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Minggu
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Hubungi : 267 - 235 - 3359

Nama Ahok menjadi trending lagi 
minggu ini di media sosial. Kalau Ahok 
namanya muncul biasanya selalu 
positif. 
Lain 
kalau 
yang 
namanya 
gabener 
muncul 
enggak 
usah 
dilihat 
pasti 
negatif 
terus, 
sampai 
sampai 
minus 
negatifny
a. Kali ini Ahok bikin masalah dengan 
menghapus fasilitas kartu kredit yang 
diberikan perusahaan kepada jajaran 
direksi dan komisaris di tubuh 

pertamina. Ahok sendiri mengaku limit 
kartu kredit yang didapatkannya mencapai 
Rp 30 miliar. Pernyataan Ahok ini tentu 

menohok 
para 
pejabat 
tinggi 
Pertamin
a yang 
sudah 
terbiasa, 
sudah 
nyaman 
menikmat
i fasilitas 
yang 
mewah. 
Komentar 
Ahok ini 
akan 

mengundang sorotan dari media dan 
sorotan dari pejabat yang lebih tinggi. 
Sehingga mereka tidak akan nyaman lagi 

Kartu Kredit Ahok
Limitnya Rp 30 Miliar
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untuk menikmati fasilitas sultan ini. 
Dan kemudian fasilitas kartu kredit 
dengan fasilitas fantastis ini sudah 
dihapus. Sehingga komisaris, direktur 
dan direksi tidak bisa lagi menikmati 
kartu kreatif asyiik ini. Benar-benar 
deh memang Ahok hobi banget bikin 
masalah orang. Maksudnya orang 
yang terbiasa hidup enak sama Ahok 
diambil jatah tersebut. Nah siapa sih 
yang enggak marah kalau gitu. Ahok 
mengatakan perusahaan pelat merah 
itu masih akan melakukan efisiensi 
pada tahun ini. Langkah yang akan 
diambil adalah meniadakan fasilitas 
kartu kredit bagi dewan direksi, 
komisaris, senior vice president, 
hingga pejabat level manajer di 
perseroan. “Dalam RUPS kemarin 
sudah disampaikan tentang peniadaan 
fasilitas kartu kredit bagi dewan 
direksi, dewan komisaris, sampai 
manager, senior vice president dan 
lain-lain yang selama ini ada fasilitas 
tersebut,” ujar Ahok kepada Tempo, 
Selasa, 15 Juni 2021. Ahok juga 
sempat membagikan foto kartu 
kreditnya, dari foto tersebut diketahui 
kartu kredit korporasi di Pertamina 
bekerja sama dengan Bank Mandiri. 
Kartu kredit itu memiliki logo 
Pertamina juga, dan bertuliskan 

'Platinum Corporate Card'. Nama Ahok 
juga tertulis di kartu tersebut, 'B Tjahaja 
Purnama'. Masa berlaku kartu kredit itu 
hingga Januari 2025. Ahok menjelaskan 
kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di 
induk perusahaan, tapi juga di seluruh 
grup. Artinya, para pejabat di anak usaha 
atau subholding Pertamina juga tidak akan 
lagi merasakan fasilitas kartu kredit 
tersebut. Sebagai gantinya, tagihan atas 
kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan 
oleh petinggi perseroan, seperti untuk 
jamuan tamu, harus langsung diajukan 
kepada perusahaan. Selain itu, 
pemesanan tiket penerbangan, hotel, dan 
akomodasi maupun transportasi lainnya 
juga mesti dilakukan atas nama 
perusahaan. “Poin potongan dan 
sebagainya juga harus masuk ke 
perusahaan, tidak boleh ke nama pribadi,” 
tutur Ahok. Pertamina, menurut Ahok, 
menargetkan optimasi biaya atas berbagai 
penghematan bisa mencapai US$ 1,9 
milar pada 2021. Pertamina juga 
membidik laba bersih lebih tinggi hingga 
akhir tahun nanti sebesar US$ 2 miliar. 
Dalam pembukuannya, Pertamina baru 
saja mencatatkan laba bersih sepanjang 
tahun 2020 sebesar US$ 1,05 miliar atau 
Rp 15,3 triliun (asumsi kurs 14.572 per 
dolar AS). Ketimbang tahun sebelumnya, 
laba bersih ini turun. Pada 2019, laba 

bersih Pertamina mencapai US$ 2,35 
miliar atau Rp 35,8 triliun. Sementara itu, 
EBITDA yang diperoleh perseroan 
sebesar US$ 7,6 miliar dengan EBITDA 
margin 18,3 persen. Pertamina 
melakukan transformasi, optimasi, 
efisiensi, dan akuntabilitas di seluruh lini 
perusahaan sehingga pendapatan 
konsolidasian di akhir 2020 mencapai 
US$ 41,47 miliar. Tren kinerja yang 
positif di tengah tantangan pandemi 
Covid-19 dan menurunnya harga minyak 
dunia, kata Ahok, terjadi karena 
perusahaan melakukan penghematan 
dari sisi pengadaan dengan cara 
sentralisasi dan optimasi biaya serta 
penjualan produk. “Kami tidak lagi 
melalui pihak ketiga,” kata Ahok. Selain 

itu, perusahaan minyak negara 
menerapkan sistem pro bono untuk 
pejabat di anak perusahaan dan cucu 
perusahaan. Ahok menegaskan 
optimasi biaya dengan cara 
penghematan harus terus dilakukan 
untuk meningkatkan kinerja Pertamina. 
Selain itu, Pertamina harus 
mengoptimalkan pemanfaatan aset 
untuk meningkatkan penjualan produk 
maupun jasa. Gara gara teriakan Ahok 
masalah kartu kredit. Staf khusus 
BUMN langsung membantahnya. Staf 
khusus BUMN Arya Sinulingga 
memberikan klarifikasi sebagai berikut. 
Arya menyatakan tidak ada limit kartu 
kredit mencapai Rp 30 miliar seperti 
yang diungkap Komisaris Utama PT 
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Ada-Ada Saja

Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok). Arya mengaku sudah 
mengecek ke Pertamina. Menurut 
laporan yang dia terima, tidak ada limit 
kartu kredit mencapai Rp 30 miliar, baik 
untuk direksi dan komisaris. "Hasil 
pantauan kami, limitnya tidak ada yang 
sampai Rp 30 miliar. Limit atasnya Rp 
50-100 juta. Dan pemakaian hanya 
untuk kepentingan perusahaan," kata 
Staf Khusus Menteri BUMN Arya 
Sinulingga kepada awak media, 16 Juni 
2021. Namun, bukan Ahok namanya 
kalau mau menerima bantahan begitu 
saja. Apalagi bantahan yang 
disampaikan tidak sesuai dengan 
pernyataannya. Ahok pun meminta 
Kementerian BUMN, khususnya Arya 
Sinulingga tidak mempercayai begitu 
saja laporan yang diterima dari 
Pertamina. "Pak Arya jangan percaya 
hanya Rp 100 juta plafon," kata Ahok 
kepada detikcom, Kamis (17/6/2021). 
Dirinya pun menantang direksi untuk 
berani buka-bukaan dan transparan 
terkait penggunaan kartu kredit tersebut. 

"Minta buka aja semua pemakaian kartu 
kredit direksi se-Pertamina group ke publik? 
Berani nggak? Atau mau nggak? Biar tahu 
semua pakai kemana aja itu kartu kredit 
dan habis berapa?" tambah Ahok. 
Namanya Ahok, dia selalu membuat 
masalah buat siapa saja yang mengambil 
uang rakyat dengan tidak semestinya. Tak 
hanya itu, Ahok juga menyatakan bahwa 
fasilitas kartu kredit untuk para manajer, 
direksi, dan komisaris secara resmi 
dihapus, berdasarkan hasil rapat terakhir 
yang dia lakukan (dalam RUPS). Kalau 
Ahok menyebut dengan lantang dan tanpa 
keraguan akan kalimat bantahan di atas, 
bahkan Arya Sinulingga disuruhnya untuk 
cek langsung ... kita tahu ada sesuatu yang 
tidak beres di sana, yang telah diendus 
oleh eks Gubernur DKI Jakarta tersebut. 
Bukan hanya fasilitas kartu kredit yang 
dihapuskan Ahok. Ada lagi penghapusan 
fasilitas uang representatif atau uang saku 
direksi. Ahok mengatakan dirinya sudah 
meminta ke manajemen untuk menyetop 
program tersebut sejak tahun lalu, tetapi 
tidak digubris ... entah karena alasan apa 

atau mungkin pula ada faktor intervensi 
orang berpengaruh di tubuh Pertamina. 
Daaaan ... kalau Ahok juga sudah 
berkata begini … "Iya, Komisaris Utama 
dengan limit Rp 30 miliar," Nah kalau 
sudah begini, mana yang kalian 
percaya? Ahok apa Arya Sinulingga? 
Tentu saja banyak yang percaya dengan 
Ahok. Karena Ahok backgroundnya 
belum pernah cacat sekalipun masalah 
keuangan. Lihat aja track record Ahok 
selama ini dia memimpin mulai bupati 
belitung sampai gubernur DKI. Selain 
komisaris di lingkungan pertamina, Ahok 
terbukti telah menata Jakarta. Baik dari 
sisi administrasinya juga tata kotanya. 
Transparansi pengelolaan Jakarta sudah 
dilakukan Ahok, namun di era Anies, apa 
yang dilakukan Ahok itu sepertinya akan 
dikubur. Tapi untunglah sistem 

peninggalan Ahok tidak mudah dibumi 
hanguskan sehingga Anies kewalahan. 
Maka soal kartu kredit dengan limit 30 
Miliar ini jelas saja bukan perkara kecil. 
Meskipun si Arya bilang bahwa tidak 
ada limit sampai 30 M, justru Ahok 
menantang agar buka-bukaan saja. 
Atau apakah Arya juga punya fasilitas 
itu? Wallahualam. Dimana pun Ahok 
ditempatkan, sepertinya sangat 
berbahaya bagi para koruptor. 
Kejujuran Ahok sering berontak. Ia 
begitu marah jika terjadi pengelolaan 
uang negara secara miring. Tak heran 
kalau Ahok pernah bilang bahwa 
dirinya memang anjing yang menjaga 
uang rakyat. Sedangkan para mafia 
dan koruptor itu lebih hina dari 
binatang. Iya kan? Ahok mengatakan 
fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi 
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penyalahgunaan yang besar. 
Pemakaiannya bisa tidak tepat sasaran. 
Dan juga, fasilitas ini tak memiliki 
dampak untuk memajukan kinerja 
perusahaan. "Kontrol dari kemungkinan 
pemakaian yang tidak tepat sasaran 
dan tidak ada hubungannya dengan 
memajukan kinerja perusahaan," kata 
Ahok. Ya, bukan saja tidak memiliki 
kaitan dengan kinerja dan kemajuan 
perusahaan, tapi juga pemborosan. 
Apalagi kalau pemakaiannya tidak tepat 
dan sembarangan, pemborosan 
menjadi lebih besar. Ingat, Ahok 
terkenal ketat soal anggaran. Bagi yang 
tidak senang, akan menganggap dia 

sangat pelit dan kejam. Ketika ditanya apa 
saja potensi pemakaian kartu kredit yang 
tidak tepat, Ahok tidak menjawab. Dia 
meminta agar ditanyakan ke direksi. 
Menurut Ahok, bahkan perusahaan besar 
seperti Astra tidak pernah memiliki fasilitas 
semacam ini. Yang jelas, Ahok 
menegaskan pihaknya saat ini ingin 
merapikan semua pengeluaran, jangan 
sampai ada pemborosan. "Swasta model 
Astra aja tidak pernah diberikan kartu 
korporasi. Semua sedang dirapikan 
pengeluaran uang," kata Ahok. Ingat Ahok, 
ingat penghematan. Jarang ada pejabat 
yang berani seperti ini. Nah, sekarang kita 
sudah paham, mungkin juga sudah 

banyak yang mulai paham kenapa Ahok 
sangat tidak disukai sebagian orang. 
Sebagian yang kenyamanannya 
terganggu. Sebagian yang suka main 
belakang. Sebagian yang suka pesta 
pora dan melakukan pemborosan. 
Penghapusan fasilitas kartu kredit 
sedikit banyak pastinya membuat 
sebagian orang kecewa bukan? 
Fasilitas yang sudah lama berjalan, 
bertahun tahun nyaman dan enak 
dipakai, akhirnya hilang gara-gara Ahok. 
Bayangkan saja, Ahok mengaku sendiri, 
sebagai Komisaris Utama Pertamina, 
besaran limit kartu kredit yang dia 
terima sebagai salah satu fasilitas 
perusahaan mencapai Rp 30 miliar. Nilai 
itu dianggap terlalu besar dan 
menimbulkan pemborosan. Ahok 

bertanya-tanya, untuk apa limit 
sebesar itu? Itu baru satu orang. 
Belum lagi anggota komisaris lainnya, 
seperti dewan direksi, manajer, hingga 
senior vice president. Meski tidak 
diketahui besaran limit masing-masing 
posisi jabatan, tapi bisa kita 
bayangkan berapa ratus miliar limit 
kartu kredit untuk mereka semua? 
Satu pertanyaan, tagihan kartu kredit 
siapa yang bayar? Ok kalau mau 
bilang bayar pakai duit sendiri. Apakah 
ada yang sampai puluhan miliar gaji 
dan tunjangannya? Kalau tidak ada, 
andaikan pemakaian mencapai limit 
maksimal, siapa yang bayar? Apakah 
pakai APBN atau duit perusahaan? 
Kalau merujuk pada pernyataan Ahok 
yang ada potensi penyalahgunaan, 
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tentu saja ini merugikan perusahaan 
sehingga Ahok memilih untuk 
menghapus fasilitas ini. Artinya ada 
potensi atau bahkan terjadi 
pemborosan. Pantesan BUMN selalu 
rugi selama ini. Tahu sendirikan 
masalahnya sekarang. Setelah ramai 
dibicarakan dan diadakan RUPS, maka 
pertamina akhirnya menghapus 
fasilitas kartu kredit untuk manajer, 
direksi, dan komisaris Pertamina 
akhirnya resmi terlaksana. Kebijakan 
itu tertuang dalam surat No. 
204/H00000/2021-S4 tanggal 15 Juni 
2021 yang ditandatangani Direktur 
Keuangan Pertamina Emma Sri 

Martini. Dokumen tersebut merupakan 
salah satu dokumen hasil kesepakatan 
dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) PT Pertamina. "Direktur 
Keuangan Pertamina telah mengeksekusi 
kesepakatan dalam RUPS tentang 
pemakaian credit card (kartu kredit)," kata 
Ahok saat dihubungi detikcom, Kamis 
(17/6/2021). Pada intinya, surat tersebut 
menegaskan kebijakan soal penarikan 
kartu kredit yang merupakan fasilitas dari 
perusahaan. Lantas bagaimana bila ada 
kebutuhan mendesak berkaitan dengan 
tugas para pejabat Pertamina? Dalam 
surat tersebut dijelaskan, pejabat 
Pertamina dapat menggunakan kartu 

kredit pribadinya dan akan dilakukan 
penggantian atau reimbursement oleh 
perusahaan setelah melalui tahap 
verifikasi. Ahok sendiri telah 
membenarkan isi surat yang beredar ini. 
Lewat ini, eks Gubernur DKI Jakarta ini 
sekaligus meluruskan adanya statement 
yang menyebut dirinya seolah hendak 
membawa Pertamina mundur dengan 
menerapkan sistem tunai, bukan sistem 
cashless yang sudah berjalan. "Ini biar 
nggak ada yang melakukan perkeliruan 
seolah saya minta balik ke tunai," kata 
Ahok. Diketahui saat menjabat Gubernur 
DKI Jakarta, Ahok juga mendorong dan 

menerapkan sistem nontunai sebagai 
bentuk transparansi. Atas keputusan 
Ahok tersebut berbondong-bondong para 
pejabat yang bermental keparat 
bukannya mendukung langkah Ahok 
malah sebaliknya menuduhnya macam-
macam. Melemparkan statement 
berdasarkan kepentingan yang 
sebetulnya hanya mencari alasan 
pembenaran saja. Buat mereka yang 
kepentingannya disenggol menjadi 
murka. Akibat keputusan Ahok yang 
meraih simpati luas masyarakat tersebut 
bisa jadi akan berimbas ke fasilitas-
fasilitas yang biasa mereka terima. Ahok 
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seperti dikepung oleh kumpulan maling 
berseragam klimis yang haus akan 
kehormatan. Sungguh sebuah cara 
berpikir yang tengil bin kerdil. 
Seharusnya mereka malu meraih 
kehormatan dengan menumpang akses 
negara. Hanya karena mereka pejabat. 
Nah, diantara kepungan itu ada juga 
beberapa tokoh yang setuju dan 
membela Ahok. Salah satunya dari 
mantan Menteri BUMN, Bahkan beliau 
memberi pesan penting pada Ahok. 
Dahlan Iskan menyatakan setuju 
dengan kebijakan Ahok soal 
menghapus fasilitas kartu kredit 
perusahaan. Dia mengatakan, para 
pejabat Pertamina tentu memiliki gaji 
yang besar. 'Setuju sekali, karena 
gajinya sudah besar. Untuk mentraktir 
makan saja pasti mampu. Saya kan ga 
punya kartu kredit nggak apa-apa dari 
perusahaan," ungkapnya. Dikutip detik. 
Dahlan mengaku, selama menjadi 
pejabat BUMN ia tak menggunakan 
kartu kredit perusahaan meski 
difasilitasi. "Jadi pada zaman saya jadi 
Dirut itu, Direksi memang diberi hak 
untuk punya kartu kredit perusahaan 
tapi tidak semua Direksi mengambil, 
yang jelas saya tidak (mengambil 

fasilitas kartu kredit)," katanya. Mantan 
Menteri BUMN ini memberikan pesan 
pada Komisaris Utama PT Pertamina 
(Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias 
Ahok. Dia meminta, Ahok untuk melarang 
direksi atau pegawai Pertamina bermain 
golf di hari kerja. Sebelumnya, Dahlan 
mengungkapkan dia sepakat dengan 
langkah Ahok ingin menghapus fasilitas 
kartu kredit untuk direksi Pertamina. 
Selain itu, ada pesan lain yang menurut 
Dahlan lebih penting. "Setuju tapi lebih 
penting larang main golf di hari kerja. 
Yang paling penting mengangkat Direktur 
Keuangan yang cerewet!," kata Dahlan 
Iskan. Memang sulit menghapuskan 
cahaya yang memancar dari dalam jiwa 
seorang Ahok. Karena cahaya itu 
memang bagian dari jiwanya. Cahaya 
yang membuat dirinya selalu menjaga 
amanah apa pun yang dia terima, 
terutama amanah bekerja untuk rakyat. 
Cahaya yang juga selalu membuat Ahok 
mengabdi sepenuhnya buat negara, 
tanpa memikirkan mengambil keuntungan 
buat diri sendiri. Cahaya yang tidak 
pernah dilupakan oleh orang-orang yang 
pernah merasakan pertolongannya yang 
tulus tanpa pamrih. Cahaya yang tidak 
pernah berhasil dipadamkan oleh orang-
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orang zalim, yang mengatasnamakan 
umat tapi sejatinya hanyalah buat 
kepentingan politis. Cahaya itu tidak 
pernah padam, meredup pun tidak. 
Makin dizalimi, makin bersinar. Itulah 
Ahok. Ahok ditempatkan di mana saja 
pasti akan menghasilkan kinerja dan 
prestasi. Di Pertamina Ahok sudah 
membuktikan kontribusinya buat 
negara. Walaupun sempat kena 
tudingan, sempat mau dijadikan polemik 
dan disalahkan karena Pertamina 
sempat merugi di awal 2020, tapi 
akhirnya Ahok membuktikan kalau dia 
memang bisa membawa keuntungan 
buat negara. Ahok pun seakan 
“menampar” orang-orang yang 
membenci dirinya. Dengan menyetorkan 
keuntungan besar ke negara buat tahun 

2020, walaupun terjadi pandemi. Sebesar 
Rp 126,7 triliun. Tuuh, Ahok mana pernah 
menyia-nyiakan uang rakyat, apalagi 
sampai buang-buang nggak jelas. Sampai 
ratusan miliar yang katanya buat balapan, 
tapi nyatanya nggak pernah jadi. 
Sementara selama kurang lebih setahun 
di Pertamina, Ahok malah setor duit 
ratusan triliun buat negara. Makanya 
kenapa gaya Ahok ini membuat banyak 
orang tidak senang. Ahok terkenal bisa 
merusak kenyamanan orang dalam arti 
positif. Positif artinya menyelamatkan 
uang rakyat jika memang diperlukan dan 
benar sesuai aturan. Itulah hebatnya 
seorang Ahok. Konsisten tegakkan aturan, 
tidak ada kompromi dan tapi-tapian. Tegas 
dan komitmen dalam hal efisiensi 
anggaran. Hal ini sangat ditakuti beberapa 
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orang. Makanya jangan heran, Ahok 
selalu berhasil membuat sebagian 
orang kebakaran jenggot. Ketika Ahok 
dirumorkan akan mengisi jabatan 
tertentu, pasti ada yang panik dan ribut. 
Pasti orang yang ditempati Ahok bakal 
ngelus dada “ Wah alamat uang jajan 
berkurang kalau Ahok masuk”. Benar 
kan. Ahok masuk pertamina semua 
uang untuk jajan habis di stop Ahok. 
Gara gara Ahok sekarang mereka yang 
biasanya royal beli apa saja enggak 
mikir, makan restoran mewah enggak 
mikir, karena dibayar perusahaan. 
Sekarang terpaksa makan dirumah 
saja. Mungkin nanti Hpnya langsung 
ganti dari Iphone ganti merk redmi. 
Masalah bantahan yang disampaikan 

staf khusus arya, sebenarnya dapat 
dijawab misalnya, begini saja deh Pak 
Arya Sinulingga ... atau Pak Erick Thohir 
... beranikah Anda berdua 
memerintahkan agar dibuka data se-
Pertamina mengenai pemakaian kartu 
kredit para manajer, direksi, hingga 
komisaris selama 1-2 tahun terakhir? 
Lantas dari situ ... kita lihat siapa yang 
benar dan siapa yang salah. Kalau Ahok 
salah ... tuntut dia untuk mengundurkan 
diri sebagai Komisaris Utama di 
Pertamina, yang rasanya takkan susah 
jabatan itu ditinggalkan oleh seorang 
Ahok. Namun, jika pernyataan Ahok 
terbukti benar ... terlebih ada 
penggunaan kartu kredit dengan tidak 
wajar, beranikah bapak-bapak sekalian 

menjadi yang pertama mengundurkan diri, 
beserta seluruh jajaran manajer, direksi, 
hingga komisaris sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada publik? 
Akhirnya ada salah satu netizen yang 
mungkin pegawai BUMN yang 
berkomentar dari sudut pandang dirinya 
sebagai pegawai biasa, yang 
menggunakan kartu kredit dengan limit 
bisa sampai Rp. 300.000.000 ... sekali lagi 
... tiga ratus juta rupiah! Dia bilang kartu 
kredit saya yang cuma pegawai biasa 
punya limit kira-kira Rp. 300.000.000 (300 
juta rupiah). Masa direksi dan komisaris 
perusahaan raksasa cuma 50-100 juta. AS 
(arya sinulingga) pasti mencoba menutup-
nutupi, atau dibodohi pakai (titik-titik-titik-
titik). Dari kejadian ini, apakah menteri 
BUMN nggak percaya pada Komisaris 

Utama Ahok? yang sudah 
ditempatkan di Pertamina? Apakah 
Ahok ditempatkan karena keinginan 
Jokowi semata yang tak bisa ditolak 
Erick Thohir? Bukankah Ahok 
ditempatkan di Pertamina untuk 
tujuan bersih-bersih dan memajukan 
Pertamina. Sehingga “Akhlak” yang 
menjadi motto BUMN di bawah 
naungan Erick Thohir kan bisa 
terwujud. Mana akhlaknya jika ada elit 
BUMN yang masih tidak transparan 
soal kartu kredit ini? Apalagi sampai 
menggunakannya untuk hal-hal yang 
bukan untuk kemajuan perusahaan. 
Jadi, jika Arya dan atau Kementerian 
BUMN mendukung bersih-bersih di 
tubuh BUMN maka harus sejalan 
dengan kejujuran dan transparansi. 
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Itu aja kok. Gak ribet kan? Kejujuran itu 
tidak bikin ribet, yang bikin ribet kalau 
sudah nyolong dan ngak mau ngaku 
atau bahkan mau ngumpet, atau pun 
mau membungkam orang yang telah 
melaporkannya atau yang 
memprotesnya. Ahok ini hebat, daya 
gempurnya luar biasa, dan 
keberaniannya tak kalah dari 300 
pasukan Sparta yang melawan ribuan 
musuhnya. Keren dah pokoknya kalau 
urusan profesionalitas, dedikasi, dan 
kesungguhannya dalam berurusan 
dengan setiap ketidakberesan dimana 
dia bertanggung jawab di sana. Namun, 
sayangnya manusia begini langka cuma 
ada satu, sehingga meski membuat 
gebrakan di sana-sini, dampak 
simultannya tidak bisa langsung 
menghentakkan banyak bidang 
kehidupan yang perlu diguncang keras 

supaya bisa berjalan dengan baik dan 
normal, bahkan sebagaimana 
seharusnya. Kalau bukan Ahok (atau 
Jokowi), rasanya jarang ada orang lain 
yang mau menghilangkan fasilitas bagus 
yang dia terima. Banyak yang berharap 
sikap Ahok ini bisa menular ke para 
pejabat lainnya. Semoga banyak yang 
sadar, sehingga banyak bermunculan 
ahok ahok baru di Indonesia. Ya memang 
sulit, tapi boleh lah berharap. 
 Berikut surat RUPS Pertamina isi 
lengkapnya:
Kepada: Para pejabat sesuai daftar 
terlampir
Dari: Direktur Keuangan PT Pertamina 
(Persero)
Tanggal: 15 Juni 2021
Perihal: Penarikan Corporate Credit Card 
di Lingkungan Pertamina Group

 
Emma Sri Martini

2. Untuk sementara waktu agar 
menggunakan Credit Card pribadi untuk 
kebutuhan operasional yang berkaitan 
dengan pekerjaan dan kegiatan kantor. 
Penggantian atas pengeluaran tersebut 
akan dilakukan secara reimbursement 
sesuai ketentuan Perusahaan yang 
berlaku.

(tanda tangan)

Tembusan:

3. Mengembalikan fisik Corporate Credit 
Card yang dimaksud pada point 1 di 
atas pada kesempatan pertama kepada 
VP Industrial Relation and 
Compensation & Benefit untuk Holding 
dan kepada VP HC masing-masing Sub 
Holding.

Bersama ini disampaikan hal-hal berikut 
untuk ditindaklanjuti:

1. Dewan Komisaris PT Pertamina 
(Persero)

Demikian disampaikan, atas perhatian 
Saudara kami ucapkan terima kasih.

4. Masing-masing Direktur 
Keuangan/CFO menyampaikan update 
melalui surat kepada SVP Corporate 
Finance bahwa butir 1,2 dan 3 di atas 
telah dilaksanakan di entitasnya. Surat 
ini telah disiapkan sesuai tata kerja dan 
prinsip-prinsip dasar integritas 
Perusahaan sesuai prinsip-prinsip GCG 
yang dimuat dalam Tata Kelola 
Perusahaan PT Pertamina (Persero).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi biaya operasional di 
lingkungan Pertamina Group maka saat 
ini sedang dilakukan penataan kembali 
mekanisme penggunaan Corporate 
Credit Card bagi Direksi, Komisaris dan 
seluruh Perwira Pertamina Group.

Direktur Keuangan,

2. Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero)
3. Direktur SDM PT Pertamina 

1. Menghentikan penggunaan 
Corporate Credit Card bagi Direksi, 
Komisaris dan seluruh Perwira 
Pertamina Group yang pembayarannya 
dilakukan oleh Perusahaan melalui 
mekanisme autodebet maupun bank 
transfer instruction terhitung mulai 
tanggal 15 Juni 2021.

9. Chief Executive Officer Subholding 
Power & NRE

16. Direktur Keuangan PT Pedeve

8. Chief Finance Officer Subholding 
Shipping

12. Chief Finance Officer Subholding 
Gas

18. Direktur Keuangan PT Pertamina 
Training & Consulting

17. Direktur Utama PT Pertamina 
Training & Consulting

23. Direktur Utama PT Asuransi Tugu 
Pratama Indonesia

 

14. Direktur Keuangan PT Pertamina 
Bina Medika

19. Direktur Utama PT Patra Jasa

10. Chief Finance Officer Subholding 
Power & NRE

20. Direktur Keuangan PT Patra Jasa

11. Chief Executive Officer Subholding 
Gas

21. Direktur Utama PT Pelita Air 
Services
22. Direktur Keuangan PT Pelita Air 
Service

24. Direktur Keuangan PT Asuransi 
Tugu Pratama Indonesia

13. Direktur Utama PT Pertamina Bina 
Medika

15. Direktur Utama PT Pedeve

25. Perwira Pertamina Group

5. Direktur Penunjang Bisnis PT 
Pertamina (Persero)
6. Direktur Logistik dan Infrastruktur PT 
Pertamina (Persero)

2. Chief Finance Officer Subholding 
Upstream

4. Chief Finance Officer Subholding 
R&P
5. Chief Executive Officer Subholding 
C&T
6. Chief Finance Officer Subholding 
C&T

1. Chief Executive Officer Subholding 
Upstream

4. Direktur Strategi, Portofolio & 
Pengembangan Usaha PT Pertamina 
(Persero)

(Persero)

Daftar Distribusi:

7. Chief Executive Officer Subholding 
Shipping

3. Chief Executive Officer Subholding 
R&P



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1718

Tanah Air

Amerika

Internasional 

Tanah Air

Internasional

Itu aja kok. Gak ribet kan? Kejujuran itu 
tidak bikin ribet, yang bikin ribet kalau 
sudah nyolong dan ngak mau ngaku 
atau bahkan mau ngumpet, atau pun 
mau membungkam orang yang telah 
melaporkannya atau yang 
memprotesnya. Ahok ini hebat, daya 
gempurnya luar biasa, dan 
keberaniannya tak kalah dari 300 
pasukan Sparta yang melawan ribuan 
musuhnya. Keren dah pokoknya kalau 
urusan profesionalitas, dedikasi, dan 
kesungguhannya dalam berurusan 
dengan setiap ketidakberesan dimana 
dia bertanggung jawab di sana. Namun, 
sayangnya manusia begini langka cuma 
ada satu, sehingga meski membuat 
gebrakan di sana-sini, dampak 
simultannya tidak bisa langsung 
menghentakkan banyak bidang 
kehidupan yang perlu diguncang keras 

supaya bisa berjalan dengan baik dan 
normal, bahkan sebagaimana 
seharusnya. Kalau bukan Ahok (atau 
Jokowi), rasanya jarang ada orang lain 
yang mau menghilangkan fasilitas bagus 
yang dia terima. Banyak yang berharap 
sikap Ahok ini bisa menular ke para 
pejabat lainnya. Semoga banyak yang 
sadar, sehingga banyak bermunculan 
ahok ahok baru di Indonesia. Ya memang 
sulit, tapi boleh lah berharap. 
 Berikut surat RUPS Pertamina isi 
lengkapnya:
Kepada: Para pejabat sesuai daftar 
terlampir
Dari: Direktur Keuangan PT Pertamina 
(Persero)
Tanggal: 15 Juni 2021
Perihal: Penarikan Corporate Credit Card 
di Lingkungan Pertamina Group

 
Emma Sri Martini

2. Untuk sementara waktu agar 
menggunakan Credit Card pribadi untuk 
kebutuhan operasional yang berkaitan 
dengan pekerjaan dan kegiatan kantor. 
Penggantian atas pengeluaran tersebut 
akan dilakukan secara reimbursement 
sesuai ketentuan Perusahaan yang 
berlaku.

(tanda tangan)

Tembusan:

3. Mengembalikan fisik Corporate Credit 
Card yang dimaksud pada point 1 di 
atas pada kesempatan pertama kepada 
VP Industrial Relation and 
Compensation & Benefit untuk Holding 
dan kepada VP HC masing-masing Sub 
Holding.

Bersama ini disampaikan hal-hal berikut 
untuk ditindaklanjuti:

1. Dewan Komisaris PT Pertamina 
(Persero)

Demikian disampaikan, atas perhatian 
Saudara kami ucapkan terima kasih.

4. Masing-masing Direktur 
Keuangan/CFO menyampaikan update 
melalui surat kepada SVP Corporate 
Finance bahwa butir 1,2 dan 3 di atas 
telah dilaksanakan di entitasnya. Surat 
ini telah disiapkan sesuai tata kerja dan 
prinsip-prinsip dasar integritas 
Perusahaan sesuai prinsip-prinsip GCG 
yang dimuat dalam Tata Kelola 
Perusahaan PT Pertamina (Persero).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi biaya operasional di 
lingkungan Pertamina Group maka saat 
ini sedang dilakukan penataan kembali 
mekanisme penggunaan Corporate 
Credit Card bagi Direksi, Komisaris dan 
seluruh Perwira Pertamina Group.

Direktur Keuangan,

2. Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero)
3. Direktur SDM PT Pertamina 

1. Menghentikan penggunaan 
Corporate Credit Card bagi Direksi, 
Komisaris dan seluruh Perwira 
Pertamina Group yang pembayarannya 
dilakukan oleh Perusahaan melalui 
mekanisme autodebet maupun bank 
transfer instruction terhitung mulai 
tanggal 15 Juni 2021.

9. Chief Executive Officer Subholding 
Power & NRE

16. Direktur Keuangan PT Pedeve

8. Chief Finance Officer Subholding 
Shipping

12. Chief Finance Officer Subholding 
Gas

18. Direktur Keuangan PT Pertamina 
Training & Consulting

17. Direktur Utama PT Pertamina 
Training & Consulting

23. Direktur Utama PT Asuransi Tugu 
Pratama Indonesia

 

14. Direktur Keuangan PT Pertamina 
Bina Medika

19. Direktur Utama PT Patra Jasa

10. Chief Finance Officer Subholding 
Power & NRE

20. Direktur Keuangan PT Patra Jasa

11. Chief Executive Officer Subholding 
Gas

21. Direktur Utama PT Pelita Air 
Services
22. Direktur Keuangan PT Pelita Air 
Service

24. Direktur Keuangan PT Asuransi 
Tugu Pratama Indonesia

13. Direktur Utama PT Pertamina Bina 
Medika

15. Direktur Utama PT Pedeve

25. Perwira Pertamina Group

5. Direktur Penunjang Bisnis PT 
Pertamina (Persero)
6. Direktur Logistik dan Infrastruktur PT 
Pertamina (Persero)

2. Chief Finance Officer Subholding 
Upstream

4. Chief Finance Officer Subholding 
R&P
5. Chief Executive Officer Subholding 
C&T
6. Chief Finance Officer Subholding 
C&T

1. Chief Executive Officer Subholding 
Upstream

4. Direktur Strategi, Portofolio & 
Pengembangan Usaha PT Pertamina 
(Persero)

(Persero)

Daftar Distribusi:

7. Chief Executive Officer Subholding 
Shipping

3. Chief Executive Officer Subholding 
R&P



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Ekonomi

pendowo
Info SIP

Selain baik untuk kesehatan kulit, masih 
banyak manfaat jus timun yang bisa 
Anda dapatkan. Berikut ini adalah daftar 
beberapa manfaat jus timun yang paling 
utama, yang patut Anda ketahui sebelum 
mengonsumsinya dilansir dari 
healthline.com.

2. Bantu Turunkan Berat Badan
Manfaat jus timun yang kedua adalah 
untuk membantu menurunkan berat 
badan. Jika Anda sedang dalam proses 
menurunkan berat badan, mengganti 

Jika Anda sedang mempraktikkan gaya 
hidup sehat, Anda pasti juga akan 
memburu makanan dan minuman yang 
sehat dan penuh nutrisi untuk 
dikonsumsi setiap harinya. Jus buah dan 
jus sayur segar adalah minuman sehat 
yang wajib Anda konsumsi.

Namun selain minum air putih, Anda juga 
bisa menambahkan jus timun dalam 
daftar asupan cairan harian Anda guna 
memberikan rasa ekstra, sekaligus tetap 
menjaga tubuh agar tetap terjaga 
hidrasinya.

Jus timun adalah salah satu pilihannya. 
Jus timun dikemas dengan nutrisi seperti 
Vitamin K, Vitamin C, magnesium, fosfor, 
riboflavin, B-6, folat, asam pantotenat, 
besi, silika, kalsium dan seng. Jus timun 
diketahui dapat menjaga kesehatan kulit, 
membuatnya tetap mulus dan bersih 
terawat.

1. Jaga Tubuh Tetap Terhidrasi
Manfaat jus timun yang pertama adalah 
untuk membantu menjaga tubuh tetap 
terhidrasi dengan baik. Tubuh tidak 
dapat berfungsi dengan baik tanpa air. 
Kebanyakan orang mengikuti anjuran 
minum enam hingga delapan gelas air 
per hari, menurut American Academy of 
Family Physicians.

Manfaat Jus Timun

3. Kaya Antioksidan

Manfaat jus timun yang keempat 
adalah untuk membantu mencegah 
kanker. Beberapa penelitian awal 
menunjukkan bahwa timun dapat 
membantu dalam memerangi kanker.

konsumsi soda manis dan minuman 
olahraga dengan jus timun diketahui 
dapat membantu mengurangi beberapa 
kalori serius dari diet yang sedang 
Anda jalani.

4. Bantu Cegah Kanker

Manfaat jus timun yang ketiga adalah 
kaya akan antioksidan. Antioksidan 
adalah zat yang membantu mencegah 
dan menunda kerusakan sel akibat 
stres oksidatif yang disebabkan oleh 
radikal bebas.
Stres oksidatif dapat menyebabkan 
kondisi kronis seperti kanker, diabetes, 
penyakit jantung, Alzheimer, hingga 
degenerasi mata. Penelitian telah 
menunjukkan bahwa antioksidan 
mungkin dapat membalikkan atau 
menghentikan kerusakan ini.
Inilah sebabnya mengapa Anda harus 
mengonsumsi buah dan sayuran tinggi 
antioksidan. Timun termasuk dalam 
kategori buah dan sayur yang tinggi 
akan antioksidan. Diketahui, buah 
timun kaya akan vitamin C, beta 
karoten, mangan, molibdenum dan 
beberapa antioksidan flavonoid.

Selain antioksidan, timun juga memiliki 
senyawa yang disebut cucurbitacins 
dan sekelompok nutrisi yang disebut 
lignan, yang dapat berperan dalam 
melindungi tubuh dari kanker.
Satu studi dalam Journal of Cancer 
Research menyarankan bahwa diet 
flavonoid fisetin, yang ditemukan dalam 
timun, dapat membantu memperlambat 
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Timun juga tinggi asam pantotenat atau 
vitamin B-5, yang digunakan untuk 
mengobati jerawat. Satu cangkir irisan 
mentimun memiliki sekitar 5 persen dari 

Kelebihan garam menyebabkan tubuh 
menahan cairan, yang meningkatkan 
tekanan darah. Kalium adalah elektrolit 
yang membantu mengatur jumlah 
natrium yang ditahan oleh ginjal.

Manfaat jus timun yang kelima adalah 
untuk membantu menurunkan tekanan 
darah. Salah satu faktor yang 
berkontribusi terhadap tekanan darah 
tinggi adalah terlalu banyak garam 
(natrium) dan terlalu sedikit kalium 
dalam makanan Anda.

perkembangan kanker prostat.
5. Bantu Turunkan Tekanan Darah

Timun adalah sumber potasium yang 
baik. Minum jus timun dapat membantu 
tubuh mendapatkan lebih banyak 
potasium, dan berpotensi membantu 
menurunkan tekanan darah.
6. Baik untuk Kesehatan Kulit
Manfaat jus timun yang keenam adalah 
baik untuk kesehatan kulit. Jus timun 
dapat membantu menenangkan kulit 
dari dalam. Tetap terhidrasi membantu 
tubuh mengeluarkan racun dan 
menjaga kulit tetap sehat.

nilai harian vitamin B-5 yang 
direkomendasikan.
7. Tingkatkan Kesehatan Tulang

8. Bantu Tingkatkan Energi

Manfaat jus timun yang ketujuh adalah 
untuk membantu meningkatkan 
kesehatan tulang. Timun mengandung 
vitamin K yang tinggi. Faktanya, satu 
cangkir irisan buah timun memiliki sekitar 
19 persen dari nilai harian vitamin K yang 
direkomendasikan.

Manfaat jus timun yang terakhir adalah 
untuk membantu meningkatkan energi. 
Jus timun memberikan nutrisi yang baik 
dan merupakan sumber vitamin B yang 
sangat baik.Kekurangan vitamin B 
seringkali dapat mengakibatkan 
kelelahan, lekas marah dan konsentrasi 
yang buruk. Minum jus timun dapat 
memastikan tubuh mendapatkan asupan 
vitamin ini dan membuat Anda merasa 
energik.

Tubuh membutuhkan vitamin K untuk 
membantu membentuk protein yang 
dibutuhkan untuk membuat tulang dan 
jaringan yang sehat serta membantu 
pembekuan darah dengan baik. 
Mengonsumsi jus timun adalah cara yang 
baik untuk mendapatkan asupan vitamin 
ini.

Tokoh garis keras Ibrahim Raisi 
memenangkan pemilu presiden Iran 
kemarin. Sejumlah kalangan menilai 
pemilu kemarin sudah dirancang untuk 
dimenangkan oleh Raisi setelah banyak 
warga tidak 
menyalurka
n suaranya.
Raisi, 60 
tahun, 
adalah 
ulama yang 
disukai 
pemimpin 
spiritual 
tertinggi 
Iran 
Ayatullah 
Ali 
Khamenei. 
Dia bahkan 
dipandang 
sebagai 
calon pengganti Khamenei. Raisi 
sebelumnya adalah hakim agung dengan 
pandangan ultra-konservatif. Status Raisi 
kini sedang dalam sanksi Amerika Serikat 
dan dianggap terlibat dalam kasus 
eksekusi sejumlah tahanan politik.
Posisi presiden di Iran adalah jabatan 
kedua tertinggi setelah pemimpin 
spiritual.

Sejak masih muda Raisi sudah memiliki 
sejumlah jabatan penting. Ketika usianya 
baru 20 tahun dia sudah menajabat 

Siapakah Raisi?

Banyak warga Iran menilai pemilu kali ini 
sudah direkayasa. Angka resmi warga 
yang menyalurkan suaranya adalah 48,8 
persen, terendah selama pemilu, 
dibandingkan pemilu 2017 silam yang 
mencapai 70 persen.

Dilansir dari laman BBC, Minggu (20/6), 
Raisi akan dilantik Agustus mendatang. 
Dia akan memiliki pengaruh terhadap 
kebijakan domestik dan luar negeri. 
Namun dalam sistem politik Iran, 
pemimpin spiritual tertinggilah yang 
menentukan keputusan final untuk segala 
urusan negara.

Ibrahim Raisi Menang Pemilu Iran

"Dengan kepercayaan rakyat ini, ada 
tanggung jawab besar di pundak saya 
dan saya akan berusaha sebaik 
mungkin atas izin Allah dan Nabi 
Muhammad dan seluruh 
keturunannya," ujar Raisi dalam jumpa 
pers kemarin.

Dia kemudian ditunjuk sebagai ketua 
pengadilan pada 2019, dua tahun 
setelah dia kalah tipis dari Hassan 
Rouhani pada pemilu presiden 

sebelumnya.

sebagai jaksa di Kota Karaj.

Raisi 
menggamba
rkan dirinya 
sebagai 
orang yang 
tepat untuk 
memerangi 
korupsi dan 
ketidakadila
n serta 
memecahka
n masalah 
ekonomi.

Kementerian Dalam Negeri kemarin 
mengatakan Raisi meraup suara 
hampir 18 juta dari 28,9 surat suara 
yang masuk.
Banyak kalangan dan para pembela 
hak asasi menyebut Raisi berperan 
dalam eksekusi massal tahanan politik 
pada 1988, ketika usianya baru 27 
tahun.

"Saya berharap bisa memikul 
tanggung jawab segala tugas yang 
ada di pundak saya."

"Penderitaan 
rakyat atas 
segala 

kekurangan yang ada itu nyata," kata 
dia ketika menyalurkan suaranya di 
Teheran kemarin.

Raisi berulang kali membantah dia 
terlibat dalam keputusan hukuman 
mati. Namun dia juga mengatakan 
hukuman itu bisa dibenarkan oleh 
fatwa dari pemimpin spiritual tertinggi 
kala itu, Ayatullah Khomeini.
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"Bersemangat! Sumbangan kami berupa 
2,5 juta dosis vaksin sedang dalam 
perjalanan ke Taiwan," tulis juru bicara 
Departemen Luar Negeri Ned Price 
dalam satu cuitan.Jumlah vaksin sekitar 
tiga kali lebih banyak dari yang 
diumumkan selama kunjungan delegasi 
AS ke Taiwan. Taipei menuduh Beijing 
menghambat upayanya untuk 
mengamankan dosis yang cukup.
Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa 
tidak pernah menguasai Taiwan tetapi 
memandang pulau itu sebagai bagian 
dari wilayahnya dan berjanji suatu hari 

Amerika Serikat (AS) mengumumkan 
pada Sabtu (19/6/2021) bahwa 2,5 juta 
dosis vaksin Covid-19 sedang dalam 
perjalanan ke Taiwan. Seperti dilaporkan 
AFP, langkah ini diduga akan memicu 
penolakan Tiongkok.Tiongkok 
menyatakan kemarahan awal bulan ini 
ketika senator AS mengunjungi Taiwan 
dan mengumumkan sumbangan vaksin 
di tengah ketegangan yang memanas 
antara Washington dan Beijing.

AS Kirim 2,5 Juta Vaksin Untuk Taiwan

Washington tetap menjadi sekutu 
terbesar Taiwan tetapi tidak 
mempertahankan hubungan 
diplomatik penuh dengan Taipei 
karena secara resmi mengakui 
Beijing.Sampai baru-baru ini, Taiwan 
menavigasi pandemi dengan cara 
yang patut dicontoh, mencatat hanya 
segelintir kematian.Tetapi kasus telah 
melonjak setelah wabah yang dimulai 
dengan pilot maskapai."Terima kasih 
kepada #AS atas gerakan 
persahabatan yang mengharukan ini. 
Vaksin ini akan sangat membantu 
menjaga #Taiwan tetap aman & 
sehat," tulis Presiden Taiwan Tsai Ing-
wen di Twitter.

akan merebutnya, dengan paksa jika 
perlu.Beijing telah menumpuk 
tekanan ekonomi, militer dan 
diplomatik di Taiwan dalam beberapa 
tahun terakhir dan membuatnya tetap 
terkunci dari badan-badan 
internasional seperti Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO).
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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

Atas dasar itu, ia mengatakan Kepala 
Perwakilan RI di Singapura kemudian 
menyampaikan brafax kepada Jaksa 
Agung perihal proses hukum WNI atas 

 Kejaksaan Agung (Kejagung) membawa 
pulang buronan kasus pembalakan liar, 
Adelin Lis ke Jakarta. Ia dibawa dari 
Singapura dengan menggunakan 
pesawat Garuda Indonesia GA 837 pada 
Sabtu (19/6).

Surat dari ICA tersebut pada intinya 
berisikan permintaan verifikasi atas 
identitas sebenarnya dari Adelin Lis dan 
menanyakan apakah passport Nomor B 
7348735 atas nama Hendro Leonardi 
secara sah diterbitkan oleh pihak 
berwenang di Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum 
Kejagung Leonard Eben Ezer 
Simanjuntak menjelaskan kronologi 
pemulangan itu berawal saat KBRI 
Singapura menerima surat dari 
Immigration and Checkpoint Authority 
(ICA) Singapura pada 4 Maret 2021.

"ICA mendeteksi dan melakukan 
penangkapan terhadap yang 
bersangkutan di Bandara Changi tanggal 
28 Mei 2018," kata Leonard dalam 
keterangan tertulis, Sabtu (19/6).

Selanjutnya, data yang diterima oleh 
ICA Singapura terhadap WNI yang 
mengaku Hendro Leonardi 
dibandingkan dengan data yang 
terdapat dalam sistem imigrasi 
Indonesia dan juga data dari Polda 
Sumatera Utara yaitu DPO An. Adelin 
Lis oleh Pusinafis POLRI.

Adelin Lis juga masuk ke dalam Red 
Notice Interpol No. A-2671/1-12007, 
tanggal 19 November 2007 dan belum 
kedaluwarsa.

nama Hendro Leonardi dengan 
dakwaan pemalsuan identitas atas 
nama Adelin Lis.Lalu pada 8 Maret 
2021, dari hasil koordinasi Atase Polri 
dengan Mabes Polri dan Polda 
Sumatera Utara, diperoleh hasil bahwa 
Adelin Lis merupakan WNI dan 
merupakan DPO Penyidik Polda 
Sumatera Utara.

"Pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 
2021, dari hasil pencocokan kesemua 
data di atas didapatkan hasil bahwa 
semua data sidik jari merupakan identik 
dengan 12 titik indikator yang sama," 
ujarnya.Leonard mengatakan Atase 
Kejaksaan pada KBRI Singapura juga 
melakukan koordinasi dengan Biro 

Kronologi Pemulangan Buronan Adelin Lis 
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Adelin Lis merupakan WNI dan 
merupakan DPO Penyidik Polda 
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semua data sidik jari merupakan identik 
dengan 12 titik indikator yang sama," 
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diperkirakan tanggal 14-20 Juni 2021, 
sambil menunggu Putusan Pengadilan 
Singapura tanggal 9 Juni 2021 dan 
kebijakan penanganan Covid-19 
Pemerintah Singapura.

Pertama, penjemputan dengan 
menyewa pesawat carter dari Indonesia 
dan kedus dibawa dengan pesawat 
komersial Garuda Indonesia melaui 
mekanisme Transit.

Di sisi lain, proses hukum lanjutan 
terhadap Hendro Leonardi alias Adelin 
Lis, juga terus berlanjut. Pada sidang 
tanggal 27 April 2021, ia mengaku 
bersalah atas dakwaan pelanggaran 
keimigrasian yang diajukan oleh DPP 
Penuntut Umum.
Hakim menerima pengakuan bersalah 
tersebut dan menjadwalkan 
pemidanaan, tanggal 9 Juni 2021

Leonard mengatakan sejak 16 Juni 
2021, KBRI Singapura sudah 
melakukan koordinasi dengan Jaksa 
Agung Singapura untuk menyampaikan 
keinginan Jaksa Agung RI.Menurutnya, 
saat itu, Jaksa Agung Singapura sangat 
memahami kasus tersebut, namun 
wewenang untuk repatriasi ada di ICA 
(Imigrasi Singapura), Kementerian 

Hukum dan Hubungan Luar Negeri 
Kejagung dan diperoleh informasi 
bahwa Hendro Leonardi merupakan 
buronan Kejaksaan RI berdasarkan 
Putusan Mahkamah Agung dengan 
Nomor Putusan 68 K/PID.SUS/2008, 
tanggal 31 Juli 2008.

.Leonard menyatakan Duta Besar 
Republik Indonesia lalu menyampaikan 
surat kepada Jaksa Agung RI tanggal 4 
Juni 2021, yang menyarankan untuk 
melakukan dua skenario penjemputan.

"Hal tersebut dilakukan sebagai 
langkah antisipasi proses Repatriasi 
Hendro Leonardi alias Adelin Lis. 
Terhadap kedua opsi tersebut, KBRI 
merekomendasikan untuk melakukan 
penjemputan dengan menggunakan 
pesawat Carter," katanya.

Hendro Leonardi alias Adelin Lis juga 
merupakan subyek Red Notice Interpol 
No. A-2671/1-12007, tanggal 19 
November 2007 dan belum 
kedaluwarsa.

Setelah proses tersebut, Adelin akhirnya 
dipulangkan pada Sabtu tanggal 19 Juni 
2021."Pesawat Garuda Indonesia GA 837 
mendarat di bandara Soekarno Hatta 
pukul 19.40 WIB, langsung dibawa turun 
dengan penjemputan mobil tahanan dan 
menuju ke Kejaksaan Agung dengan 
pengawalan super ketat," kata Leonard.

Dalam proses itu, kemudian putra Adelin 
Lis menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sumatera Utara yang pada pokoknya 
meminta agar Adelin Lis diizinkan untuk 
pulang sendiri ke Medan dan akan datang 
ke Kejaksaan Negeri Medan.

Namun demikian, pihak Kementerian Luar 
Negeri Singapura pada 16 Juni 2021 tidak 
memberikan izin untuk penjemputan 
secara langsung. Sesuai dengan aturan 
hukum Singapura, Adelin Lis hanya akan 
dideportasi dengan menggunakan 
pesawat komersial.

Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs) 
Singapura.
"KBRI secara resmi sudah menyampaikan 
keinginan penegak hukum Indonesia bagi 
diizinkannya penjemputan khusus kepada 
buronan kelas kakap ini," ujarnya.

Adelin Lis bahkan sudah memesan tiket 
ke Medan untuk penerbangan 18 Juni 
2021.Melihat hal itu, Jaksa Agung RI 
mengirimkan surat kepada Duta Besar 
Republik Indonesia di Singapura yang 
pada pokoknya menyatakan bahwa Adelin 
Lis adalah buronan Kejaksaan berisiko 
tinggi yang sudah yang sudah 14 tahun 
menghindari eksekusi pidana penjara, 
denda dan uang pengganti.

Selain itu, kata Leonard sebagai langkah 
melaksanakan kedaulatan hukum 
Indonesia, KBRI singapura diminta tidak 
menyerahkan Surat Perjalanan Laksana 
Paspor (SPLP) dari Singapura menuju 
Jakarta kepada yang bersangkutan atau 
otoritas Imigrasi di Singapura, sebelum 
didapat kepastian mengenai penjemputan 
dan jaminan keamanan yang memenuhi 
kelayakan pemulangan buronan 
Kejaksaan berisiko tinggi.

Surat itu juga meminta kepada Duta Besar 
Republik Indonesia di Singapura agar 
Adelin Lis dipulangkan ke Jakarta melalui 
sarana transportasi yang aman, yaitu 
menggunakan pesawat Garuda Indonesia 
atau dengan pesawat charter.

Menurutnya, jika rakyat terus 
diprovokasi bisa mengarah kepada 
perilaku yang melawan konstitusi.
"Nah, kalau itu kemudian diprovokasi 
terus menerus, itu bisa jadi malah 
mengarah pada perlawanan dan atau 
perilaku yang tidak sesuai dengan 
konstitusi. Dan itu mestinya kan tidak 

 Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat 
Nur Wahid meminta rakyat tidak dibuat 
bingung dengan wacana Presiden Joko 
Widodo tiga periode. Hidayat meminta 
semua pihak 
patuh terhadap 
konstitusi 
bahwa masa 
jabatan 
presiden hanya 
dua 
periode."Rakya
t perlu 
mendapatkan 
pencerahan 
terus menerus. 
Karenanya, 
janganlah 
rakyat dibikin bingung dengan wacana 
misalnya, Jokowi dibuatkan seknas 
untuk maju tiga periode. Itu jelas bisa 
membingungkan rakyat dikaitkan 
dengan fakta dasar konstitusionalnya, 
konstitusi kita menegaskan bahwa 
presiden itu masa jabatannya hanya dua 
periode saja," ujar Hidayat dalam rilis 
survei SMRC, Minggu (20/6).

PKS : Jangan Provokasi Rakyat
diperbolehkan. Sehingga dengan 
demikian, maka mestinya rakyat itu 
diedukasi bahwa aturan tentang 
presiden itu adalah dua periode. 

Laksanakan 
aturan itu," 
kata Hidayat.
Wakil Ketua 
Majelis Syuro 
PKS ini 
menegaskan, 
MPR tidak ada 
usulan untuk 
amandemen 
UUD 45 untuk 
masa jabatan 
presiden. 
Hidayat bilang, 

konstitusi hari ini tidak berubah karena 
tidak ada yang mengusulkan 
amandemen baik dari partai maupun 
perorangan."Bahwa Anda 
menginginkan yang lain, ubah dulu 
aturannya. Jangan diprovokasi rakyat 
dengan hal-hal yang kemudian sesuai 
dengan konstitusi. Sementara 
konstitusi tidak berubah karena 
memang tidak ada partai yang 
mengusulkan itu sampai hari ini di 
MPR tidak ada partai yang 
mengusulkan soal itu. Tidak ada 
anggota MPR satu pun yang 
mengusulkan perubahan-perubahan 
terkiat dengan masa jabatan presiden," 
ujarnya.

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
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267 - 235 - 3359Saat itu, waktu penjemputan 
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Dicari

bersambung minggu depan

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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

Tanah Air

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

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

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

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

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)House for rent 17xx Mole street

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Apa Kata Bintang Anda
Kelompok masyarakat yang tergabung 
dan mengatasnamakan diri Sahabat 
Ganjar mendeklarasikan dukungan 
kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo untuk maju dalam Pilpres 
2024."Kami sahabat Ganjar, mendukung 
dan mengawal Ganjar Pranowo untuk 
maju dalam Pemilihan Presiden 2024-
2029," kata Ketua Umum Sahabat 
Ganjar, Leni Handayani dalam 
konferensi pers secara virtual, Minggu 
(20/6).Leni dan rekan-rekannya akan 
ikut serta dalam mensosialisasikan 
kinerja Ganjar selama menjadi kepala 
daerah. Salah satunya melalui media 
sosial dan kegiatan di masyarakat.
"Pak Ganjar gunakan digital atau media 
sosial tidak hanya untuk rakyatnya 
terutama UMKM agar ekonomi terus 
berjalan meski pandemi masih 
berlangsung dan itupun ternyata 
mendekati anak-anak milenial," papar 
dia.Sebelumnya, sejumlah kelompok 

"Kita mempersiapkan seorang Ganjar 
Pranowo sebagai pemimpin Indonesia ke 
depan, khususnya sebagai calon presiden 
Indonesia periode 2024 hingga 2029," 
kata Rinto di lokasi, Rabu (9/6).
Sebelum Tegar, lebih dulu Dulur Ganjar 
Pranowo yang mendeklarasikan diri 
sebagai relawan pendukung Ganjar.

masyarakat juga telah mendeklarasikan 
diri untuk mendukung politikus dari PDI 
Perjuangan tersebut. Salah satunya yakni 
Teman Ganjar.Relawan pendukung 
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk 
maju sebagai calon presiden di 2024 kian 
membesar. Giliran Tegar, Teman Ganjar 
deklarasi dukungan kepada politikus PDIP 
tersebut, Rabu (9/6).Ketua Umum Tegar, 
Rinto Wardana menjelaskan, deklarasi ini 
guna menyiapkan Ganjar sebagai calon 
presiden 2024-2029. Dengan memakai 
kaos hitam dengan foto Ganjar bertuliskan 
TG atau Teman Ganjar, dia 
mendeklarasikan dukungan.

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

Dukungan Sahabat Ganjar Pilpres 2024

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Keuangan:  Jangan ragu menagih.
Asmara:  Lupa hari penting.

Keuangan : Pemborosan.
Cinta : Kurang semangat.

Bisa jadi, kebiasaan lupa dan sering 
mengalami keluhan tenggorokan ini 
dikarenakan tempat tinggal yang tidak 
kondusif

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Anda tak perlu ikut-ikutan memberi 
komentar jika tak suka melakukannya. 
Tak masalah jika orang lain selalu 
berkomentar karena ingin kelihatan 
berotak cerdas. Semua itu bukanlah 
menjadi ukuran. Apalagi kalau hanya 
banyak bicara tapi tak ada tindakan 
nyata. Yang lebih dihargai adalah kerja 
keras sebagai bukti, bukan komentar tak 
penting. Jadi, tak perlu minder atau salah 
tingkah berada di antara mereka.
Keuangan : Lewat saja.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Anda memang menuntut kesempurnaan, 
tapi kalau biayanya makin membengkak

Cinta : Tidak jelas.

Pisce s (19 Feb - 20 Mar)

Jangan cederai komitmen terhadap diri 
sendiri hanya demi kesenangan 
sementara. Seiring berjalannya usia, 
salah satu pelajaran yang harus kita 
pahami betul adalah tentang komitmen 
dan konsekuensi, kan?

Asmara:  Plin-plan.
Taurus(20April-20mei)

Keuangan:  Kantong tebal.

Gemini(21 Mei-21Juni)

syukurilah waktu berkualitas yang Anda 
habiskan bersama keluarga. Untuk hal 
lain pun, ingat bahwa selalu ada buah 
yang bisa dipetik dari musibah.

Asmara:  Lolos ujian.

Tak ada salahnya memanjakan diri 
sendiri, kok. Jadi, jangan malah 
menyesal saat Anda memutuskan untuk 
pindah ke kontrakan yang lebih bagus, 
lebih nyaman, meski lebih mahal. Tak 
berlebihan, kok, terlebih Anda memang 
baru mendapat kenaikan gaji.

Keuangan:  Anggap saja amal.

Keuangan:  Beri diri reward .

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Siapa yang akan menjaga Si Kecil dan 
menjemputnya pulang sekolah? Dalam 
keadaan demikian, jangan sungkan 
untuk meminta bantuan keluarga. 
Jangan memaksakan diri.
Keuangan:  Terkuras!

ketahuilah bahwa menulis keluhan 
terkait kantor tak akan membawa 
untung bagi Anda. Boro-boro keluhan 
diatasi, yang ada bisa-bisa Anda ditegur 
atasan atas kelakuan itu. Ingat, media 
sosial itu memiliki dua mata pisau.

Asmara:  Main salah-salahan. 
Cancer(22 Juni - 22 Juli) 
Membantu teman dalam masalah 
memang perbuatan baik. Terpenting, 
tenangkan dan beri solusi sahabat 
Anda.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan:  Pelajari investasi.

Apakah Anda sadar bahwa selama ini 
Anda bersikap sangat 
membingungkan? Kalau merasa hidup 
tidak kunjung bahagia, jangan terus 
menyalahkan orang. Coba bercermin 
dan pelajari, jangan-jangan justru Anda 
yang membuat semuanya sulit.

Asmara:  Dukungan penuh.

Keuangan:  Harus mengerem.
Asmara:  Tersiksa curiga.

Keuangan:  Teliti membeli.
Asmara:  Jangan tergoda.

Asmara:  Semakin disayang.

Keuangan:  Tak puas.

Asmara :  Berjuang sendiri. .
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Memperhitungkan hari esok memang 
baik, tapi jangan sampai Anda malah 
jadi tak menikmati hari ini. Bersyukurlah 
dan lakukan pekerjaan dengan hati, 
bukan semata hitung-hitungan gaji.

Tak usah terlalu pedulikan cericit 
sumbang di kantor, karena mereka tak 
akan tahu perjuangan apa yang sedang 
Anda jalani. Toh, hidup Anda tak akan 
ditentukan oleh mereka, bukan?

Keuangan:  Banyak yang tak terduga.
Asmara:  Enggan berpaling.
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SMS 267 - 307 - 4592

Disewakan kamar 
Di daerah 20 street dan Synder.
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Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

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

Dicari kasir shift malam (deli)
laki-laki. Daerah center city.
Call : 267 - 756 - 0801 (sore)House for rent 17xx Mole street

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Apa Kata Bintang Anda
Kelompok masyarakat yang tergabung 
dan mengatasnamakan diri Sahabat 
Ganjar mendeklarasikan dukungan 
kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo untuk maju dalam Pilpres 
2024."Kami sahabat Ganjar, mendukung 
dan mengawal Ganjar Pranowo untuk 
maju dalam Pemilihan Presiden 2024-
2029," kata Ketua Umum Sahabat 
Ganjar, Leni Handayani dalam 
konferensi pers secara virtual, Minggu 
(20/6).Leni dan rekan-rekannya akan 
ikut serta dalam mensosialisasikan 
kinerja Ganjar selama menjadi kepala 
daerah. Salah satunya melalui media 
sosial dan kegiatan di masyarakat.
"Pak Ganjar gunakan digital atau media 
sosial tidak hanya untuk rakyatnya 
terutama UMKM agar ekonomi terus 
berjalan meski pandemi masih 
berlangsung dan itupun ternyata 
mendekati anak-anak milenial," papar 
dia.Sebelumnya, sejumlah kelompok 

"Kita mempersiapkan seorang Ganjar 
Pranowo sebagai pemimpin Indonesia ke 
depan, khususnya sebagai calon presiden 
Indonesia periode 2024 hingga 2029," 
kata Rinto di lokasi, Rabu (9/6).
Sebelum Tegar, lebih dulu Dulur Ganjar 
Pranowo yang mendeklarasikan diri 
sebagai relawan pendukung Ganjar.

masyarakat juga telah mendeklarasikan 
diri untuk mendukung politikus dari PDI 
Perjuangan tersebut. Salah satunya yakni 
Teman Ganjar.Relawan pendukung 
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk 
maju sebagai calon presiden di 2024 kian 
membesar. Giliran Tegar, Teman Ganjar 
deklarasi dukungan kepada politikus PDIP 
tersebut, Rabu (9/6).Ketua Umum Tegar, 
Rinto Wardana menjelaskan, deklarasi ini 
guna menyiapkan Ganjar sebagai calon 
presiden 2024-2029. Dengan memakai 
kaos hitam dengan foto Ganjar bertuliskan 
TG atau Teman Ganjar, dia 
mendeklarasikan dukungan.

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

Dukungan Sahabat Ganjar Pilpres 2024

Capricorn (22 Des - 19 Jan)

Keuangan:  Jangan ragu menagih.
Asmara:  Lupa hari penting.

Keuangan : Pemborosan.
Cinta : Kurang semangat.

Bisa jadi, kebiasaan lupa dan sering 
mengalami keluhan tenggorokan ini 
dikarenakan tempat tinggal yang tidak 
kondusif

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Anda tak perlu ikut-ikutan memberi 
komentar jika tak suka melakukannya. 
Tak masalah jika orang lain selalu 
berkomentar karena ingin kelihatan 
berotak cerdas. Semua itu bukanlah 
menjadi ukuran. Apalagi kalau hanya 
banyak bicara tapi tak ada tindakan 
nyata. Yang lebih dihargai adalah kerja 
keras sebagai bukti, bukan komentar tak 
penting. Jadi, tak perlu minder atau salah 
tingkah berada di antara mereka.
Keuangan : Lewat saja.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Anda memang menuntut kesempurnaan, 
tapi kalau biayanya makin membengkak

Cinta : Tidak jelas.

Pisce s (19 Feb - 20 Mar)

Jangan cederai komitmen terhadap diri 
sendiri hanya demi kesenangan 
sementara. Seiring berjalannya usia, 
salah satu pelajaran yang harus kita 
pahami betul adalah tentang komitmen 
dan konsekuensi, kan?

Asmara:  Plin-plan.
Taurus(20April-20mei)

Keuangan:  Kantong tebal.

Gemini(21 Mei-21Juni)

syukurilah waktu berkualitas yang Anda 
habiskan bersama keluarga. Untuk hal 
lain pun, ingat bahwa selalu ada buah 
yang bisa dipetik dari musibah.

Asmara:  Lolos ujian.

Tak ada salahnya memanjakan diri 
sendiri, kok. Jadi, jangan malah 
menyesal saat Anda memutuskan untuk 
pindah ke kontrakan yang lebih bagus, 
lebih nyaman, meski lebih mahal. Tak 
berlebihan, kok, terlebih Anda memang 
baru mendapat kenaikan gaji.

Keuangan:  Anggap saja amal.

Keuangan:  Beri diri reward .

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)
Siapa yang akan menjaga Si Kecil dan 
menjemputnya pulang sekolah? Dalam 
keadaan demikian, jangan sungkan 
untuk meminta bantuan keluarga. 
Jangan memaksakan diri.
Keuangan:  Terkuras!

ketahuilah bahwa menulis keluhan 
terkait kantor tak akan membawa 
untung bagi Anda. Boro-boro keluhan 
diatasi, yang ada bisa-bisa Anda ditegur 
atasan atas kelakuan itu. Ingat, media 
sosial itu memiliki dua mata pisau.

Asmara:  Main salah-salahan. 
Cancer(22 Juni - 22 Juli) 
Membantu teman dalam masalah 
memang perbuatan baik. Terpenting, 
tenangkan dan beri solusi sahabat 
Anda.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan:  Pelajari investasi.

Apakah Anda sadar bahwa selama ini 
Anda bersikap sangat 
membingungkan? Kalau merasa hidup 
tidak kunjung bahagia, jangan terus 
menyalahkan orang. Coba bercermin 
dan pelajari, jangan-jangan justru Anda 
yang membuat semuanya sulit.

Asmara:  Dukungan penuh.

Keuangan:  Harus mengerem.
Asmara:  Tersiksa curiga.

Keuangan:  Teliti membeli.
Asmara:  Jangan tergoda.

Asmara:  Semakin disayang.

Keuangan:  Tak puas.

Asmara :  Berjuang sendiri. .
Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Memperhitungkan hari esok memang 
baik, tapi jangan sampai Anda malah 
jadi tak menikmati hari ini. Bersyukurlah 
dan lakukan pekerjaan dengan hati, 
bukan semata hitung-hitungan gaji.

Tak usah terlalu pedulikan cericit 
sumbang di kantor, karena mereka tak 
akan tahu perjuangan apa yang sedang 
Anda jalani. Toh, hidup Anda tak akan 
ditentukan oleh mereka, bukan?

Keuangan:  Banyak yang tak terduga.
Asmara:  Enggan berpaling.
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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

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari kasir pria (deli)
di Central City 
Hub : 267 - 405 - 3137

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

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

Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
for $75K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Hiring Laundromat di
Northeast Philadelphia
Call : 267 - 886 - 6806

Hiring  for Bubble  Tea Store 
6th  & Washington Ave.
Call : 267 - 886 - 6806

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Gaji $16, ada overtime

Hub : Claudia Lopez  
 ( Indo - America)
    908 - 510 - 6840

Loading 25- 50 pound
di NJ, 35 menit dr Philadelphia

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (IAKMI) 
Hermawan Saputra mendorong 
pemerintah untuk menerapkan 
kebijakan yang radikal agar keluar dari 
lonjakan pandemi virus corona (Covid-
19) saat ini.

 Opsinya ada dua, mau PSBB seperti 
semula, atau lockdown regional 
terbatas pada pulau besar. Opsi paling 
radikal tentunya lockdown regional, 
radikal, tapi paling logis," kata 
Hermawan dalam Konferensi Pers 
'Desakan Emergency Responses: 
Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah 
Pandemi' dalam YouTube, Minggu 
(20/6).Hermawan menyebut lockdown 
regional merupakan opsi yang bisa 
membantu Indonesia keluar dari situasi 
lonjakan pandemi Covid-19.

Hermawan mengatakan pemerintah 
memiliki dua opsi yang bisa diambil saat 
ini, yakni PSBB ketat atau lockdown 
regional. Menurutnya, pilihan yang 
paling radikal adalah lockdown.

 Ia menegaskan lockdown dapat 
memutus mobilitas orang dengan 
ketat.Lockdown juga jadi opsi yang 
disarankan karena berkaca pada 
negara-negara yang sukses mengatasi 
pandemi Covid-19. Beberapa di 
antaranya seperti Australia, Jerman, 
Belanda, dan beberapa negara lainnya

“Pemerintah harus radikal.

      Hub : Claudia   
     908 - 510 - 6840

Dicari Pekerja 
di Pabrik Plastic

$17 ada overtime
di New Jersey

 di Eropa."Cara itu yang paling riil. Kalau 
tidak ya ekonomi terus terpuruk," ujarnya.

Sementara Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) yang dulu diterapkan di DKI 
Jakarta dan beberapa provinsi kini telah 
mengalami berbagai modifikasi hingga 
berubah nama menjadi Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM).Hermawan menilai ada 
perbedaan kentara antara PSBB dan 
PPKM. PSBB dinilai bertujuan untuk 
memutus mata rantai penularan, 
sementara PPKM merupakan 'relaksasi' 
yang tidak bisa memutus penularan 
Covid-19.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil menetapkan Bandung Raya siaga 
satu Covid-19. Gubernur DIY Sri Sultan 
Hamengkubowono X menyerukan 
lockdown untuk menekan penyebaran 
virus corona.

"Jadi dari perspektif kebijakan, Indonesia 
belum memiliki policy options yang kuat 
untuk pengendalian Covid-19," kata 
Hermawan.Beberapa daerah mulai 
kembali mengetatkan protokol kesehatan 
imbas dari lonjakan kasus Covid-19.

Lebih lanjut, Hermawan juga mengkritik 
kebijakan 'gas-rem' yang seringkali jadi 
narasi Presiden Joko Widodo saat kasus 
melonjak. Menurutnya, kebijakan 'gas-
rem' tak cukup kuat mengatasi pandemi, 
bahkan bisa jadi bom waktu.
"Rem-gas, rem-gas itu adalah kebijakan 
terkatung-katung yang membuat kita 
hanya menunda bom waktu [ledakan 
kasus]," ujarnya.

DKI Jakarta kembali memperpanjang 
PPKM skala mikro hingga 28 Juni 2021. 
Pada PPKM kali ini, kegiatan dibatasi 
hingga pukul 21.00 WIB.

PSBB Jadi Opsi Penekan Lonjakan Covid
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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

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari kasir pria (deli)
di Central City 
Hub : 267 - 405 - 3137

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

Apa Kata Bintang Anda

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

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

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

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

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

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

Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

Dijual cepat coffee shop with 
convenience store / grocery
with more opportunity to grow
on the main street of West Chester
for $75K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

Hiring Laundromat di
Northeast Philadelphia
Call : 267 - 886 - 6806

Hiring  for Bubble  Tea Store 
6th  & Washington Ave.
Call : 267 - 886 - 6806

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

Central Agency
mencari pekerja untuk 

Gaji $16, ada overtime

Hub : Claudia Lopez  
 ( Indo - America)
    908 - 510 - 6840

Loading 25- 50 pound
di NJ, 35 menit dr Philadelphia

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (IAKMI) 
Hermawan Saputra mendorong 
pemerintah untuk menerapkan 
kebijakan yang radikal agar keluar dari 
lonjakan pandemi virus corona (Covid-
19) saat ini.

 Opsinya ada dua, mau PSBB seperti 
semula, atau lockdown regional 
terbatas pada pulau besar. Opsi paling 
radikal tentunya lockdown regional, 
radikal, tapi paling logis," kata 
Hermawan dalam Konferensi Pers 
'Desakan Emergency Responses: 
Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah 
Pandemi' dalam YouTube, Minggu 
(20/6).Hermawan menyebut lockdown 
regional merupakan opsi yang bisa 
membantu Indonesia keluar dari situasi 
lonjakan pandemi Covid-19.

Hermawan mengatakan pemerintah 
memiliki dua opsi yang bisa diambil saat 
ini, yakni PSBB ketat atau lockdown 
regional. Menurutnya, pilihan yang 
paling radikal adalah lockdown.

 Ia menegaskan lockdown dapat 
memutus mobilitas orang dengan 
ketat.Lockdown juga jadi opsi yang 
disarankan karena berkaca pada 
negara-negara yang sukses mengatasi 
pandemi Covid-19. Beberapa di 
antaranya seperti Australia, Jerman, 
Belanda, dan beberapa negara lainnya

“Pemerintah harus radikal.

      Hub : Claudia   
     908 - 510 - 6840

Dicari Pekerja 
di Pabrik Plastic

$17 ada overtime
di New Jersey

 di Eropa."Cara itu yang paling riil. Kalau 
tidak ya ekonomi terus terpuruk," ujarnya.

Sementara Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) yang dulu diterapkan di DKI 
Jakarta dan beberapa provinsi kini telah 
mengalami berbagai modifikasi hingga 
berubah nama menjadi Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM).Hermawan menilai ada 
perbedaan kentara antara PSBB dan 
PPKM. PSBB dinilai bertujuan untuk 
memutus mata rantai penularan, 
sementara PPKM merupakan 'relaksasi' 
yang tidak bisa memutus penularan 
Covid-19.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil menetapkan Bandung Raya siaga 
satu Covid-19. Gubernur DIY Sri Sultan 
Hamengkubowono X menyerukan 
lockdown untuk menekan penyebaran 
virus corona.

"Jadi dari perspektif kebijakan, Indonesia 
belum memiliki policy options yang kuat 
untuk pengendalian Covid-19," kata 
Hermawan.Beberapa daerah mulai 
kembali mengetatkan protokol kesehatan 
imbas dari lonjakan kasus Covid-19.

Lebih lanjut, Hermawan juga mengkritik 
kebijakan 'gas-rem' yang seringkali jadi 
narasi Presiden Joko Widodo saat kasus 
melonjak. Menurutnya, kebijakan 'gas-
rem' tak cukup kuat mengatasi pandemi, 
bahkan bisa jadi bom waktu.
"Rem-gas, rem-gas itu adalah kebijakan 
terkatung-katung yang membuat kita 
hanya menunda bom waktu [ledakan 
kasus]," ujarnya.

DKI Jakarta kembali memperpanjang 
PPKM skala mikro hingga 28 Juni 2021. 
Pada PPKM kali ini, kegiatan dibatasi 
hingga pukul 21.00 WIB.

PSBB Jadi Opsi Penekan Lonjakan Covid


