direktur Utama, Direktur Investasi 
dan Keuangan serta Kadiv Investasi 
Asabri bersepakat dengan pihak di luar 
Asabri yang bukan merupakan konsultan 
investasi ataupun manajer investasi yaitu 
Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan 
Lukman Purnomosidi. Pihak asabri waktu 
itu sepakat bahwa seluruh kegiatan 
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investasi Asabri pada 2012 sampai 
2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, 
namun seluruhnya dikendalikan oleh 
Heru, Benny dan Lukman. Mereka 
bersepakat untuk membeli atau 
menukar saham dalam portofolio Asabri 
dengan saham-saham milik Heru 
Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan 
Lukman dengan harga yang telah 
dimanipulasi menjadi tinggi dengan 
tujuan agar kinerja portofolio Asabri 
terlihat seolah-olah baik. Setelah 

saham-saham tersebut menjadi milik 
Asabri, kemudian saham-saham tersebut 
ditransaksikan atau dikendalikan oleh 
Heru, Benny dan Lukman berdasarkan 
kesepakatan bersama dengan Direksi 
Asabri. Dengan transaksi itu, sehingga 
seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi 
dan likuid, padahal transaksi-transaksi 
yang dilakukan hanya transaksi semu dan 
menguntungkan Heru, Benny dan 
Lukman serta merugikan investasi Asabri. 
Ini karena Asabri menjual saham-saham 
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dalam portofolionya dengan harga 
dibawah harga perolehan saham-
saham tersebut. Untuk menghindari 
kerugian investasi Asabri, maka 
saham-saham yang telah dijual di 
bawah harga perolehan, dibeli kembali 
dengan nomine Heru, Benny dan 
Lukman serta dibeli lagi oleh Asabri 
melalui underlying reksadana yang 
dikelola oleh manajer investasi yang 
dikendalikan oleh Heru dan Benny. 
Leonard menyebut Kerugian 
negaranya hingga saat ini masih dalam 
penghitungan BPK. Namun, sementara 
yang ditaksir penyidik mencapai 
Rp23.739.936.916.742,58. Atas 

perbuatannya, para tersangka dikenakan 
pasal sangkaan primer yakni Pasal 2 ayat 
(1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak 
pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 
KUHP serta subsidair Pasal 3 jo. Pasal 
18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak pidana 
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Internasional

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 
KUHP, demikian menurut Leonard. 
Seluruh modus operandi kasus Asabri 
ini mirip banget dengan Jiwasraya, 
yang berbeda jika di Jiwasraya dampak 
korupsi yang berujung kerugian itu 
langsung berdampak pada para 
nasabahnya, yang termanifestasi 
dengan gagal bayar di berbagai klaim 
produk asuransinya. Sementara kalau 
Asabri ini dampak bagi para nasabah 
seperti pihak internal TNI dan 
Kepolisian tak ada sama sekali. Karena 
seluruh masalah ini ditanggung negara. 
Jadi semua uang bulanan yang disetor 
oleh pihak kepolisian dan TNI pasti 
dibayar atau ditanggung negara. Jadi 
TNI dan polri tidak rugi uang 
sepeserpun. Menteri Koordinator 
Bidang Politik Hukum dan Keamanan 
(Menko Polhukam) Mahfud MD 
memastikan uang TNI dan polisi tidak 
akan hilang. Mahfud meminta kalangan 
prajurit TNI dan Polri tetap tenang. 
Pasalnya, kasus PT Asabri dipastikan 
dibawa ke pengadilan karena terjadi 
tindak pidana korupsi. “Korupsinya 
akan terus diadili tetapi jaminan 
kesejahteraan para prajurit yang 
dijanjikan dengan berdirinya yayasan 
itu dijamin oleh pemerintah agar tidak 

hilang,” kata Mahfud dalam keterangan 
video, Selasa (2/1/2021). Mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga 
menjamin bahwa uang prajurit TNI-Polri di 
PT Asabri tidak akan hilang. Dia mengaku 
telah berkoordinasi dengan Kejaksaan 
Agung terkait jaminan tersebut. Kejaksaan 
Agung, kata Mahfud, menegaskan bakal 
menyita beberapa aset PT Asabri dalam 
waktu dekat. Aset mereka ada di 
Singapura, Solo, Pontianak, dan lain-lain. 
Kita kawal penanganannya," kata Mahfud 
saat dihubungi detikcom, Selasa 
(2/2/2021). “Saya memastikan tadi ke 
Kejaksaan Agung bahwa prajurit TNI Polri 
itu tetap mendapatkan jaminan dari negara 
dan dari proses hukum bahwa uangnya 
tidak akan hilang dengan cara apapun,” 
ujarnya. Dia juga meminta masyarakat 
untuk ikut mengawal dan mempercayakan 
Kejaksaan Agung dalam menangani kasus 
ini sebaik mungkin. “Sekali lagi prajurit TNI 
dan Polri tenang. Negara akan 
memberikan pelayanan kepada anda 
karena ini uang anda, uang tabungan anda 
di yayasan Asabri,” ujar Mahfud. Sinyal 
terjadinya dugaan perkara korupsi di tubuh 
Asabri memang pernah disinggung mantan 
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 
2008-2013 ini. Mahfud menuturkan pada 
awal 2020 dirinya sempat menyampaikan 
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terkait skandal yang terjadi di 
perusahaan pelat merah itu. Saat itu 
Mahfud menyampaikan ada kerugian 
sekitar Rp 16 triliun yang timbul dalam 
kasus tersebut. "Awal tahun 2020 saya 
sudah bilang ada dugaan korupsi 
sekitar Rp 16 T di Asabri," ujarnya. 
Mahfud kemudian mengungkapkan jika 
pernah ada seseorang yang marah 
ketika dirinya mengungkap skandal 
tersebut. Namun meski demikian kata 
Mahfud, Kejagung tetap menjalankan 
penyidikan. "Waktu itu pimpinannya 
gerah, marah-marah, dan bilang akan 
melaporkan ke polisi karena merasa 
difitnah. Waktu itu saya bilang, silahkan 
lapor kalau merasa difitnah tapi 
Kejagung jalan terus menyidik," 
ucapnya. Namun, setelah ditelusuri 

lebih jauh dan berdasarkan perhitungan 
sementara Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), nilai kerugian sementara lebih 
tinggi yakni sebesar Rp 23.7 triliun. 
Kasus asabri ini sebenarnya sudah lama 
dan sebelum kasus ini terkuak ada 
kasus lainnya. Asabri pernah dililit 
perkara serupa pada 2007. Saat itu, 
tersangkanya adalah mantan Direktur 
Utama Mayor Jenderal (Purnawirawan) 
Subarda Midjaja. Kasus ini bermula dari 
adanya dugaan penyelewengan dana 
asuransi dan perumahan prajurit TNI 
yang dikelola Asabri. PT Asabri 
meminjamkan uang Rp 410 miliar 
kepada pengusaha yang juga rekan 
bisnis Asabri, yaitu Henry Leo. Henry 
juga menjadi tersangka lain dalam kasus 
ini. Namun, uang itu digunakan untuk 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Dicari
Sopir Part time untuk
Antar jemput pabrik
Hub : 267 - 235 - 3359

terkait skandal yang terjadi di 
perusahaan pelat merah itu. Saat itu 
Mahfud menyampaikan ada kerugian 
sekitar Rp 16 triliun yang timbul dalam 
kasus tersebut. "Awal tahun 2020 saya 
sudah bilang ada dugaan korupsi 
sekitar Rp 16 T di Asabri," ujarnya. 
Mahfud kemudian mengungkapkan jika 
pernah ada seseorang yang marah 
ketika dirinya mengungkap skandal 
tersebut. Namun meski demikian kata 
Mahfud, Kejagung tetap menjalankan 
penyidikan. "Waktu itu pimpinannya 
gerah, marah-marah, dan bilang akan 
melaporkan ke polisi karena merasa 
difitnah. Waktu itu saya bilang, silahkan 
lapor kalau merasa difitnah tapi 
Kejagung jalan terus menyidik," 
ucapnya. Namun, setelah ditelusuri 

lebih jauh dan berdasarkan perhitungan 
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berinvestasi di bidang lain. Saat itu 
Henry Leo pun diketahui ikut 
memberikan rumah kepada Mantan 
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 
Jenderal (Purn) R. Hartono. Hartono tak 
lain adalah teman seangkatan mantan 
Direktur Utama Asabri Subarda Midjaya 
di Akademi Militer Nasional, yakni 1962. 
Belakangan, Hartono menyerahkan 
rumah itu kembali kepada PT Asabri 
melalui Kejaksaan Agung kemarin. 
“Saya tidak ingin tinggal di situ, tapi 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
rumah, bayar listrik, air, dan pajak, 
katanya. Kebetulan ada kasus ini, jadi 
saya serahkan saja,” kata Hartono pada 

September 2007. Beberapa bulan 
kemudian, April 2008, Majelis hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur 
menghukum Subarda 5 tahun penjara. 
Dalam sidang yang dipimpin hakim 
Sarpin Rizaldi, Subarda terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi. 
Terdakwa juga dihukum denda Rp 30 
juta subsider 6 bulan penjara, dan 
membayar ganti rugi kepada negara Rp 
33,6 miliar, kata Sarpin dalam 
persidangan. Vonis ini lebih ringan 
daripada tuntutan jaksa. Sebelumnya, 
Subarda dituntut hukuman 7 tahun 
penjara dan membayar denda Rp 30 juta 
subsider 6 bulan kurungan dengan 

beban uang pengganti Rp 34 miliar. 
Hakim menilai Subarda telah melanggar 
unsur melawan hukum dengan cara 
menyalahgunakan dana prajurit dalam 
bentuk bilyet giro yang dikelola bersama 
Henry Leo, rekanan bisnis Asabri. Selama 
tiga tahun berlangsung (1995-1997), 
praktek tersebut tidak pernah dilaporkan 
kepada Menteri Pertahanan dan 
Keamanan. Selain itu, unsur merugikan 
keuangan negara terbukti karena, akibat 
perbuatan Subarda, dana prajurit yang 
semestinya digunakan untuk perumahan 
prajurit terpakai untuk memperkaya diri 
sebesar Rp 34 miliar. Subarda juga 
terbukti memperkaya Henry Leo. 
Sementara Henry divonis 6 tahun 
penjara. Mahfud pun mengatakan 
"karena itu milik negara, milik Asabri, dan 
jumlahnya besar, maka dalam waktu tidak 
lama saya akan undang Bu Sri Mulyani, 
sebagai penyedia dana negara dan 
Bapak Erick Thohir sebagai Menteri 
BUMN," kata Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud 
Md saat ditemui di kantornya, di Jalan 
Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 
Jumat, 10 Januari 2020. Setelah 
dipanggil Mahfud, Erick pun 
mendatangi Jaksa Agung Sanitiar 
Burhanuddin. Dia waktu itu mendesak 
agar Kejaksaan Agung (Kejagung) 
mengambil alih perkara tindak pidana 
korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia 
(Asabri). Padahal, sebelum masuk ke 
kejaksaan, kasus korupsi PT Asabri 
tersebut telah disidik oleh kepolisian. 
Namun, entah bagaimana, penyidikan 
kasus korupsi Asabri di Polri seperti 
berjalan di tempat. Yang jelas pihak 
Kejagung merasa tak menyerobot 
kasus yang ditangani Polri. Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Khusus 
Kejaksaan Agung (Kejagung) Ali 
Mukartono menyampaikan, pihaknya 
mendapat perintah langsung dari 
Kementerian Sekretariat Negara 
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(Mensesneg) untuk mengambil alih 
penanganan kasus dugaan korupsi 
Asabri dari Polri. Hanya saja, dia tidak 
merinci kapan permintaan itu 
dilayangkan. "Ini kan ada surat dari 
Mensesneg untuk ditangani kita. Salah 
satu pertimbangannya di antara sekian 
itu terkait Jiwasraya," tutur Ali. Langkah 
pertama yang akan dilakukan adalah 
berkoordinasi dengan Polri untuk 
mengetahui sejauh mana proses 
penyidikan yang telah dilakukan. "Nanti 
ada pertemuan dengan Mabes. Kan 
sudah penyidikan, materinya sejauh 
mana kami belum tahu," jelas Ali. Erick 
saat bertemu Jaksa Agung mengaku 
lebih mempercayai Kejagung 
menangani perkara tindak pidana 
korupsi PT Asabri itu. Apalagi penyidik 
Kejagung telah memiliki reputasi yang 
lumayan karena berhasil menangani 
perkara tindak pidana korupsi PT 
Asuransi Jiwasraya. Pesan Erick waktu 
itu sangat jelas, pejabat lama PT Asabri 
harus bertanggungjawab atas perkara 
tindak pidana korupsi tersebut. Sebab, 
menurutnya, akibat ulah pejabat lama di 
PT Asabri, pejabat saat ini harus 
berupaya keras memulihkan keuangan 
PT Asabri. "Perkara korupsi Asabri ini 

pasti akan ditangani dengan baik oleh 
Kejaksaan," tegasnya, Selasa 
(22/12/2020) lalu. Perintah Erick 
rupanya langsung ditindaklanjuti oleh 
Kejaksaan Agung. Setelah mendapat 
perintah jaksa agung ST Burhanuddin 
berhasil menyita aset senilai sekitar 
Rp 18 triliun. Dan sampai saat ini para 
penyidik masih terus melacak aset 
milik Asabri. Sejak ada perintah dari 
sang menteri kasus ini baru berjalan 
kurang dari dua bulan, tetapi Jaksa 
Agung melalui Komisi III telah 
menangkap 7 calon tersangka 
termasuk direktur asabri Letjen Purn 
Sonny Widjaja yang menjabat Dirut 
Asabri saat itu. Tak lama berselang, 
Menteri BUMN Erick Thohir resmi 
mencopot Sonny Widjaja dari jabatan 
Direktur Utama PT Asabri (Persero). 
Melalui Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS), Erick mengangkat R 
Wahyu Suparyono sebagai Direktur 
Utama Asabri yang baru. Corporate 
Secretary Asabri Mairizal Chaidir, 
mewakili perusahaan, menyampaikan 
apresiasi atas kinerja Sonny selama 
menjabat menjadi Direktur Utama 
periode 2016-2020. "Kami 
mengucapkan terima kasih atas 
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dedikasi dan kontribusi Bapak Sonny 
Widjaja yang telah diberikan kepada PT 
Asabri (Persero), dan menyambut baik 
Bapak R Wahyu Suparyono dengan 
harapan dapat membawa kemajuan 
bagi PT Asabri," ujar Mairizal. 
Puncaknya, Kejagung menetapkan 8 
orang tersangka, salah satunya Benny 
Tjokrosaputro alias Bentjok. Benny 
Tjokrosaputro, setidaknya sebelum 
tahun 2020, memiliki reputasi yang 
cukup progresif di pasar modal. Piawai 
'olah' saham, dan yang pasti punya lini 
bisnis yang lumayan besar. Pemilik 
nama sapaan Bentjok itu tercatat 
terafiliasi dengan sejumlah emiten di 
pasar modal. Sebut saja PT Armidian 
Karyatama Tbk. (ARMY), PT Hanson 
International Tbk. (MYRX), dan PT 
Rimo International Lestari Tbk. (RIMO). 
Tiga emiten yang sampai 12 Januari 
lalu belum menyerahkan laporan 
keuangan ke otoritas pasar modal alias 
BEI. Penyidik Kejaksaan Agung telah 
menyita 566 bidang tanah dengan luas 
194 hektar atas nama Benny 
Tjokrosaputro terkait perkara dugaan 
tindak pidana korupsi PT Asabri. 
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda 
Pidana Khusus Kejagung Febrie 
Adriansyah mengatakan, dalam kasus 
korupsi PT Asabri, Benny Tjokrosaputro 
membeli sejumlah bidang tanah. 

"Terkait kasus korupsi PT Asabri, tim 
penyidik telah menyita beberapa bidang 
tanah dengan luas 194 hektar," tutur 
Febrie kepada Bisnis, Selasa (9/2/2021). 
Febrie mengatakan tanah yang disita itu 
berada di daerah Maja Kabupaten Lebak, 
Banten seluas 194 hektare dari 566 
bidang tanah. Menurut Febrie tanah yang 
dibeli Benny Tjokrosaputro tersebut 
berbeda dengan tanah yang dibeli dalam 
kasus PT Asuransi Jiwasraya. Dalam 
kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya ada 
juga beberapa bidang tanah yang disita 
atas nama Benny Tjokrosaputro. "Ini tanah 
yang beda dari kasus korupsi Jiwasraya 
kemarin ya. Jadi memang dia [Benny 
Tjokrosaputro] tanahnya banyak di sana," 
kata Febrie. Febrie juga mengatakan 
pihaknya juga menelusuri sejumlah aset 
para tersangka yang berada di luar negeri. 
Sebab, kata Febrie, seluruh tersangka 
diduga menyembunyikan sejumlah aset 
hasil kejahatannya di luar negeri. “Hampir 
semua (diduga menyembunyikan aset di 
luar negeri). Sudah dipetakan,” kata 
Febrie. Kendati begitu, Febrie enggan 
menyebut beberapa negara yang diduga 
sebagai tempat persembunyian aset para 
tersangka. Dia hanya memastikan bahwa 
aset para tersangka yang diduga berada 
di luar negeri itu sudah terpetakan. “Belum 
bisa disebutkan, tapi sudah dipetakan. 
Tunggu saja,” kata Febrie. Namun setelah 

pertengahan 2020, nama Bentjok bisa 
dibilang kartu mati. Bisnisnya buyar. 
Reputasinya makin buruk. Sejauh ini, 
vonis Bentjok dan terdakwa lain di kasus 
Jiwasraya yang paling tinggi dalam 
sejarah pemberantasan korupsi di 
Indonesia. Apalagi jika dibandingkan 
dengan vonis kasus-kasus yang 
ditangani KPK, bagaikan bumi dan 
langit!. Menteri Pertahanan Prabowo 
Subianto memberikan respons terhadap 
penetapan delapan tersangka dalam 
kasus dugaan tindak pidana korupsi 
dalam pengelolaan keuangan dana 
investasi PT Asabri (Persero) periode 
2012-2019. Respons itu disampaikan 
Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil 
Anzar Simanjuntak kepada CNBC 
Indonesia melalui pesan singkat pada 
Selasa (2/2/2021). "Kemhan mendukung 
penuh upaya kejaksaan untuk 
menuntaskan kasus tersebut dan 
memberikan hukuman yang maksimal 
kepada mereka yang terlibat," ujar 
Dahnil. "Dana prajurit aman seperti yang 
sudah saya sampaikan sebelumnya," 
kata Dahnil. Dengan adanya Program 
#BersihBersihBUMN yang dicanangkan 

Erick waktu menangkap direktur 
garuda yang ternyata masih berjalan 
terus! Ternyata tangkapan yang 
didapat Luar biasa sekali. Skala 
bancakan Asabri plus Jiwasraya ini 
benar benar terlalu. Kita 
mengapresiasi kerja Kementerian 
BUMN dan Kejaksaan dalam upaya 
bersih-bersih BUMN. Kebusukan yang 
sudah berkarat sejak rezim yang 
lampau. Banyak spekulasi dan 
kecurigaan, duit segede itu 
mengalirnya kemana saja. Ada desas-
desus keterlibatan partai politik yang 
saat itu berkuasa. Kita harap partai 
partai yang terlibat bisa dimunculkan 
di publik, supaya publik mengetahui 
partai mana saja yang terlibat. Yang 
penting saat ini investigasi harus 
dilakukan terus. Program bersih-bersih 
BUMN harus dilakukan terus selama 
negara ini berdiri. Karena kita tahu 
sendiri BUMN paling enak dijadikan 
sapi perah oleh para politisi busuk. 
Mereka memeras BUMN untuk 
partainya. Semangat terus buat para 
menteri yang mau membasmi para 
koruptor di negeri ini.
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Sebab, kata Febrie, seluruh tersangka 
diduga menyembunyikan sejumlah aset 
hasil kejahatannya di luar negeri. “Hampir 
semua (diduga menyembunyikan aset di 
luar negeri). Sudah dipetakan,” kata 
Febrie. Kendati begitu, Febrie enggan 
menyebut beberapa negara yang diduga 
sebagai tempat persembunyian aset para 
tersangka. Dia hanya memastikan bahwa 
aset para tersangka yang diduga berada 
di luar negeri itu sudah terpetakan. “Belum 
bisa disebutkan, tapi sudah dipetakan. 
Tunggu saja,” kata Febrie. Namun setelah 

pertengahan 2020, nama Bentjok bisa 
dibilang kartu mati. Bisnisnya buyar. 
Reputasinya makin buruk. Sejauh ini, 
vonis Bentjok dan terdakwa lain di kasus 
Jiwasraya yang paling tinggi dalam 
sejarah pemberantasan korupsi di 
Indonesia. Apalagi jika dibandingkan 
dengan vonis kasus-kasus yang 
ditangani KPK, bagaikan bumi dan 
langit!. Menteri Pertahanan Prabowo 
Subianto memberikan respons terhadap 
penetapan delapan tersangka dalam 
kasus dugaan tindak pidana korupsi 
dalam pengelolaan keuangan dana 
investasi PT Asabri (Persero) periode 
2012-2019. Respons itu disampaikan 
Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil 
Anzar Simanjuntak kepada CNBC 
Indonesia melalui pesan singkat pada 
Selasa (2/2/2021). "Kemhan mendukung 
penuh upaya kejaksaan untuk 
menuntaskan kasus tersebut dan 
memberikan hukuman yang maksimal 
kepada mereka yang terlibat," ujar 
Dahnil. "Dana prajurit aman seperti yang 
sudah saya sampaikan sebelumnya," 
kata Dahnil. Dengan adanya Program 
#BersihBersihBUMN yang dicanangkan 

Erick waktu menangkap direktur 
garuda yang ternyata masih berjalan 
terus! Ternyata tangkapan yang 
didapat Luar biasa sekali. Skala 
bancakan Asabri plus Jiwasraya ini 
benar benar terlalu. Kita 
mengapresiasi kerja Kementerian 
BUMN dan Kejaksaan dalam upaya 
bersih-bersih BUMN. Kebusukan yang 
sudah berkarat sejak rezim yang 
lampau. Banyak spekulasi dan 
kecurigaan, duit segede itu 
mengalirnya kemana saja. Ada desas-
desus keterlibatan partai politik yang 
saat itu berkuasa. Kita harap partai 
partai yang terlibat bisa dimunculkan 
di publik, supaya publik mengetahui 
partai mana saja yang terlibat. Yang 
penting saat ini investigasi harus 
dilakukan terus. Program bersih-bersih 
BUMN harus dilakukan terus selama 
negara ini berdiri. Karena kita tahu 
sendiri BUMN paling enak dijadikan 
sapi perah oleh para politisi busuk. 
Mereka memeras BUMN untuk 
partainya. Semangat terus buat para 
menteri yang mau membasmi para 
koruptor di negeri ini.
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845 - 321 - 2718

Yenny Holil 215 - 939 - 3636

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
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

Jarak luncur guguran lava pijar tercatat 
maksimum 800 meter. 
Berdasarkan data kegempaan di 
Gunung Merapi, guguran sebanyak 35 
dengan amplitudo 3 mm-22 mm dan 
durasi 13 detik-100 detik. Hybrid/Fase 

Gunung Merapi mengalami 11 kali 
guguran lava pijar pada Minggu 
(14/2/2021) pukul 00.00 WIB-06.00 WIB. 
Jarak luncur maksimum guguran lava 
pijar tercatat 800 meter ke arah barat 
daya. Balai Penyelidikan dan 
Pengembangan Teknologi Kebencanaan 
Geologi (BPPTKG) mengeluarkan, 
laporan aktivitas Gunung Merapi periode 
pengamatan 14 Februari 2021 pukul 
00.00 WIB-06.00 WIB, secara visual 
asap kawah Gunung Merapi tidak 
teramati karena tertutup kabut. "Teramati 
11 kali guguran lava pijar di Gunung 
Merapi," ujar Kepala Balai Penyelidikan 
dan Pengembangan Teknologi 
Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Hanik 
Humaida dalam laporan aktivitas 
Gunung Merapi periode pengamatan 
pukul 00.00 WIB - 06.00 WIB, Minggu 
(14/02/2021).Dari data Balai 
Penyelidikan dan Pengembangan 
Teknologi Kebencanaan Geologi 
(BPPTKG), guguran lava pijar mengarah 
ke barat daya. 

Gunung Merapi Keluarkan Lava Pijar

Pelaku wisata direkomendasikan tidak 
melakukan kegiatan pada daerah 
potensi bahaya dan bukaan kawah 
sejauh 5 km dari puncak Gunung 
Merapi.
 "Jika terjadi perubahan aktivitas yang 
signifikan, maka status aktivitas 
Gunung Merapi akan segera ditinjau 
kembali," pungkasnya.

Banyak jumlah 7 dengan amplitudo 5 
mm-16 mm, S-P : 0.3 detik-0.5 detik 
dan durasi 6 detik-9 detik. "Tingkat 
aktivitas Gunung Merapi masih 
ditetapkan level III (Siaga)," tegasnya. 
Potensi bahaya saat ini berupa guguran 
lava dan awan panas pada sektor 
selatan-barat daya meliputi Sungai 
Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, 
Bebeng, dan Putih sejauh maksimal 5 
km. Sedangkan lontaran material 
vulkanik bila terjadi erupsi eksplosif 
dapat menjangkau radius 3 km dari 
puncak. 
Masyarakat diimbau agar tidak 
melakukan kegiatan apapun di daerah 
potensi bahaya dan mewaspadai 
bahaya lahar terutama saat terjadi 
hujan di seputar Gunung Merapi. 
Penambangan di alur sungai yang 
berhulu di Gunung Merapi dalam KRB 
III direkomendasikan untuk dihentikan.
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Operator 
TEPCO 
menyebut 
pembangkit 
nuklir Daiichi 
dan Daini, 
atau di 
pembangkit 
nuklir 
Kahiwazaki-
Kariwa, tidak 
melihat ada 
kejanggalan 
di fasilitas 
nuklir Onagawa.

Gempa melanda Fukushima hanya 
beberapa minggu sebelum peringatan 10 
tahun gempa pada 11 Maret 2011 yang 

Mereka juga mencatat ada perubahan 
pada tingkat radiasi di sekitar pabrik.

Tokyo Electric Power Company Holdings 
(TEPCO) mengumumkan tidak ada 
penyimpangan di pembangkit listrik 
tenaga nuklir Fukushima usai gempa 
bumi 
mengguncan
g wilayah itu.

Jepang Diguncang Gempa 

Hal ini disampaikan perusahaan itu 

menghancurkan timur laut Jepang. 
Saat itu, gempa juga memicu tsunami 
besar yang menyebabkan krisis nuklir 
di pembangkit fasilitas Daiichi.

Itu adalah 
krisis nuklir 
terburuk di 
dunia dalam 
seperempat 
abad terakhir, 
setelah kasus 
kebocoran 
fasilitas nuklir 
Chernobyl di 
Rusia.
Sebelumnya, 
operator 
pembangkit 
nuklir 
Fukushima 
TEPCO 

mengatakan sedang memeriksa status 
fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir 
usai gempa magnitudo 7,3 
mengguncang Fukushima, Jepang, 
Sabtu (13/1) malam.

Wali Kota Solo terpilih Gibran 
Rakabuming Raka enggan menanggapi 
isu pencalonannya sebagai Gubernur 
DKI Jakarta di Pilkada 2024 lantaran 
masih fokus di Surakarta.
Sebelumnya, sejumlah politikus Partai 
Demokrat menduga sikap Pemerintah 
yang menolak revisi Undang-undang 
Pemilihan Umum (Pemilu) terkait 
dengan rencana mengusung Gibran di 
Pilgub DKI 2024.Draf revisi UU Pemilu 
sendiri mencantumkan Pilkada 2022 
dan 2023. Sementara, Pemerintah 
berkukuh Pilkada serentak tetap digelar 
di 2024 sesuai UU Pilkada.
"Di Solo belum dilantik kok sudah mikir 
Jakarta," cetusnya melalui pesan 
singkat, Kamis (11/2).Gibran 
mengatakan saat ini masih fokus 
memimpin Kota Solo. Ia juga terus 
intens berkomunikasi dengan 
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk 
memuluskan kepemimpinannya di kota 
kelahirannya tersebut."Fokus di Solo 
dulu," katanya.Terpisah, Ketua Dewan 
Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo FX 

Gibran : Di Solo Saja Belum Dilantik
Hadi Rudyatmo mengatakan Gibran 
berhak untuk menentukan langkah 
politiknya di tahun 2024, atau tahun 2022 
jika RUU Pemilu jadi disahkan.
"Kita tidak bisa menahan hak seseorang 
untuk menentukan sikap politik," kata pria 
yang juga menjabat Wali Kota Solo itu.

"Kan ada wakilnya. Dulu Pak Jokowi sama 
saya juga seperti itu. Pak Jokowi ke 
Jakarta, saya menggantikan jadi Wali 
kota," katanya.Meski demikian, Rudy 
menganggap masih terlalu dini untuk 
membicarakan pencalonan Gibran menjadi 
Gubernur DKI Jakarta. Apalagi, Gibran 
belum resmi dilantik menjadi Wali Kota 
Solo.Rudy juga enggan berpikir terlalu jauh 
soal isu Pilgub DKI. Menurutnya, hal itu 
sudah di luar wewenangnya."Saya kan 
kader tingkat kota. Kalau sudah provinsi itu 
sudah hak DPP," katanya.

Ia juga tak keberatan jika Gibran 
meninggalkan kursi Wali Kota Solo 
sebelum masa baktinya berakhir. Rudy 
menyebut kondisi Gibran tak jauh beda 
dengan Jokowi saat mencalonkan diri 
menjadi Gubernur DKI tahun 2012 silam.
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mengguncang Fukushima, Jepang, 
Sabtu (13/1) malam.

Wali Kota Solo terpilih Gibran 
Rakabuming Raka enggan menanggapi 
isu pencalonannya sebagai Gubernur 
DKI Jakarta di Pilkada 2024 lantaran 
masih fokus di Surakarta.
Sebelumnya, sejumlah politikus Partai 
Demokrat menduga sikap Pemerintah 
yang menolak revisi Undang-undang 
Pemilihan Umum (Pemilu) terkait 
dengan rencana mengusung Gibran di 
Pilgub DKI 2024.Draf revisi UU Pemilu 
sendiri mencantumkan Pilkada 2022 
dan 2023. Sementara, Pemerintah 
berkukuh Pilkada serentak tetap digelar 
di 2024 sesuai UU Pilkada.
"Di Solo belum dilantik kok sudah mikir 
Jakarta," cetusnya melalui pesan 
singkat, Kamis (11/2).Gibran 
mengatakan saat ini masih fokus 
memimpin Kota Solo. Ia juga terus 
intens berkomunikasi dengan 
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk 
memuluskan kepemimpinannya di kota 
kelahirannya tersebut."Fokus di Solo 
dulu," katanya.Terpisah, Ketua Dewan 
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Gibran : Di Solo Saja Belum Dilantik
Hadi Rudyatmo mengatakan Gibran 
berhak untuk menentukan langkah 
politiknya di tahun 2024, atau tahun 2022 
jika RUU Pemilu jadi disahkan.
"Kita tidak bisa menahan hak seseorang 
untuk menentukan sikap politik," kata pria 
yang juga menjabat Wali Kota Solo itu.

"Kan ada wakilnya. Dulu Pak Jokowi sama 
saya juga seperti itu. Pak Jokowi ke 
Jakarta, saya menggantikan jadi Wali 
kota," katanya.Meski demikian, Rudy 
menganggap masih terlalu dini untuk 
membicarakan pencalonan Gibran menjadi 
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belum resmi dilantik menjadi Wali Kota 
Solo.Rudy juga enggan berpikir terlalu jauh 
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Ia juga tak keberatan jika Gibran 
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Apa Kata Bintang Anda
dalam cuitan di akun resmi, seperti 
dilaporkan AFP.Fasilitas pembangkit 
listrik tenaga nuklir ini sempat 
meledak setelah gempa yang 
mengguncang kawasan itu pada 11 
Maret 2011.Saat itu, gempa 
menghancurkan bagian timur laut 
Jepang dan memicu tsunami besar. 
Gempa dan tsunami lantas 
mennyebabkan pemadaman listrik 
dan berpengaruh pada pembangkit 
nuklir di kawasan itu yang akhirnya 
meleleh akibat tak berfungsinya 
pendingin reaktor.Sementara itu, 
akibat gempa puluhan warga luka dan 
dilaporkan tak ada korban jiwa. 
Gempa bumi juga memicu 
pemadaman listrik yang luas. 
Pemadaman listrik tampaknya 
terkonsentrasi di timur laut Jepang, 
termasuk Fukushima dan prefektur 
tetangga.Pemadaman ini berdampak 
pada sekitar 950.000 rumah tangga, 

jelas juru bicara pemerintah Katsunobu 
Kato mengatakan dalam sebuah 
pengarahan yang disiarkan oleh penyiar 
publik NHK.
Namun, hingga saat ini belum dilaporkan 
terjadi kerusakan besar di kawasan itu. 
Selain itu, tidak ada peringatan tsunami 
yang dikeluarkan otoritas setempat.
Pusat gempa berada di lepas pantai 
prefektur Fukushima pada kedalaman 60 
km (36 mil), kata Badan Meteorologi 
Jepang. Gempa mengguncang gedung-
gedung untuk beberapa waktu saat 
gempa melanda sekitar pukul 11:08 waktu 
setempat (1408 GMT/ 21:08 WIB).
Gempa ikut mengguncang rumah dan 
perkantoran di ibu kota Tokyo, yang 
jaraknya ratusan kilometer di selatan 
Fukushima.Gempa bumi sering terjadi di 
Jepang, salah satu daerah seismik paling 
aktif di dunia. Jepang menyumbang 
sekitar 20 persen gempa bumi di dunia 
dengan kekuatan 6 atau lebih besar.

Info SIP
Cara Menjaga Kesehatan Ginjal

Menjaga kesehatan ginjal adalah hal 
yang sangat penting. Karena jika ginjal 
sudah tidak bisa bekerja secara 
maksimal, maka dapat menimbulkan 
berbagai penyakit pada tubuh, seperti 
gagal ginjal, batu ginjal, dan sebagainya.

Ginjal adalah sepasang organ yang ada 
di dalam tubuh yang memiliki bentuk 
seperti sepasang kacang. Ginjal memiliki 
fungsi utama dalam tubuh yaitu untuk 
membuat zat-zat yang tidak lagi 
dibutuhkan oleh tubuh.

Pola hidup adalah faktor yang sangat 
mempengaruhi kesehatan ginjal 
seseorang. Namun, masih banyak orang 
yang tidak mengetahui fungsi penting 
ginjal bagi tubuh sehingga sering 
menyepelekan kebiasaan hidup sehat.
Mengetahui fungsi ginjal menjadi hal 
yang sangat penting karena hal tersebut 
bisa menambah semangat Anda untuk 
menjaga dan merawat kesehatan ginjal 
Anda. Berikut fungsi ginjal bagi tubuh 
dan cara menjaganya, dilansir dari 
berbagai sumber:
1. Ekskresi Limbah
Ginjal berfungsi untuk membuang 
sejumlah produk limbah dan 
membuangnya dalam urin. Dua senyawa 
utama yang dikeluarkan ginjal adalah 
urea dan asam urat.
Dengan terbentuknya urea tersebut, 
maka darah akan mengalirkan urea 
tersebut menuju ginjal untuk dibuang. 
Tanpa organ ini, limbah dan racun akan 
menumpuk dalam darah.
2. Menyerap Nutrisi
Ginjal juga berfungsi untuk menyerap 
kembali nutrisi dari darah dan 
membawanya ke tempat yang paling baik 
untuk mendukung kesehatan. Ginjal juga 

Produk yang diserap kembali oleh 
ginjal adalah glukosa, asam amino, 
bikarbonat, sodium, air, fosfat, ion 
klorida, natrium, magnesium, dan 
kalium.

Pada manusia, tingkat pH yang dapat 
diterima oleh tubuh adalah antara 7,38 
dan 7,42. Di bawah batas ini, tubuh 
memasuki keadaan asidemia, dan di 
atasnya, alkalemia.

4. Mengendalikan Keseimbangan Air

Di luar kadar tersebut, protein dan 
enzim memecah dan tidak bisa lagi 
berfungsi. Dalam beberapa kasus yang 
ekstrem, hal ini bisa berakibat fatal.

Salah satu fungsi ginjal adalah 
mengendalikan dan memantau 
keseimbangan air dalam tubuh. Melalui 
organ ini, seluruh jaringan tubuh 
dipastikan menerima air agar dapat 
bekerja dengan baik.

menyerap kembali produk lain untuk 
membantu mempertahankan 
homeostasis.

3. Mempertahankan pH

Ginjal dan paru-paru membantu 
menjaga pH stabil di dalam tubuh 
manusia. Ginjal mengelola pH melalui 
dua proses sedangkan paru-paru 
mencapai ini dengan memoderasi 
konsentrasi karbon dioksida.

Ginjal akan bereaksi terhadap 
perubahan kadar air dalam tubuh. 
Ginjal akan menahan air, bukan 
membuangnya ketika tubuh sedang 
mengalami dehidrasi.

Ginjal berfungsi untuk mengatur 
tekanan darah bila diperlukan oleh 
tubuh. Tetapi ginjal bertanggung jawab 
atas penyesuaian tekanan darah yang 

5. Mengatur Tekanan Darah
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Info SIP
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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

Pria pemilik paspor bernomor 7536xx ini 
sebelumnya telah menjalani hukuman 
pidana di Lapas Kelas IIA Kerobokan 
akibat kasus narkoba."Dia ditangkap 
polisi pada Oktober 2019 karena 
menjadi pengedar narkoba hashish 
untuk para turis. 
Barang bukti 521,19 gram hashish," 
jelas Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai 

 Kovalenka melarikan dalam proses 
administrasi pemindahan dari Kantor 
Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai 
ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) 
Denpasar.

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 
TPI Ngurah Rai melakukan pencarian 
dan pengejaran terhadap buron Interpol 
Andrew Ayer alias Andrei Kovalenka 
yang kabur dari kantor Imigrasi Ngurah 
Rai, Bali.Warga Negara Rusia yang 
masuk dalam Red Notice Interpol ini 
melarikan diri dari Kantor Imigrasi Kelas 
I Khusus TPI Ngurah Rai pada Kamis 
(11/2) pukul 13.20 WITA.

Ia melarikan diri usai dijenguk rekan 
wanitanya Ekaterina Trubkina yang juga 
warga Rusia. 

Buronan Interpol Kabur Dari Imigrasi Bali

"Kovalenka kabur saat petugas 
melakukan proses administrasi 
pemindahan dari Kantor Imigrasi Kelas 
I Khusus TPI Ngurah Rai ke Rumah 
Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar," 
seperti tertulis lewat keterangan resmi 

Pada 11 Februari, Kovalenka 
rencananya akan dipindahkan dari 
Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus TPI Ngurah Rai ke Rumah 
Detensi Imigrasi Denpasar. 
Pemindahan dilakukan karena 
keterbatasan ruang detensi yang 
dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 
TPI Ngurah Rai.

Saat itu, Kovalenka ditangkap di Jl 
Sunset Road, tempat Sisha Cafe, Kuta, 
Badung. Ia kemudian menjalani masa 
hukuman di LP Krobokan, Denpasar.
Setelah masa hukuman pidana berakhir 
yang bersangkutan diserahkan ke 
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI 
Ngurah Rai pada tanggal 3 Februari 
2021 untuk selanjutnya dikenakan 
Tindakan Administrasi Keimigrasian 
Pendeportasian dan pengusulan cekal.

Parlindungan, Sabtu (13/2) malam.

Makan banyak makanan asin dapat 
mengganggu keseimbangan mineral 
dalam darah. Ini dapat mempersulit 
ginjal untuk bekerja dengan baik. 
Cobalah mengganti makanan olahan 
menjadi buah-buahan dan sayur-

Selain untuk mengatur tekanan darah, 
ginjal juga berfungsi untuk 
meningkatkan penyerapan natrium 
klorida atau garam ginjal. Beberapa hal 
yang dapat merubah tekanan darah 
dapat memicu risiko kerusakan ginjal , 
seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol 
yang berlebihan, merokok, dan 
obesitas.

Hindari Konsumsi Garam Berlebih

Ginjal akan memproduksi enzim renin 
sebagai prosesnya. Ketika menyaring 
darah, aliran dan tekanan darah yang 
stabil dibutuhkan oleh ginjal.

lebih lambat.

Cara Menjaga Ginjal agar Tetap Sehat
Ginjal adalah organ penting yang 
mempengaruhi banyak bagian tubuh 
lainnya, termasuk jantung. Maka sangat 
penting untuk menjaga kesehatan ginjal 
Anda.
Ikuti cara ini untuk membuat ginjal 
tetap sehat:

sayuran yang lebih menyehatkan.

Tekanan darah tinggi dikenal sebagai 
faktor risiko penyakit ginjal kronis. 
Olahraga teratur, bahkan hanya 20 menit 
sehari, dapat membantu mengurangi 
tekanan darah.
Tetap Terhidrasi

Olahraga

Minum banyak air membantu ginjal 
melakukan salah satu fungsi 
terpentingnya, yaitu membuang racun. 
Biasakan untuk bisa memenuhi batas 
minimal konsumsi air setiap harinya.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Biasakan untuk bisa memenuhi batas 
minimal konsumsi air setiap harinya.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359



30 29www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

Internasional

iklan JK
Internasional

Dicari
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Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Ada kamar kosong di 15th street 
dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6284

Harris,57 tahun lulusan dan lama
tinggal di Belanda. Duda, istri 
meninggal dunia, skrg ada di 
Surabaya mencari pasangan hidup
wanita open minded dan mandiri .
Hub : +62813 441 50740

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

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

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

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

yang diterima CNNIndonesia.com.

Saat proses administrasi berlangsung, 
yang bersangkutan dijenguk oleh rekan 
wanitanya Trubkina sekitar pukul 13.20 
WITA. Setelah dijenguk oleh rekan 
wanitanya, Kovalenka kembali 
menjalankan proses pemeriksaan 
Kembali oleh petugas.Namun, saat 
proses pemeriksaan berlangsung yang 
bersangkutan menyelinap dari dalam 
ruang pemeriksaan dan melarikan diri.

Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dan 
tim dari Kanwil Kemenkumham 
Bali.Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI 

Proses administrasi dilakukan untuk 
memperoleh keterangan, mendata, dan 
menyiapkan surat penyerahan untuk 
nantinya diambil oleh Interpol.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI 
Ngurah Rai saat ini telah mengerahkan 
seluruh pegawai untuk mencari 
keberadaan yang bersangkutan 
bersama-sama dengan Kantor Imigrasi 
Kelas I Denpasar, 

Warga diminta untuk 
menghubungi pihak Kantor 
Imigrasi Kelas I Khusus TPI 
Ngurah Rai lewat nomor 
Whatsapp 081236956667.

Ngurah Rai juga telah mengusulkan 
penetapan nama yang bersangkutan 
kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) 
ke Kepolisian Daerah Bali.
Koordinasi juga dilakukan bersama 
dengan Bareskrim Polri, Kedutaan Besar 
Rusia di Jakarta, Konsul Kehormatan 
Rusia dan Konsul Kehormatan Ukraina di 
Bali, Direskrimum Polda Bali, Kapolresta 
Denpasar, serta Polres, Polsek dalam 
rangka pencarian yang bersangkutan.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kantor 
Otoritas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, 
GM Angkasa Pura I dan Maskapai 
Penerbangan serta Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 
setempat untuk mencegah keberangkatan 
Kovalenka dan Trubkina keluar Bali.

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

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

Kapten Barcelona, Lionel Messi, kembali 
mendapatkan pengakuan atas 
kehebatannya. Kali ini, Messi terpilih 
sebagai atlet terbaik Argentina dalam 
satu dekade terakhir. Melansir Diario 
Sport, Minggu (14/2/2021), Messi 
dinobatkan sebagai atlet terbaik 
Argentina satu dekade terakhir oleh 
Konex Foundation. 
Pemain berusia 33 
tahun itu 
menyisihkan nama-
nama tenar lainnya 
seperti playmaker 
legendaris Boca 
Juniors, Juan 
Roman Riquelme, 
pelatih Atletico 
Madrid, Diego 
Simeone, serta 
petenis Juan Martin 
del Porto. Messi kini 
sejajar dengan atlet-atlet legendaris 
Argentina yang pernah mendapatkan 
penghargaan yang sama termasuk 
Diego Maradona.Sebelumnya, sudah 
ada tiga atlet yang meraih penghargaan 
prestisius tersebut yaitu Diego Maradona 
(1990), petenis Gabriela Sabatini (2000), 
dan pebasket Emanuel "Manu" Ginobili 
(2010). Anugerah atlet terbaik Argentina 
sedekade terakhir kepada Lionel Messi 
hanya berselang satu pekan setelah ia 
juga mendapatkan pengakuan dari 

Federasi Sejarah dan Statistik Sepak 
Bola (IFFHS). Pekan lalu, IFFHS 
menobatkan Messi sebagai pesepak 
bola terbaik dalam satu dekade 
terakhir. Nama Lionel Messi muncul 
sebagai pemain terbaik satu dekade 
terakhir, baik secara global serta di 
antara negara-negara CONMEBOL 

(Amerika Selatan). Messi 
berada di posisi teratas 
daftar pesepak bola pria 
terbaik dalam satu 
dekade terakhir. Pemain 
yang dijuluki La Pulga 
alias Si Kutu itu 
mengungguli Cristiano 
Ronaldo yang berada di 
peringkat kedua. Dalam 
kurun waktu 10 tahun 
terakhir, Lionel Messi 
sukses meraih prestasi 
gemilang bersama 

Barcelona. Pemain kelahiran Rosario 
tersebut berhasil memenangi enam 
gelar LaLiga, lima Copa del Rey, dan 
dua Liga Champions. Sementara di 
level individu, Messi mampu 
memenangi empat Ballon d'Or yaitu 
pada 2011, 2012, 2015, dan 2019. 
Pada musim ini, Lionel Messi tetap 
menunjukkan peran penting bagi 
Barcelona. Sejauh ini, ia sukses 
membukukan 15 gol plus lima assists 
dari 20 penampilan di pentas LaLiga, 
kompetisi teratas Liga Spanyol. 
Teraktual, Messi menyumbang dua gol 
dan satu assist ketika Barcelona 
menang 5-1 atas Alaves pada jornada 
ke-23 Liga Spanyol 2020-2021, Minggu 
(14/2/2021) dini hari WIB.

Messi Jadi Pemain Terbaik Argentina
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Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

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

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

yang diterima CNNIndonesia.com.

Saat proses administrasi berlangsung, 
yang bersangkutan dijenguk oleh rekan 
wanitanya Trubkina sekitar pukul 13.20 
WITA. Setelah dijenguk oleh rekan 
wanitanya, Kovalenka kembali 
menjalankan proses pemeriksaan 
Kembali oleh petugas.Namun, saat 
proses pemeriksaan berlangsung yang 
bersangkutan menyelinap dari dalam 
ruang pemeriksaan dan melarikan diri.

Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dan 
tim dari Kanwil Kemenkumham 
Bali.Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI 

Proses administrasi dilakukan untuk 
memperoleh keterangan, mendata, dan 
menyiapkan surat penyerahan untuk 
nantinya diambil oleh Interpol.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI 
Ngurah Rai saat ini telah mengerahkan 
seluruh pegawai untuk mencari 
keberadaan yang bersangkutan 
bersama-sama dengan Kantor Imigrasi 
Kelas I Denpasar, 

Warga diminta untuk 
menghubungi pihak Kantor 
Imigrasi Kelas I Khusus TPI 
Ngurah Rai lewat nomor 
Whatsapp 081236956667.

Ngurah Rai juga telah mengusulkan 
penetapan nama yang bersangkutan 
kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) 
ke Kepolisian Daerah Bali.
Koordinasi juga dilakukan bersama 
dengan Bareskrim Polri, Kedutaan Besar 
Rusia di Jakarta, Konsul Kehormatan 
Rusia dan Konsul Kehormatan Ukraina di 
Bali, Direskrimum Polda Bali, Kapolresta 
Denpasar, serta Polres, Polsek dalam 
rangka pencarian yang bersangkutan.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kantor 
Otoritas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, 
GM Angkasa Pura I dan Maskapai 
Penerbangan serta Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 
setempat untuk mencegah keberangkatan 
Kovalenka dan Trubkina keluar Bali.

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

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

Kapten Barcelona, Lionel Messi, kembali 
mendapatkan pengakuan atas 
kehebatannya. Kali ini, Messi terpilih 
sebagai atlet terbaik Argentina dalam 
satu dekade terakhir. Melansir Diario 
Sport, Minggu (14/2/2021), Messi 
dinobatkan sebagai atlet terbaik 
Argentina satu dekade terakhir oleh 
Konex Foundation. 
Pemain berusia 33 
tahun itu 
menyisihkan nama-
nama tenar lainnya 
seperti playmaker 
legendaris Boca 
Juniors, Juan 
Roman Riquelme, 
pelatih Atletico 
Madrid, Diego 
Simeone, serta 
petenis Juan Martin 
del Porto. Messi kini 
sejajar dengan atlet-atlet legendaris 
Argentina yang pernah mendapatkan 
penghargaan yang sama termasuk 
Diego Maradona.Sebelumnya, sudah 
ada tiga atlet yang meraih penghargaan 
prestisius tersebut yaitu Diego Maradona 
(1990), petenis Gabriela Sabatini (2000), 
dan pebasket Emanuel "Manu" Ginobili 
(2010). Anugerah atlet terbaik Argentina 
sedekade terakhir kepada Lionel Messi 
hanya berselang satu pekan setelah ia 
juga mendapatkan pengakuan dari 

Federasi Sejarah dan Statistik Sepak 
Bola (IFFHS). Pekan lalu, IFFHS 
menobatkan Messi sebagai pesepak 
bola terbaik dalam satu dekade 
terakhir. Nama Lionel Messi muncul 
sebagai pemain terbaik satu dekade 
terakhir, baik secara global serta di 
antara negara-negara CONMEBOL 

(Amerika Selatan). Messi 
berada di posisi teratas 
daftar pesepak bola pria 
terbaik dalam satu 
dekade terakhir. Pemain 
yang dijuluki La Pulga 
alias Si Kutu itu 
mengungguli Cristiano 
Ronaldo yang berada di 
peringkat kedua. Dalam 
kurun waktu 10 tahun 
terakhir, Lionel Messi 
sukses meraih prestasi 
gemilang bersama 

Barcelona. Pemain kelahiran Rosario 
tersebut berhasil memenangi enam 
gelar LaLiga, lima Copa del Rey, dan 
dua Liga Champions. Sementara di 
level individu, Messi mampu 
memenangi empat Ballon d'Or yaitu 
pada 2011, 2012, 2015, dan 2019. 
Pada musim ini, Lionel Messi tetap 
menunjukkan peran penting bagi 
Barcelona. Sejauh ini, ia sukses 
membukukan 15 gol plus lima assists 
dari 20 penampilan di pentas LaLiga, 
kompetisi teratas Liga Spanyol. 
Teraktual, Messi menyumbang dua gol 
dan satu assist ketika Barcelona 
menang 5-1 atas Alaves pada jornada 
ke-23 Liga Spanyol 2020-2021, Minggu 
(14/2/2021) dini hari WIB.

Messi Jadi Pemain Terbaik Argentina
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180 Disewakan rumah di 27st dekat Snyder

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

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

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

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

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

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

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

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Keuangan: Aman

Selain urusan mengatur waktu, 
sebaiknya Anda juga lebih cermat 
mengelola ucapan di kantor. Jangan 
sampai muncul salah paham dengan 
rekan kerja gara-gara  atau candaan..

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Asmara: tukar pikiran

Asmara: Salah sangka.

Asmara: Makin kompak.
Keuangan: Tak teliti.

Bagaimana jika Anda mulai memikirkan 
peluangpassive income  seperti 
memodali usaha supaya bisa 
mendapatkan pembagian komisi? 
Pasalnya, buah hati dan pasangan 
kerap merindukan kehadiran Anda di 
rumah, lho.

Coba komunikasikan perasaan Anda. 
Terlalu banyak diam pun tak selalu 
baikTak masalah bila Anda tak peduli 
politik kantor. Tapi, pastikan Anda 
aman dari jeratan rekan kerja. Ayo, 
suarakan kebenaran!

Asmara: Mulai jenuh.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan: Ambisius.

Jangan batasi kegiatan, apalagi kala 
pekerjaan sudah mulai menipis. Tapi, 
jangan pula memaksakan bila Anda 
lelah. Oh ya, cicil pekerjaan dari 
sekarang, supaya cuti  bisa dinikmati 
sepuas hati. 

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Selalu santap makanan bergizi, 
siapkan vitamin, serta jangan biarkan 
tubuh terpapar hujan dan angin terlalu 
lama. Akibatnya, izin sakit sehari saja 
bisa membuat pekerjaan menumpuk. 
Keuangan: Kalkulasi dulu

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Keuangan: Memaksakan diri.

Taurus(20April-20mei)

Asmara: Pura-pura suka.

Jangan sampai Anda kehilangan 
peluang karena tak rela berbagi rezeki. 
Lebih baik sukses besar di satu bidang 
daripada mengerjakan berbagai bidang 
tapi hasilnya biasa-biasa saja, bukan?

Anda sering panik dan merasa sendiri 
sehingga suka “keceplosan” bicara 
kasar. Lain kali, tahan saja dulu dan 
jangan malu meminta maaf .

Ribut dengan pasangan itu wajar dan 
biasa terjadi. Sepertinya, Anda butuh 
bantuan pihak lain yang netral dan bisa 
memberikan jalan keluar

Keuangan: Tagih utang.

Saat ini Anda benar-benar 
membutuhkan waktu berkualitas. Ayo, 
segera rencanakan liburan, daripada 
setengah hati menjalankan rutinitas.
Keuangan: Belajar bisnis.

jangan terlalu mudah terbawa 
emosi.Sudah banyak yang terganggu 
juga tersinggung dengan status-status 
negatif Anda. Di sisi lain, orangtua sudah 
rindu, tuh. Atur waktu mengunjungi 
mereka  ya. 

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Simpan THR.
Asmara: Perlu dukungan. 

Keuangan: Ada kiriman.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara: Penuh curiga

Asmara: Butuh bantuan. 

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan: Ada sisa.

Asmara: Selalu setia.

Keuangan: Mari belanja.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Asmara: Bikin iri.

Asmara: Orang ketiga.

Politik di kantor tak pernah membuat 
Anda tertarik. Apalagi jika tak ada 
sangkut-pautnya dengan Anda. 
Pokoknya, jangan terpancing jika ada 
rekan  yang mengajak bergosip, ya! 
Bersikap biasa saja dan tunjukkan Anda 
tidak tertarik ikut konflik.  

Leo (23 Juli - 22 Agust)
Anda tak usah merasa bersalah. Semua 
tahu bukan Anda penyebab kekacauan 
ini, kok. Lebih baik Anda bekerja saja. 
Lagi pula, dalam hitungan bulan, akan 
ada titik cerah yang membuat semua 
keadaan membaik. Sabar saja, ya!
Keuangan: Sejahtera.
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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

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

pabrik roti & packing gaji $9.50 - $10
Driver $12

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Hubungi 

Disewakan apartemen lt. 2 ($300)
lt.3 ($550) studio. 
14xx Broad & Tasker St.
Call : 215 - 901 - 2264

Ada satu kamar kosong untuk pria di
15th street dekat toko - toko Indo
hubungi :  267 - 303 - 6204

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

Disewakan 1 kamar kosong dan dicari
wanita untuk share 1 kamar besar 
di 1014 Winter St Chinatown.
Hub : 267 - 888 - 0411

Apa Kata Bintang Anda

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Keuangan: Aman

Selain urusan mengatur waktu, 
sebaiknya Anda juga lebih cermat 
mengelola ucapan di kantor. Jangan 
sampai muncul salah paham dengan 
rekan kerja gara-gara  atau candaan..

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Asmara: tukar pikiran

Asmara: Salah sangka.

Asmara: Makin kompak.
Keuangan: Tak teliti.

Bagaimana jika Anda mulai memikirkan 
peluangpassive income  seperti 
memodali usaha supaya bisa 
mendapatkan pembagian komisi? 
Pasalnya, buah hati dan pasangan 
kerap merindukan kehadiran Anda di 
rumah, lho.

Coba komunikasikan perasaan Anda. 
Terlalu banyak diam pun tak selalu 
baikTak masalah bila Anda tak peduli 
politik kantor. Tapi, pastikan Anda 
aman dari jeratan rekan kerja. Ayo, 
suarakan kebenaran!

Asmara: Mulai jenuh.

Gemini(21 Mei-21Juni)

Keuangan: Ambisius.

Jangan batasi kegiatan, apalagi kala 
pekerjaan sudah mulai menipis. Tapi, 
jangan pula memaksakan bila Anda 
lelah. Oh ya, cicil pekerjaan dari 
sekarang, supaya cuti  bisa dinikmati 
sepuas hati. 

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Selalu santap makanan bergizi, 
siapkan vitamin, serta jangan biarkan 
tubuh terpapar hujan dan angin terlalu 
lama. Akibatnya, izin sakit sehari saja 
bisa membuat pekerjaan menumpuk. 
Keuangan: Kalkulasi dulu

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Keuangan: Memaksakan diri.

Taurus(20April-20mei)

Asmara: Pura-pura suka.

Jangan sampai Anda kehilangan 
peluang karena tak rela berbagi rezeki. 
Lebih baik sukses besar di satu bidang 
daripada mengerjakan berbagai bidang 
tapi hasilnya biasa-biasa saja, bukan?

Anda sering panik dan merasa sendiri 
sehingga suka “keceplosan” bicara 
kasar. Lain kali, tahan saja dulu dan 
jangan malu meminta maaf .

Ribut dengan pasangan itu wajar dan 
biasa terjadi. Sepertinya, Anda butuh 
bantuan pihak lain yang netral dan bisa 
memberikan jalan keluar

Keuangan: Tagih utang.

Saat ini Anda benar-benar 
membutuhkan waktu berkualitas. Ayo, 
segera rencanakan liburan, daripada 
setengah hati menjalankan rutinitas.
Keuangan: Belajar bisnis.

jangan terlalu mudah terbawa 
emosi.Sudah banyak yang terganggu 
juga tersinggung dengan status-status 
negatif Anda. Di sisi lain, orangtua sudah 
rindu, tuh. Atur waktu mengunjungi 
mereka  ya. 

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Simpan THR.
Asmara: Perlu dukungan. 

Keuangan: Ada kiriman.

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Asmara: Penuh curiga

Asmara: Butuh bantuan. 

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan: Ada sisa.

Asmara: Selalu setia.

Keuangan: Mari belanja.

Cancer(22 Juni - 22 Juli)
Asmara: Bikin iri.

Asmara: Orang ketiga.

Politik di kantor tak pernah membuat 
Anda tertarik. Apalagi jika tak ada 
sangkut-pautnya dengan Anda. 
Pokoknya, jangan terpancing jika ada 
rekan  yang mengajak bergosip, ya! 
Bersikap biasa saja dan tunjukkan Anda 
tidak tertarik ikut konflik.  

Leo (23 Juli - 22 Agust)
Anda tak usah merasa bersalah. Semua 
tahu bukan Anda penyebab kekacauan 
ini, kok. Lebih baik Anda bekerja saja. 
Lagi pula, dalam hitungan bulan, akan 
ada titik cerah yang membuat semua 
keadaan membaik. Sabar saja, ya!
Keuangan: Sejahtera.


