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Money Grams $1 = Rp 14.249,- Kurs BI $1 = Rp 14.600-

bersambung ke hal 3

Rabu
03/31/2021 Edisi 1446

Hubungi : 267 - 235 - 3359

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 
merilis pernyataan perihal keputusan 
Pemprov DKI 
Jakarta yang 
telah 
melakukan 
pembayaran 
kepada FEO 
Ltd selaku 
promotor dan 
pemegang 
lisensi Formula 
E senilai 53 juta 
poundsterling 
Inggris atau 
setara Rp 
983,31 miliar 
pada 2019-
2020. Seperti 
diketahui, 
perhelatan itu 
resmi ditunda 
ke tahun 2022. 
"Dana tersebut tidak hangus. Karena 
Jakarta Eprix ditunda hingga 2022, 

uang yang sudah dibayarkan akan 
digunakan untuk event di tahun 2022," 

kata Project Director 
Sportainment 
Jakpro M Maulana 
dalam 
keterangannya, 
Selasa (23/3/2021). 
"Kita tidak mau 
membatalkan 
Formula E di 
Jakarta, hanya 
menunda. Karena 
itu, commitment fee 
yang sudah 
dibayarkan akan 
digunakan untuk 
pelaksanaan event 
ini 2022 nanti," 
lanjutnya. Gubernur 
DKI Jakarta Anies 
Baswedan waktu itu 
menginformasikan 

melalui akun Instagram-nya, 
@aniesbaswedan, Minggu (14/7/2019). 

Demi Formula E
Anies Bayar 1 Trilliun

1 Trilliun
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"Alhamdulillah, berhasil! Jakarta akan 
menjadi salah satu tuan rumah balap 
mobil bergengsi Formula E di 
pertengahan tahun 2020," tulis Anies 
dalam keterangan foto di akun 
Instagram-nya. Formula E adalah ajang 
balap mobil listrik. Tidak semua tahu 
akan ajang ini dibandingkan dengan 
Formula 1 dan MotoGP. Lalu, apa itu 
balapan Formula E? Melansir 
fiaformulae.com, website resmi 
Formula E, balapan Formula E adalah 
seri balap mobil listrik internasional 
pertama di dunia. Balapan terdiri atas 

24 pembalap dari 12 tim dan 
diselenggarakan di jalanan di 12 kota 
yang terbagi di lima benua di dunia. 
Balapan Formula E bukan hanya sekedar 
balapan, ajang ini juga sebagai pengujian 
dan pengembangan teknologi terkait 
dengan jalan, membantu 
menyempurnakan desain kendaraan listrik 
sembari mempromosikan bebas polusi 
udara pada skala global. Awalnya, 
balapan Formula E ini diprakarsai oleh 
Presiden FIA Jean Todt dan pengusaha 
asal Spanyol Alejandro Agag. Mereka 
berdua bersama-sama mengembangkan 
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balapan tersebut sebagai sarana untuk 
menciptakan dunia yang lebih bersih 
dan lebih baik. Formula E memulai 
debutnya pada tahun 2014 silam di 
Beijing, China, dan hingga saat ini 
sudah berlangsung selama lima 
musim. Dikutip dari pemberitaan 
Kompas.com (20/9/2019) yang 
melansir situs resmi Formula E, setiap 
sirkuit yang digunakan untuk seri 
balapan harus mempunyai panjang 
sirkuit 1,9 hingga 3,4 kilometer. Mobil 
yang digunakan untuk balapan 
mempunyai kekuatan maksimal 250 
kilowatt (Kw) yang artinya dapat 
menyentuh kecepatan maksimal 280 
kilometer per jam. Kendati demikian, 
saat balapan berlangsung, pengemudi 
hanya diperbolehkan menggunakan 

tenaga sebesar 200 Kw. Lama balapan 
hanya berlangsung selama 45 menit. 
Selain itu, terdapat peraturan yang tidak 
memperbolehkan pembalap untuk 
melakukan pengisian daya selama 
balapan berlangsung. Pengisian daya 
mobil hanya diperbolehkan dilakukan saat 
latihan dan di antara setiap sesi. Setiap 
sepuluh pembalap yang berhasil 
menyelesaikan balapan, akan 
mendapatkan poin. Posisi pertama meraih 
poin 25, kedua meraih pon 18, ketiga 
meraih poin 15, keempat meraih poin 12, 
kelima meraih poin 10, keenam meraih 
poin 8, ketujuh meraih poin 6, kedelapan 
meraih poin 4, kesembilan meraih poin 2, 
dan kesepuluh meraih poin 1. Wakil Ketua 
DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendorong 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
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ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

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

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification
melakukan klarifikasi mengenai 
anggaran yang telah dihabiskan untuk 
ajang Formula E. Menurut politisi Partai 
Amanat Nasional (PAN) ini, Pemprov 
DKI Jakarta tidak bisa mengumumkan 
penundaan penyelenggaraan acara 
dan hanya memberikan informasi 
bahwa dana commitment fee sebesar 
Rp 560 miliar tersebut tidak hangus. 
Pemprov DKI, sebut Zita, seharusnya 
memberikan kepastian kepada 
masyarakat di tengah kondisi pandemi 
seperti saat ini. Sebab, banyak pihak 
yang mempertanyakan status dan 
jumlah anggaran yang telah 
dihabiskan. "Saya pikir lebih bijak kalau 
Gubernur yang langsung klarifikasi 
saja. Jawab pertanyaan publik dengan 
data dan fakta. Jangan sampai rakyat 

hanya menerka-nerka, akhirnya timbul 
hoaks," kata Zita melalui keterangan 
tertulis, Jumat (29/1/2021). Kisruh 
mengenai anggaran commitment fee ini 
juga sempat diutarakan oleh anggota 
DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. 
Gilbert mengatakan, anggaran yang telah 
dikeluarkan untuk ajang Formula E 
seharusnya bisa dialokasikan untuk 
penanganan banjir, mempercepat 
pemulihan ekonomi, ataupun penanganan 
Covid-19 seperti vaksinasi. Menurut dia, 
dana yang telah dikeluarkan untuk ajang 
balap tersebut mencapai lebih dari Rp 1,1 
triliun. Gilbert memerinci, dana tersebut 
termasuk dengan commitment fee 
sebesar Rp 560 miliar dan perubahan 
lapangan Monas sebesar Rp 143 miliar. 
Kemudian, biaya studi kelayakan sebesar 
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Tanah Air

Tanah AirTanah Air

Internasional 

Internasional 

Rp 5 miliar, sosialisasi sebesar Rp 600 
juta, dan layanan umum sebesar Rp 10 
miliar. Ketiganya disebut merupakan 
bagian dari penyertaan modal daerah 
(PMD) tahun 2020 ke PT Jakarta 
Propertindo (Jakpro) sebesar Rp 305 
miliar. Selain itu, Gilbert menyebutkan, 
masih ada biaya lain berupa bank 
garansi sebesar Rp 430 miliar serta 
beberapa anggaran Formula E lain 
yang terdapat di beberapa SKPD dan 
biaya negosiasi awal ke New York. 
"Beberapa anggaran Formula E juga 
terdapat di beberapa SKPD lain seperti 

Dispora, Dishub (rencana pembelian 
sepeda), dan Disparbud dengan jumlah 
yang berarti," kata dia. Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta sebelumnya 
menunda penyelenggaraan Formula E. 
Manajer Komunikasi Jakpro Melisa Sjch 
mengatakan, penundaan pelaksanaan 
Formula E telah sesuai dengan arahan 
Anies karena memprioritaskan 
keselamatan pada masa pandemi Covid-
19. Melisa menekankan, biaya komitmen 
atau commitment fee yang sempat Anies 
serahkan ke pihak Formula E sebesar Rp 
560 miliar tidak akan hilang. Setelah 
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Internasional 

Internasional 

kembali menunda, Jakpro bersama 
Pemprov DKI serta Dinas Pemuda dan 
Olahraga bakal terus memantau situasi, 
bekerja sama dengan FEO untuk 
melihat kemungkinan penjadwalan 
ulang demi terselenggaranya Formula E 
di Jakarta. Dengan penundaan ini, 
Pemprov DKI Jakarta telah dua kali 
menunda ajang balap mobil ramah 
lingkungan tersebut. Penundaan 
sebelumnya dilakukan pada 11 Maret 
2020 ketika Covid-19 merebak di 
Indonesia. Sementara hasil audit Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI 
Jakarta mencatat Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan telah melakukan 
pembayaran kepada FEO Ltd selaku 
promotor dan pemegang lisensi 
Formula E atas penyelenggaraan acara 

olahraga tersebut senilai 53 juta 
poundsterling Inggris atau setara Rp 
983,31 miliar pada 2019-2020, tulis BPK 
dalam Buku Laporan Hasil Pemeriksaan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang 
telah dikonfirmasi anggota BPK, Achsanul 
Qosasi, Senin (22/3/2021). BPK merinci, 
dari Rp 983,31 miliar yang dibayarkan, Rp 
560,31 miliar digunakan untuk membayar 
commitment fee Formula E. Dana 
setengah triliun rupiah lebih itu dibayarkan 
pada tahun 2019 dan tahun 2020. "Fee 
yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai 
GBP 20.000.000,00 atau setara Rp 
360.000.000.000,00. Fee yang dibayarkan 
tahun 2020 senilai GBP 11.000.000,00 
atau setara Rp 200.310.000.000,00," tulis 
BPK. Selain itu, menurut catatan BPK, 

Pemprov DKI membayar Bank Garansi 
senilai GBP 22 juta atau setara Rp 423 
miliar. Namun terkait Bank Garansi ini, PT 
Jakpro telah renegosiasi pada 13 Mei 
2020 kepada FEO untuk penarikan Bank 
Garansi dan telah disetujui. "Bank 
Garansi senilai GBP 22.000.000,00 atau 
setara Rp 423.000.000.000,00. Pihak PT 
Jakpro telah melakukan renegosiasi 
dengan FEO terkait penarikan bank 
garansi senilai GBP 22.000.000,00 yang 
telah disetujui oleh pihak FEO melalui 
surat tanggal 13 Mei 2020," demikian 
keterangan BPK. Bayangkan, uang APBD 
itu uang rakyat, diletakkan di tangan 
pihak luar hanya untuk dianggurin. Bagi 
kita dianggurin, karena tidak ada nilai 
ekonomisnya lagi. Tidak bisa diputarkan 
jadi modal kerja, membayar biaya-biaya 
atau dibelanjakan untuk keperluan 

daerah. Bagi FEO itu tentu uang yang 
produktif, uang jatuh dari langit. Tanpa 
mengorbankan apa-apa mereka 
menerima uang sebesar itu dan bisa 
digunakan terserah mereka pula. 
Setelah diputuskan batal 
diselenggarakan, atau menurut Anies 
ditunda, pada Mei 2020 PT Jakarta 
Propertindo (Jakpro) selaku 
penyelenggara telah melakukan 
renegosiasi dengan FEO agar Bank 
Garansi bisa ditarik. Menurut mereka, 
renegosiasi itu disetujui oleh pihak FEO. 
Artinya uang yang Rp 423 miliar dapat 
ditarik kembali. Namun untuk uang fee 
tidak dapat ditarik sama sekali, 
alasannya karena menjadi jaminan 
kewajiban pihak Jakpro kepada FEO. 
Anggaplah Rp 423 miliar benar sudah 
kembali ke kas daerah DKI, tapi masih 
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ada Rp 560 miliar di tangan pihak lain 
yang tidak bisa diapa-apakan sampai 
dengan tahun 2022. Wakil Gubernur 
DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria 
mengatakan, perhelatan Formula E 
ditunda hingga 2022. Penundaan ini 
dipastikan tidak akan menghanguskan 
uang commitment fee yang telah 
dibayar Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. "Karena ada Covid, 
pelaksanaan ditunda sampai tahun 
2022," katanya di Balai Kota DKI 
Jakarta, Kamis (18/3) malam. Politikus 
Gerindra itu kembali menegaskan uang 

commitment fee tidak akan hangus 
mengingat situasi saat ini di luar prediksi, 
force majeure. "Kalau soal dana itu kan 
tidak hilang ini kan force majeure kalau 
ada pandemi ini kan tidak berarti dana 
yang sudah dibayar itu tidak hilang, tidak 
hilang dana yang sudah pernah 
dibayarkan," ujarnya. Informasi 
pembayaran itu bisa diakses dari laman 
dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Rinciannya, 
pembayaran Rp 360 miliar dilakukan pada 
bulan Desember 2019 untuk gelaran tahun 
2020 dan Rp 200 miliar pada Februari 
2020 untuk tahun 2021. Sekarang yang 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

ramayana

Internasional 

Internasional Tanah Air

Tanah Air

Sama - sama baca buku
yang baca komik 
lebih berkarya

ada Rp 560 miliar di tangan pihak lain 
yang tidak bisa diapa-apakan sampai 
dengan tahun 2022. Wakil Gubernur 
DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria 
mengatakan, perhelatan Formula E 
ditunda hingga 2022. Penundaan ini 
dipastikan tidak akan menghanguskan 
uang commitment fee yang telah 
dibayar Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. "Karena ada Covid, 
pelaksanaan ditunda sampai tahun 
2022," katanya di Balai Kota DKI 
Jakarta, Kamis (18/3) malam. Politikus 
Gerindra itu kembali menegaskan uang 

commitment fee tidak akan hangus 
mengingat situasi saat ini di luar prediksi, 
force majeure. "Kalau soal dana itu kan 
tidak hilang ini kan force majeure kalau 
ada pandemi ini kan tidak berarti dana 
yang sudah dibayar itu tidak hilang, tidak 
hilang dana yang sudah pernah 
dibayarkan," ujarnya. Informasi 
pembayaran itu bisa diakses dari laman 
dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Rinciannya, 
pembayaran Rp 360 miliar dilakukan pada 
bulan Desember 2019 untuk gelaran tahun 
2020 dan Rp 200 miliar pada Februari 
2020 untuk tahun 2021. Sekarang yang 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com16
15

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

Telp.: 267-235-3359, 267-528-8502
Fax: 215-755-0736

Tanah Air

Menjaga kondisi ruangan agar tetap 
memiliki kelembapan yang ideal 
merupakan sesuatu yang penting. 

Mengenal Manfaat Humidifier

menjadi pertanyaan apakah Anies yakin 
perhelatan itu diadakan 2022 ? 
Sedangkan Anies turun jabatan 2022. 
Sementara itu Fraksi Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI) mengatakan ada 
potensi kerugian daerah jika Formula E 
tetap dilanjutkan pada 2020. Sumber 
kerugian daerah berasal dari 
penambahan nilai commitment fee 
setiap tahunnya. Anggota DPRD Fraksi 
PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo 
merinci potensi kerugian daerah yaitu 
dari pembayaran commitment fee 
sebesar £ 31 juta, yang diperuntukkan 
penyelenggaraan 2020 sebesar £ 20 
juta, dan pembayaran termin pertama 
untuk acara 2021 sebesar £ 11 juta. 
"Nilai commitment fee bertambah 10 
persen dari tahun ke tahun, sehingga 

untuk penyelenggaraan 2020, 2021, dan 
2022 masing-masing sebesar 20, 22, dan 
£ 24,2 juta," ucap Angga, Kamis (18/2). Ia 
menyebutkan, commitment fee untuk 
Formula E tahun 2022 sebesar £ 20 juta 
atau £ 24,2 juta. Sehingga, selisihnya £ 
4,2 juta poundsterling atau sekitar Rp 80 
miliar. "Jangan sampai, karena Pemprov 
DKI sudah terlanjur setor uang £ 31 juta 
lalu diputuskan angka commitment fee 
yang lebih besar tanpa ada dasar yang 
jelas. Kalau itu yang terjadi, maka 
Pemprov DKI jelas dirugikan,” ucapnya. 
Jika Formula E tetap digelar tahun 2022, 
Angga mengatakan, potensi masalah 
berikutnya adalah tidak jelasnya nasib 
sisa uang commitment fee setelah 
berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies 
Baswedan pada 2022. Sementara, 
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kontrak penyelenggaraan Formula E 
berlaku hingga 2024. Di sisi lain, 
imbuhnya, menurut Undang-Undang 
nomor 10 tahun 2016, Pilkada serentak 
akan dilakukan pada 2024. Posisi 
Gubernur DKI Jakarta periode 2022 
hingga 2024 Jakarta akan diisi oleh 
Pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk 
pemerintah pusat. “Seandainya Plt. 
Gubernur tidak mau melanjutkan 
Formula E tahun 2023 dan 2024, 
apakah sisa uang commitment fee bisa 
dikembalikan? Jika tidak bisa 
dikembalikan, maka negara rugi 
ratusan miliar rupiah. Sebaiknya 
Formula E ini dibatalkan saja lalu tarik 
uangnya, agar tidak menjadi masalah di 
kemudian hari,” tutur Anggara. "2022 
adalah tahun akhir masa jabatan 
Gubernur Anies, kontrak 5 tahun ini 
bukan hanya membebani rakyat, tapi 
juga Gubernur dan pemerintahan 
selanjutnya. Tolong jangan wariskan 
tagihan," kata Anggara dalam 
keterangan tertulis, Senin (22/3/2021). 
Dalam mimpinya, Anies 
membayangkan kesuksesan Formula E 
akan melambungkan namanya. 
Mengalahkan Asian Games yang 
notabene milik Presiden Jokowi. 
Mungkin sesudah ditemani berhitung 

oleh anak buahnya, Anies baru sadar, 
soal modal, balik modal dan laba-rugi. 
Mengembalikan modal ratusan miliar 
commitment fee bukan hal gampang. 
Jaminannya apa? Siapa yang menjamin 
penontonnya banyak, sementara tak 
satupun pembalap dari Indonesia yang 
ikutan. Impian jadi ancaman. Kekonyolan 
ini memang sudah ada bau-baunya dari 
awal. Karena semenjak rencana ini 
bergulir, banyak pihak yang sudah 
meragukan, bahkan melarang event ini 
digelar oleh Anies. Selain karena tidak 
potensial dari segi ekonomi, juga tidak 
ada bangga-bangganya 
menyelenggarakan event yang di negara 
lain pun tidak ada yang antusias untuk 
menontonnya. Itu sama saja membuang 
uang untuk satu gelaran acara yang tidak 
punya dampak apa-apa ke depannya. 
Belum lagi penolakan dari pengamat 
budaya, karena menurut mereka Monas 
terlalu sakral untuk dijadikan ajang 
balapan seperti itu. Dan juga penolakan 
dari pejabat-pejabat negara. Tapi Anies 
tetap nekat karena ada orang yang 
menyuruhnya. Dia nekat saja meneruskan 
apa yang diidam-idamkannya pihak lain. 
Anies berani karena dibelakangnya ada 
JK. Kenapa bisa dibilang JK, karena 
belakangan, setelah Sadikin Aksa menjadi 
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tersangka tanggal 13 Maret lalu, atas 
dugaan tindak pidana sektor jasa 
keuangan, Formula E ini kembali 
hangat dibicarakan. Ternyata Sadikin 
Aksa adalah RC-nya di gelaran 
Formula E ini. (RC= Racing 
Committee). Fantasi liar publik pun 
semakin berkembang, karena ternyata 
Sadikin Aksa ini adalah keponakan dari 
JK. Ya, JK yang baru beberapa hari 
lalu memuji Anies karena banyak 
membantu masjid-masjid, 100 miliar 
per tahun. Pakai uang kas daerah 
tentunya. Anies waktu itu sebenarnya 
sudah bingung enggak bisa batal. 
Kalau batalin uang kasnya hangus. 
Maka akhirnya berpikir berusaha 
supaya pusat yang batalin, sehingga 
uangnya dikembalikan oleh pusat, 
karena pusat yang batalin. Maka 
dibikin isu ramai soal penebangan 
pohon Monas dan revitalisasi Monas 
karena melanggar Keppres tahun 
1995. Ramai pula soal rekomendasi 
Tim Ahli Cagar Budaya yang katanya 
bohong, lalu dibilang salah ketik. 
Kenapa? karena Anies berharap 
pemerintah pusat turun tangan 
membatalkan Formula E di Monas. 

Sedangkan tidak ada alternatif lokasi 
lainnya, sehingga ya batal saja. Tapi 
bukan Anies yang membatalkan, 
melainkan pusat alias Jokowi. Tentu saja 
akal-akalan mencari kambing hitam ini 
tercium oleh Presiden Jokowi, sehingga 
pemerintah pusat tidak sampai 
terpancing membatalkan Formula E. 
Indikasi Anies tidak berniat 
merealisasikan Formula E ini sudah 
tercium sejak awal 2020. Waktu itu 
rencananya kan Formula E digelar pada 
bulan Juni 2020. Namun hingga Februari 
2020, tiketnya sendiri tidak pernah 
ditawarkan. Anies hanya heboh sendiri 
“mengolah” Monas. Bolak balik soal 
Monas saja, pohonnya ditebang, aturan 
dilanggar, dan lain-lain. Sementara 
promosi dan undangan buat penonton 
sama sekali tidak ada. Tidak masuk akal 
kan? Nah, Anies tidak pernah berhenti 
memikirkan akal bulus apa lagi buat 
mengkambinghitamkan Jokowi. Oleh 
sebab itu, dia tidak pernah membatalkan 
Formula E. Anies terbantu dengan 
adanya pandemi Covid. Ada alasan 
sangat kuat buat menunda Formula E. 
Tanpa “membakar” dirinya sendiri. Fee 
pun terus saja dibayar. Pandemi terus 
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berlanjut. Formula E kembali dijadwal 
ulang menjadi tahun 2022. Walaupun 
ramai terbongkar bahwa Anies sudah 
membayar hampir Rp 1 triliun pada 
pihak Formula E, tetapi kan ngelesnya 
gampang. Katanya soal Bank Garansi 
akan dikembalikan. Sedangkan fee tidak 
akan hangus. Walaupun Anies sendiri 
pada 2019 pernah bikin Pergub buat 
Jakpro cari sponsor, tapi tidak berhasil 
dikerjakan oleh Jakpro, Formula E jalan 
terus. Pakai uang rakyat. Walaupun 
sudah ada audit BPK, Anies terus maju. 
Tinggal ditunda kok, nggak masalah. 
Malah sekarang terungkap lagi bahwa 
lokasinya tidak lagi di Monas. Jakpro 
sedang mencari lokasi baru. Lokasi baru 
perlu studi kelayakan baru. Duit lagi 
buat Jakpro memang sudah diberikan 
Penyertaan Modal Daerah (PMD) 
sebesar Rp 305 miliar terkait urusan 
printilan gelaran Formula E. Ini 
termasuk buat biaya studi kelayakan, 
sosialisasi, layanan umum dan lain-lain. 
Ujungnya Formula E sebenarnya 

(kembali) menyasar Presiden Jokowi? 
Tahun 2022 merupakan tahun terakhir 
masa jabatan Anies. Sementara Pilkada 
akan digelar pada 2024. Untuk 
menggantikan Anies, Presiden Jokowi 
akan menunjuk Plt (Pelaksana tugas). 
Apakah ada jaminan bahwa Formula E 
pasti dilaksanakan pada 2022? Rasanya 
tidak mungkin, karena sampai sekarang 
belum ada kabar sama sekali. Justru 
nanti akan ada rame-rame lagi nanti yang 
menyebabkan Anies memutuskan untuk 
menunda Formula E lagi ke 2023. Karena 
Anies berharap, Plt itu lah yang akan 
membatalkan Formula E. Pembatalan 
Formula E akan berdampak pada 
hangusnya semua biaya yang sudah 
dibayarkan ke pihak Formula E, maupun 
biaya yang sudah dikeluarkan di Jakarta. 
Artinya, Anies akan lepas dari blunder 
Formula E. Karena uang rakyat yang 
hilang itu, nantinya merupakan 
“kesalahan” Plt Gubernur DKI dan 
Presiden Jokowi dong. Sejarah akan 
mencatat bahwa, yang membatalkan 

Formula E dan menyebabkan DKI 
Jakarta kehilangan duit rakyat hingga 
triliunan adalah Plt Gubernur, bukan 
Anies. Anies akhirnya berhasil 
melepaskan diri dari tanggung jawab 
besar Formula E. Ini namanya "great 
escape plan", rencana 
pelarian/penyelamatan besar. Buat 
Anies. Pemprov DKI ini seolah sudah 
hilang hati nuraninya. Anggaran segitu 
banyak, kalau dipakai untuk 
penanganan banjir pasti sudah selesai 
dari dulu. Uang Rp 1 triliun ini kalau 
dipakai untuk normalisasi sungai, 
mungkin Jakarta sudah banyak 
berkurang banjirnya. Kalau dipakai 
untuk membangun rusunawa, banyak 
warga yang bisa direlokasi dan tidak 
perlu ada ribut-ribut soal rumah DP 0 
rupiah yang gagal total karena tidak 
laku. Uang sebesar ini kalau dialihkan 
ke penanganan Covid-19, rasanya Anies 
tidak perlu merengek minta bantuan ke 
pusat. Apalagi ini bisa dipakai untuk 

Kita lihat saja bagaimana akhirnya soal 
Formula E ini. Kalaupun benar 
nantinya akan ditunda Anies sampai 
2023, kita tunggu bagaimana langkah 
catur Presiden Jokowi menanganinya. 
Ya, memang Anies bisa selicik itu. Tapi 
kayaknya Jokowi lebih maju beberapa 
langkah dari kubunya Anies. Dan 
terbitlah ide dari Pak Jokowi yang 
membuat Tim Pemburu Koruptor. Tim 
ini yang akan membongkar semua 
keuangan yang ada di DKI. Termasuk 
anggota dewannya DPRD DKI. karena 
selama ini DPRD DKI diam dengan 
kelakuan Anies. Padahal mereka tahu 
adanya korupsi yang dilakukan Anies. 
Semoga perbuatan mereka dapat 
terbongkar semuanya. Semoga Jokowi 
bisa membongkarnya.

bansos yang bisa menjangkau jutaan 
warga. Luar biasa pemborosan. Anies 
kembali buktikan dari zaman dia jadi 
menteri sampai sekarang, selalu 
bermasalah dengan anggaran. 
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Info SIP

Gangguan bipolar adalah penyakit mental 
yang menyebabkan periode bergilir dari 
kegembiraan, euforia dan depresi. Gejala 
bisa jadi semakin parah karena 
pergeseran tak menentu dari suasana 
hati, perilaku, dan tingkat aktivitas.

Masalah kesehatan mental merupakan 
hal yang tidak bisa disepelekan. Salah 
satu masalah kesehatan mental yang 
perlu untuk kita waspadai adalah 
gangguan bipolar.

Gangguan bipolar membutuhkan 
penanganan tepat waktu untuk 
mencegah hal yang tak diinginkan terjadi. 
Oleh karena itu, penting untuk 
mengetahui gejala-gejala yang 
ditunjukkan oleh gangguan ini.
Terdapat sejumlah gejala umum untuk 
menunjukkan adanya gangguan bipolar 

Gejala Gangguan Bipolar

Hypomania
Hypomania adalah keadaan ketika 
energi yang sangat tinggi dan berada di 
suasana hati yang besar. Selama 
periode ini orang akan merasa gembira 
dan banyak tertawa.

Munculnya Ide Secara Tiba-Tiba

pada diri seseorang. Dilansir dari The 
Health Site, berikut delapan gejala awal 
yang muncul dari gangguan bipolar.

Secara normal, semua orang 
senantiasa mengalami mengalami 
perubahan suasana hati. Hanya saja, 
ketika suasana hati yang begitu baik ini 
terus berlanjut setidaknya selama 
seminggu yang kemudian diikuti oleh 
depresi, ini bisa saja menjadi salah 
satu gejala awal bipolar.

Selama suasana hati yang tinggi ini 
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Dengan ide yang tiba-tiba mengalir 
selama masa hypomania, orang 
tersebut akan banyak berbicara dan 
bahkan mencoba bicara terus-menerus. 
Ini adalah gejala bipolar jika mereka tak 
biasanya melakukan hal tersebut dan 
secara tiba-tiba melakukan hal 
tersebut.
Depresi

Mudah Tersinggung dan Impulsif

Bicara Cepat

Gejala gangguan bipolar lain yang 
ditunjukkan adalah mudah tersinggung. 
Orang tersebut biasanya terus-menrus 

Depresi dan Perubahan Cara Bicara

Depresi adalah gejala yang paling 
umum terjadi pada orang yang 
mengalami gangguan bipolar. Setelah 
masa hypomania mulai memudar, 
gejala depresi akan mulai bermunculan 
seperti merasa sedih, stres kronis dan 
bahkan tidak mampu melakukan 
pekerjaannya lagi.

dan merasa gembira, orang akan 
menjadi sangat kreatif. Banyak ide 
yang bermunculan terkait dengan 
pekerjaan atau peningkatan kehidupan 
pribadi mereka.

Kewaspadaan perlu ditingkatkan ketika 
kamu merasakan lima dari delapan gejala 
tersebut. Ketika kamu mengalami 
sejumlah hal ini, pastikan untuk waspada 
dan hati-hati.

Insomnia dan Pola Pikir Irasional

Orang-orang yang berakhir dengan 
menghabiskan uang secara berlebihan 
dan mulai menunjukkan perilaku yang 
tidak konsisten dengan apa yang 
biasanya mereka lakukan.

Hal ini adalah gejala lain yang muncul 
pada masa hypomania. Pada masa ini, 
orang-orang akan mengalami perasaan 
irasional yang kuat dan berpikir bahwa 
dirinya adalah yang paling benar.

marah atau bahkan cepat marah 
setidaknya selama empat minggu.
Perilaku Impulsif dan Sembrono

Orang-orang yang menunjukkan gejala 
bipolar juga memiliki pola tidur yang tak 
teratur. Selama masa depresi, orang 
tersebut membutuhkan perjuangan yang 
lebih untuk tidur atau mengalami 
insomnia. Hal ini juga yang menyebabkan 
mereka memiliki pola tidur yang tak 
teratur.
Irasional

Dan, petugas 
polisi yang 
berjaga pun 
segera 
melumpuhka
nnya dengan 
tembakan.

Pantauan 
CNNINdonesi
a.com, 
kejadian sekitar pukul 16.45 WIB. Dan, 
lokasi dari video yang beredar di dekat 

Berdasarkan 
rekaman 
video yang 
diterima 
CNNIndonesi
a.com, satu 
orang terlihat 
tergeletak di 
halaman 
depan pintu 
Rupatama 
area Mabes 
Polri.

 Seorang terduga teroris diduga 
berupaya melakukan penyerangan ke 
area Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 
(31/3) sore.

Mabes Polri Di Serang Wanita Bersenjata

Berdasarkan 
pantauan, 
Kapolda Metro 
Jaya Irjen Pol 

Fadil Imran terlihat telah mendatangi 
area tersebut sore ini.

Sementara sejumlah awak media, tidak 
diperbolehkan masuk ke area tersebut 

di Mabes Polri. 
Sejumlah 
petugas tampak 
berjaga ketat di 
sekitar pintu 
masuk.

Rupatama Mabes Polri.

Akses pintu 
masuk ke 
Mabes Polri 
ditutup, namun 
sejumlah warga 
dan wartawan 
yang berada di 
sekitar lokasi 
sempat 
mendengar 
beberapa kali 
letupan yang 
diduga 
tembakan.
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Beberapa media melaporkan bahwa 
sepatu tersebut terjual habis dalam 

Perusahaan pembuat sepatu atletik 
Nike Inc pada Senin (29/3) menggugat 
perusahaan yang berbasis di New York 
yang memproduksi "Satan Shoes" 
(sepatu setan) yang konon 
mengandung setetes darah manusia.

Sepatu tersebut adalah sepatu kets 
Nike Air Max 97 yang dibuat khusus 
yang mengandung tinta merah dan 
"setetes darah manusia" di solnya, 
menurut sebuah situs web yang 
mendeskripsikan 666 pasang sepatu 
edisi terbatas itu.

Produk "Satan Shoes" itu merupakan 
bagian dari kolaborasi dengan penyanyi 
rap "Old Town Road", Lil Nas X.

Bagian belakang salah satu sepatu 
bertuliskan "MSCHF" dan yang lainnya 
bertuliskan "Lil Nas X".

Dilansir dari Antara mengutip Reuters, 
Selasa (30/3), Nike mengatakan dalam 
gugatan tersebut bahwa perusahaan, 
MSCHF Product Studio Inc, melanggar 
dan menjatuhkan merek dagangnya 
dengan sepatu bertema setan berwarna 
hitam-merah, yang mulai dijual secara 
daring pada Senin.Namun, penyanyi 
rap Lil Nas X tidak disebutkan sebagai 
pihak tergugat dalam gugatan hukum 
tersebut.

waktu kurang dari satu menit dengan 
harga 1.018 dolar AS (sekitar Rp14,72 
juta) per pasang. Lil Nas X mengatakan di 
Twitter dia akan memilih penerima 
sepasang sepatu ke 666 dari para 
pengguna media sosial yang 
mengedarkan salah satu cuitannya.Nike, 
dalam gugatannya yang diajukan ke 
pengadilan federal di New York, 
mengatakan sepatu itu diproduksi "tanpa 
persetujuan dan otorisasi Nike", dan Nike 
"sama sekali tidak terkait dengan proyek 
ini."“Sudah ada bukti kebingungan dan 
penjatuhan (merek dagang) yang 
signifikan yang terjadi di pasar, termasuk 
seruan untuk memboikot Nike sebagai 
tanggapan atas peluncuran Satan Shoes 
MSCHF berdasarkan keyakinan keliru 
bahwa Nike telah mengizinkan atau 
menyetujui produk ini," demikian isi 
gugatan tersebut.Nike meminta 
pengadilan untuk segera menghentikan 
MSCHF dalam memenuhi pesanan 
sepatu dan meminta persidangan juri 
untuk meminta ganti rugi.

Penyanyi rap pemenang Grammy Lil Nas 
X, 21 tahun, pada Jumat (26/3) merilis 
video untuk lagu baru "Montero (Call Me 
By Your Name)" di mana ia menari 
dengan sebuah karakter bertanduk setan.

Perwakilan Lil Nas X dan MSCHF tidak 
segera menanggapi permintaan komentar.

Nike Gugat Pembuat “Sepatu Setan”

Hendra mengatakan sebelumnya ada 
terduga teroris yang ditangkap di 
bilangan Jakarta Selatan pada Rabu 
siang (31/3). Terduga teroris itu 
merupakan pemilik rumah di Perumahan 
Sanggar Indah, Kampung Nagrak, Desa 
Nagrak, Kecamatan Cangkuang, 
Kabupaten Bandung yang baru saja 
digerebek.
“Tadi jam 12 siang di Jakarta Selatan, 
penghuni rumah tersebut dilakukan 
penangkapan," kata Hendra.

Kapolresta Bandung Kombes Hendra 
Kurniawan membenarkan pihaknya turut 
membantu kegiatan tim Densus 88 dalam 
melakukan penggeledahan di lokasi.
"Kami dari Polresta Bandung pada 
prinsipnya membantu kegiatan dari 
Densus 88," kata Hendra.

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 
Polri dibantu Polresta Bandung 
menggerebek sebuah rumah di 
Perumahan Sanggar Indah, Kampung 
Nagrak, Desa Nagrak, Kecamatan 
Cangkuang, Kabupaten Bandung, Rabu 
(31/3). Ada satu orang yang ditangkap.

Densus 88 Grebek Rumah Terduga Teroris

"Kemudian kita lakukan 
pengembangan untuk mengecek 
kondisi rumahnya, untuk mencari 
barang bukti lainnya yang mendukung 
kegiatan terduga tersebut," 
ujarnya.Usai terjadi aksi bom bunuh 
diri di Gereja Katedral Makassar, 
Sulawesi Selatan, kepolisian gencar 
menangkap sejumlah terduga teroris di 
berbagai daerah. Tak terkecuali di 
Jakarta dan sekitarnya.Terbaru, terjadi 
aksi penyerangan di Mabes Polri 
Jakarta Selatan pada Rabu sore 
(31/3). 

Dari penggeledahan, ada beberapa 
alat bukti yang berhasil ditemukan. 
Kendati begitu, kepolisian belum 
merinci apa saja barang bukti yang 
berhasil diamankan.

Pelaku diduga dua orang yang mana 
salah satunya ditembak oleh 
aparat.Meski begitu, kepolisian belum 
menyatakan ada kaitan antara 
penangkapan sejumlah terduga teroris 
dengan penyerangan terhadap Mabes 
Polri.



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Amerika

Internasional 

2728

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

We’ re Hiring
Open Positions

Packer / Forklift Driver

John Wang : 917 - 951 - 9717
Luan Nguyen : 267 - 809 - 6268

Appy Now

Jeti Sokay : 215 - 403 - 5966

Tanah Air

Renungan Rohani
Tanah Air

Beberapa media melaporkan bahwa 
sepatu tersebut terjual habis dalam 

Perusahaan pembuat sepatu atletik 
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(sepatu setan) yang konon 
mengandung setetes darah manusia.
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"setetes darah manusia" di solnya, 
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mendeskripsikan 666 pasang sepatu 
edisi terbatas itu.
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rap "Old Town Road", Lil Nas X.
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waktu kurang dari satu menit dengan 
harga 1.018 dolar AS (sekitar Rp14,72 
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dalam gugatannya yang diajukan ke 
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mengatakan sepatu itu diproduksi "tanpa 
persetujuan dan otorisasi Nike", dan Nike 
"sama sekali tidak terkait dengan proyek 
ini."“Sudah ada bukti kebingungan dan 
penjatuhan (merek dagang) yang 
signifikan yang terjadi di pasar, termasuk 
seruan untuk memboikot Nike sebagai 
tanggapan atas peluncuran Satan Shoes 
MSCHF berdasarkan keyakinan keliru 
bahwa Nike telah mengizinkan atau 
menyetujui produk ini," demikian isi 
gugatan tersebut.Nike meminta 
pengadilan untuk segera menghentikan 
MSCHF dalam memenuhi pesanan 
sepatu dan meminta persidangan juri 
untuk meminta ganti rugi.

Penyanyi rap pemenang Grammy Lil Nas 
X, 21 tahun, pada Jumat (26/3) merilis 
video untuk lagu baru "Montero (Call Me 
By Your Name)" di mana ia menari 
dengan sebuah karakter bertanduk setan.

Perwakilan Lil Nas X dan MSCHF tidak 
segera menanggapi permintaan komentar.

Nike Gugat Pembuat “Sepatu Setan”

Hendra mengatakan sebelumnya ada 
terduga teroris yang ditangkap di 
bilangan Jakarta Selatan pada Rabu 
siang (31/3). Terduga teroris itu 
merupakan pemilik rumah di Perumahan 
Sanggar Indah, Kampung Nagrak, Desa 
Nagrak, Kecamatan Cangkuang, 
Kabupaten Bandung yang baru saja 
digerebek.
“Tadi jam 12 siang di Jakarta Selatan, 
penghuni rumah tersebut dilakukan 
penangkapan," kata Hendra.

Kapolresta Bandung Kombes Hendra 
Kurniawan membenarkan pihaknya turut 
membantu kegiatan tim Densus 88 dalam 
melakukan penggeledahan di lokasi.
"Kami dari Polresta Bandung pada 
prinsipnya membantu kegiatan dari 
Densus 88," kata Hendra.

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 
Polri dibantu Polresta Bandung 
menggerebek sebuah rumah di 
Perumahan Sanggar Indah, Kampung 
Nagrak, Desa Nagrak, Kecamatan 
Cangkuang, Kabupaten Bandung, Rabu 
(31/3). Ada satu orang yang ditangkap.

Densus 88 Grebek Rumah Terduga Teroris

"Kemudian kita lakukan 
pengembangan untuk mengecek 
kondisi rumahnya, untuk mencari 
barang bukti lainnya yang mendukung 
kegiatan terduga tersebut," 
ujarnya.Usai terjadi aksi bom bunuh 
diri di Gereja Katedral Makassar, 
Sulawesi Selatan, kepolisian gencar 
menangkap sejumlah terduga teroris di 
berbagai daerah. Tak terkecuali di 
Jakarta dan sekitarnya.Terbaru, terjadi 
aksi penyerangan di Mabes Polri 
Jakarta Selatan pada Rabu sore 
(31/3). 

Dari penggeledahan, ada beberapa 
alat bukti yang berhasil ditemukan. 
Kendati begitu, kepolisian belum 
merinci apa saja barang bukti yang 
berhasil diamankan.

Pelaku diduga dua orang yang mana 
salah satunya ditembak oleh 
aparat.Meski begitu, kepolisian belum 
menyatakan ada kaitan antara 
penangkapan sejumlah terduga teroris 
dengan penyerangan terhadap Mabes 
Polri.
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement. New roof.
Call 267 - 973 - 5796

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 
Nicke Widyawati memaparkan kronologi 
kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina 
RU VI 
Balongan, 
Kabupaten 
Indramayu, 
Jawa Barat 
pada Senin 
(29/3) dini 
hari.
"Saya ingin 
sampaikan 
beberapa 
poin. Pada 
jam 00.45 
dini hari 
terjadi 
insiden 
kebakaran di tangki T301 di area Kilang 
Balongan," papar Nicke dalam 
konferensi pers, Senin (29/3).
Dia memaparkan untuk mencegah 

"Agar arus minyak berhenti dan 
mencegah 
perluasan 
kebakaran," 
paparnya.
Nicke 
mengungkap 
kondisi saat 
ini api sudah 
bisa 
dilokalisir. 
Sehingga, 
pihaknya bisa 
memastikan 
bahwa api 
tidak menjalar 
ke wilayah 

lain. Nicke pun menegaskan pihaknya 
akan memastikan tidak terjadi apapun di 
sekitar kilang minyak."Dengan kejadian ini 
kami pastikan pasokan BBM aman karena 

penyebaran ke area lain, Pertamina 
langsung normal shut down kilang.

Kilang Minyak Pertamina Indramayu Terbakar
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bersambung minggu depan

Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

Now hiring laundry attendant for
day/night shift available.
Call : 267 - 918 - 1125.             p5/17

Darby beer deli store now hiring
call : 267 - 632 - 7450.          p5/17

pendowo

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

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

Are you looking for home improvement 
interior and exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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 )

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 2 ($ 300)
lantai 3 ($550) studio,
14xx Tasker & Broad
Hub : 215 - 901 - 2264

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

wahehouse jagung di PA gaji $9.50 
  dan di NJ gaji $ 11

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

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

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

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

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

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

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

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

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Sementara itu, untuk stok solar tersedia 
8,8 juta barel atau cukup untuk 20 hari 
ke depan. Sedangkan Aftur masih 
tersedia 3,2 juta barel atau cukup untuk 
74 hari konsumsi."Jadi sekali lagi, tidak 
perlu panik. Stok sangat banyak. 
Sangat berluber. Ini karena kondisi 
belum normal jadi konsumsi belum 
banyak," tegas Mulyono.
Dia pun memaparkan kilang Balongan 
melayani Balongan, Cikampek dan 
Plumpang. Sedangkan untuk Plumpang 
disuplai melalui pipa, sehingga stoknya 
tidak tinggi karena setiap saat bisa 
dipompa dari terminal BBM Balongan.

sebenarnya dalam pola suplai kami ada 
skenario dalam operasi emergency. Jadi 
kami optimalkan produk dari kilang lain 
dan salurkan langsung salurkan ke 
daerah-daerah yg selama ini disuplai 
Balongan yaitu Jakarta dan Cikampek," 
tegasnya.Nicke pun menegaskan kilang 
atau proses di kilang Balongan tidak 
terdampak. Pasalnya, kebakaran hanya 
di daerah tangki.
Sejalan dengan itu, Direktur Logistik 
dan Infrastrutktur Pertamina Mulyono 
menegaskan stok BBM nasional aman 
usai kilang Balongan di Indramayu milik 
Pertamina terbakar.Mulyono 
memaparkan stok gasoline tercatat ada 
10,5 juta barel dan diperkirakan cukup 
untuk 27-28 hari ke depan."Jadi tidak 
ada masalah untuk gasoline karena 
permintaan 390 Mb atau 62,5 ribu 
kiloliter," ujarnya dalam press 
conference, Senin (29/3).

Untuk Plumpang, stok gasoline cukup 
untuk 12-13 hari ke depan dan solar 13 
hari ke depan. Sedangkan Cikampek 
stok gasoline cukup untuk 13 hari dan 
solar 10 hari.Terakhir, untuk Balongan 
stok gasoline cukup untuk di atas 10 hari 
dan solar cukup untuk di atas 20 hari.
"Tadi sudah disampaikan kilangnya tidak 
ada masalah, normal shut down. Jadi 
produksi begitu kebakaran bisa 
ditangani, bisa langsung produksi lagi," 
paparnya.Mulyono mengungkap 
pemadaman sekitar 4-5 hari dan 
perkiraan kehilangan produksi kilang 
sekitar 400 ribu barel. Kehilangan ini 
akan disuplai Cilacap dan kilang RDPU.

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)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

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

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

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

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

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

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Sementara itu, untuk stok solar tersedia 
8,8 juta barel atau cukup untuk 20 hari 
ke depan. Sedangkan Aftur masih 
tersedia 3,2 juta barel atau cukup untuk 
74 hari konsumsi."Jadi sekali lagi, tidak 
perlu panik. Stok sangat banyak. 
Sangat berluber. Ini karena kondisi 
belum normal jadi konsumsi belum 
banyak," tegas Mulyono.
Dia pun memaparkan kilang Balongan 
melayani Balongan, Cikampek dan 
Plumpang. Sedangkan untuk Plumpang 
disuplai melalui pipa, sehingga stoknya 
tidak tinggi karena setiap saat bisa 
dipompa dari terminal BBM Balongan.

sebenarnya dalam pola suplai kami ada 
skenario dalam operasi emergency. Jadi 
kami optimalkan produk dari kilang lain 
dan salurkan langsung salurkan ke 
daerah-daerah yg selama ini disuplai 
Balongan yaitu Jakarta dan Cikampek," 
tegasnya.Nicke pun menegaskan kilang 
atau proses di kilang Balongan tidak 
terdampak. Pasalnya, kebakaran hanya 
di daerah tangki.
Sejalan dengan itu, Direktur Logistik 
dan Infrastrutktur Pertamina Mulyono 
menegaskan stok BBM nasional aman 
usai kilang Balongan di Indramayu milik 
Pertamina terbakar.Mulyono 
memaparkan stok gasoline tercatat ada 
10,5 juta barel dan diperkirakan cukup 
untuk 27-28 hari ke depan."Jadi tidak 
ada masalah untuk gasoline karena 
permintaan 390 Mb atau 62,5 ribu 
kiloliter," ujarnya dalam press 
conference, Senin (29/3).

Untuk Plumpang, stok gasoline cukup 
untuk 12-13 hari ke depan dan solar 13 
hari ke depan. Sedangkan Cikampek 
stok gasoline cukup untuk 13 hari dan 
solar 10 hari.Terakhir, untuk Balongan 
stok gasoline cukup untuk di atas 10 hari 
dan solar cukup untuk di atas 20 hari.
"Tadi sudah disampaikan kilangnya tidak 
ada masalah, normal shut down. Jadi 
produksi begitu kebakaran bisa 
ditangani, bisa langsung produksi lagi," 
paparnya.Mulyono mengungkap 
pemadaman sekitar 4-5 hari dan 
perkiraan kehilangan produksi kilang 
sekitar 400 ribu barel. Kehilangan ini 
akan disuplai Cilacap dan kilang RDPU.

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)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359


