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Datang

"Baru-baru nama Anis Baswedan 
selaku Gubernur DKI Jakarta 
mendapatkan sorotan publik, bahkan 
hujatan dari berbagai kalangan, terkait 
dengan agenda pelaksanaan Formula 
E yang rencananya akan dilaksanakan 
pada tahun 2022, sampai sampai ada 
pihak yang ingin menanyakan apakah 
perlu formula E itu dilaksanakan. Pihak 
atau wakil rakyat yang ingin 
menanyakan itu yakni Fraksi PDI-P dan 
PSI dengan menggunakan hak 
interpelasi atas kebijakan yang akan 
dilaksanakan oleh gubernur DKI 
Jakarta tersebut." Tetapi wakil dari 

PDIP dan PSI mendapat perlawanan dari 
tujuh partai Golkar, Nasdem, PKB-PPP, 
Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra 
setelah makan makan di rumah gubernur. 
Seluruh fraksi selain partai solidaritas 
Indonesia alias PSI dan partai demokrasi 
Indonesia perjuangan alias PDIP, 
diundang makan oleh bapak gubernur 
yang dulu pernah memenangkan Pilkada 
dengan isu sensitif yaitu suku agama ras 
dan antargolongan. Ada hal yang sangat 
menjijikkan dari manuver Anies Baswedan 
dan 7 fraksi DPRD lainnya yang secara 
langsung melecehkan institusi DPRD 
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Anies Ngotot
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Dicari pegawai  parttime buat 

bersih - bersih rumah $9/hour

flexible hour.

Hub : Frank  267 - 808 - 1135

sebagai institusi rakyat menjadi 
persekongkolan terbuka melawan PDIP 
dan Partai Solidaritas Indonesia alias 
PSI. Persekongkolan secara terbuka 
dengan mengundang media dan berfoto 
bareng setelah makan malam saat 
kedua partai yang mewakili rakyat 
melakukan interpelasi kepada Anies 
Baswedan. Kita melihat bahwa 
interpelasi ini adalah hak yang boleh 
diajukan oleh wakil rakyat kepada 
eksekutif. Interpelasi ini bukan sesuatu 
yang menyeramkan, melainkan hanya 
hak meminta pertanggungjawaban atas 
apa yang diperbuat. Hal sederhana 
dibuat kelihatan begitu rumit dan dibuat 
haram, juga terkesan menakutkan. 
Padahal sederhana sekali makna dari 
interpelasi. Mempertanyakan dan 
meminta pertanggungjawaban eksekutif 

untuk menjelaskan apa yang terjadi dan 
membuka semua data. Kalau bersih, 
kenapa harus takut dan mengundang 
makan para anggota DPRD yang bisa 
disuap itu? Sebenarnya boleh-boleh saja 
bahwa 7 fraksi lainnya tidak setuju dengan 
intervensi yang dilakukan oleh kedua 
partai nasionalis dan juga mendukung 
rakyat itu. Sah-sah saja anggota dewan 
untuk menolak interpelasi soal Formula E 
yang ternyata memang gak pernah ada di 
list internasional. Akan tetapi dengan 
makan malam itu justru Anies Baswedan 
memberikan sebuah narasi dan pesan 
bahwa ke-7 fraksi lainnya sudah ada di 
bawah kontrolnya. Justru 7 fraksi yang  
memutuskan untuk menolak hak 
interpelasi yang diajukan oleh PDI 
perjuangan dan juga Partai Solidaritas 
Indonesia alias PSI, setelah makan malam 



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Dicari pegawai  parttime buat 

bersih - bersih rumah $9/hour

flexible hour.

Hub : Frank  267 - 808 - 1135

sebagai institusi rakyat menjadi 
persekongkolan terbuka melawan PDIP 
dan Partai Solidaritas Indonesia alias 
PSI. Persekongkolan secara terbuka 
dengan mengundang media dan berfoto 
bareng setelah makan malam saat 
kedua partai yang mewakili rakyat 
melakukan interpelasi kepada Anies 
Baswedan. Kita melihat bahwa 
interpelasi ini adalah hak yang boleh 
diajukan oleh wakil rakyat kepada 
eksekutif. Interpelasi ini bukan sesuatu 
yang menyeramkan, melainkan hanya 
hak meminta pertanggungjawaban atas 
apa yang diperbuat. Hal sederhana 
dibuat kelihatan begitu rumit dan dibuat 
haram, juga terkesan menakutkan. 
Padahal sederhana sekali makna dari 
interpelasi. Mempertanyakan dan 
meminta pertanggungjawaban eksekutif 

untuk menjelaskan apa yang terjadi dan 
membuka semua data. Kalau bersih, 
kenapa harus takut dan mengundang 
makan para anggota DPRD yang bisa 
disuap itu? Sebenarnya boleh-boleh saja 
bahwa 7 fraksi lainnya tidak setuju dengan 
intervensi yang dilakukan oleh kedua 
partai nasionalis dan juga mendukung 
rakyat itu. Sah-sah saja anggota dewan 
untuk menolak interpelasi soal Formula E 
yang ternyata memang gak pernah ada di 
list internasional. Akan tetapi dengan 
makan malam itu justru Anies Baswedan 
memberikan sebuah narasi dan pesan 
bahwa ke-7 fraksi lainnya sudah ada di 
bawah kontrolnya. Justru 7 fraksi yang  
memutuskan untuk menolak hak 
interpelasi yang diajukan oleh PDI 
perjuangan dan juga Partai Solidaritas 
Indonesia alias PSI, setelah makan malam 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

bersama Anis, membuat banyak 
kecurigaan dan membuat banyak 
kesan buruk bagi DPRD yang sudah 
buruk. Jadi secara tidak langsung 
mereka menghianati fungsi-fungsi 
Dewan perwakilan rakyat sebagai 
pengawas terhadap kebijakan 
pemerintah. Bukannya mengawasi 
kebijakan pemerintah daerah, mereka 
malah mendukung persekongkolan 
jahat dari gerombolan si berat. 
Menolak interpelasi kepada gubernur 
adalah hal yang paling bodoh di 
kerjakan oleh para anggota dewan 
yang katanya terhormat itu. Padahal 
merekalah yang menjadi orang-orang 
yang mewakili rakyat dan paling tahu 
tentang anggaran-anggaran itu 
dimainkan oleh gubernur. Anies ini 

kelihatan ingin sekali bersekongkol untuk 
mempertahankan apa yang ia kerjakan. 
Pertahankan apa yang dikerjakan jika 
benar ya nggak papa. Tapi kalau 
mempertahankan sesuatu yang salah dan 
terindikasi korupsi ya bahaya banget. 
Apalagi melibatkan anggota-anggota 
DPRD untuk menolak hak interpelasi. 
Seolah interpelasi adalah hal yang 
menakutkan. Dan bahkan interpelasi 
dianggap hal yang haram dilakukan. 
Justru dengan menolak interpelasi kepada 
Anies Baswedan, 7 fraksi lain di DPRD, 
mempertontonkan kebodohan dan 
ketidakpahaman mereka tentang 
interpelasi. Jakarta sudah mengambil 
keputusan yang fatal, yakni memilih 
gubernur yang dimenangkan lewat hasil 
politik agama dan rasis. Persekongkolan 

DPRD dengan Anies Baswedan ini 
bukan hanya karena seiman ya. Tapi 
karena saling ingin menguntungkan saja 
di antara mereka. Karena aneh betul 
interpelasi bisa dianggap sebagai barang 
haram yang tidak boleh di tanyakan 
kepada Anies Baswedan. Terima kasih 
untuk kedua partai yakni partai 
demokrasi Indonesia perjuangan dan 
Partai Solidaritas Indonesia alias PSI 
yang sudah memberikan edukasi publik 
yang benar. Sebenarnya sangat menarik 
ketika kita membahas daripada fungsi 
DPRD DKI Jakarta dan fungsi DPRD 
pada umumnya sebetulnya. Fungsi 
DPRD adalah legislasi yang berkaitan 
dengan pembentukan peraturan daerah. 
Anggaran, kewenangan dalam hal APBD 
mereka tahu. Sebenarnya mereka yang 

mengontrol pelaksanaan pemerintah 
daerah. DPRD memiliki tugas untuk 
merancang juga peraturan peraturan 
mengenai anggaran yang diajukan oleh 
gubernur. Anggaran-anggaran yang ada 
harus di skrining terlebih dahulu oleh 
DPRD. Fungsi pengawasan DPRD juga 
adalah memantau pelaksanaan peraturan 
daerah yang sudah disepakati bersama 
dengan gubernur. Artinya tidak ada 
kebijakan gubernur yang tidak diketahui 
oleh DPRD. Melihat dari fungsi tersebut 
kita justru aneh kalau mengetahui yang 
mengontrol 7 fraksi DPRD adalah Anies 
Baswedan. Apalagi tidak diundangnya 
partai yang melakukan hak interpelasi 
kepada Anies Baswedan yakni PSI dan 
PDIP. Dalam dunia politik, alasan yang 
paling jujur dalam dukung mendukung 
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adalah kekuasaan dan uang. Hal 
seperti itu seperti sulit untuk dihindari, 
cara satu-satunya yang bisa dilakukan 
oleh kita sebagai rakyat jelata adalah 
dengan melakukan kontrol kinerja. 
Kontrol tersebut akan mengasah 
kemurnian para elite politik di negeri 
kita. Kontrol kinerja adalah tindakan 
logis di era teknologi yang menunjang 
transparasi seperti saat ini. Siapapun 
yang menjadi pemimpin di eksekutif 
atau menjadi wakil di legeslatif tidak 
hanya berleha-leha apalagi semena-
semena, dengan catatan, kita pun 
memberi kontrol secara logis 
berdasarkan data dan fakta yang sulit 
untuk dibantah. Memilih berdasarkan 
rasionalitas hingga melakukan kontrol 
membutuhkan budaya kebiasaan untuk 

berfikir kritis. Sialnya, pilkada Jakarta 
yang dimenangkan Anies di pilkada 
Jakarta 2017 serta pilpres 2019 yang 
rame sentiment SARA seperti memberi 
kita sebuah data bahwa masyarakat kita 
masih banyak yang hanya sekedar 
memilih pemimpin berdasarkan imajinasi 
keyakinan. Bukan fakta rasionalitas 
terkait kualitas. Itu mengapa hoax dan 
provokasi sampah pun dipercaya. 
Tanggung jawab kita untuk terus 
menumbuhkan budaya demokrasi yang 
cerdas karena berusaha kritis. Meskipun 
tak mudah dan penuh tantangan, tapi itu 
harus dilakukan. Sebab, kualitas 
demokrasi akan membawa kita pada 
pemimpin hingga wakil rakyat yang 
berkualitas. Mau ditutupi seperti apapun, 
elite politik kita kerap mengajarkan 

kebodohan dalam demokrasi. 
Kebodohan yang membuat kualitas 
demokrasi kita rendah. Contohnya 
adalah wakil rakyat dari 7 fraksi 
penolak interpelasi yang diajukan oleh 
Fraksi PDI P dan PSI DKI Jakarta 
terhadap Anies terkait penyelenggaran 
balap mobil formula E. Sebagai wakil 
rakyat yang juga memiliki fungsi 
pengawasan harusnya memberi 
peluang rakyat untuk mengetahui apa 
sebabnya formula E yang tidak ada 
untungnya tetapi tetap ngotot ingin 
digelar oleh Anies Baswedan di tengah 
pandemi ? Dan yang paling 
mengejutkan dari ajang ini adalah tidak 
masuknya Jakarta dalam jadwal 
agenda formula E tahun 2022. Lha 
terus Anies ngotot mau 
menyelenggarakan. Dalam jadwal 

sementara penyelenggaraan kejuaraan 
dunia Formula E 2022, ada 16 balapan 
dan 12 lokasi yang dipilih. "Dari Cape 
Town Hingga Vancouver dan Seoul, 
bersama dengan beberapa lokasi yang 
sudah familiar, ada 16 balapan dan 12 
tempat," tulis FIA. Namun dalam jadwal 
yang disiapkan untuk tahun 2022 itu, 
tidak ada nama Jakarta-Indonesia. 
Beberapa kota justru mengelar dua kali 
ajang balapan, namun Jakarta tidak 
mendapat tempat di jadwal sementara 
itu. Alasan FIA Formula E belum 
menempatkan Jakarta dalam jadwal 
sementara diungkap oleh Co Founder 
Kejuaraan Formula E Alberto Longo 
dalam media motorsport.com. Alberto 
menyebut penundaan penyelenggaraan 
Formula E datang dari Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan yang meminta 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

adalah kekuasaan dan uang. Hal 
seperti itu seperti sulit untuk dihindari, 
cara satu-satunya yang bisa dilakukan 
oleh kita sebagai rakyat jelata adalah 
dengan melakukan kontrol kinerja. 
Kontrol tersebut akan mengasah 
kemurnian para elite politik di negeri 
kita. Kontrol kinerja adalah tindakan 
logis di era teknologi yang menunjang 
transparasi seperti saat ini. Siapapun 
yang menjadi pemimpin di eksekutif 
atau menjadi wakil di legeslatif tidak 
hanya berleha-leha apalagi semena-
semena, dengan catatan, kita pun 
memberi kontrol secara logis 
berdasarkan data dan fakta yang sulit 
untuk dibantah. Memilih berdasarkan 
rasionalitas hingga melakukan kontrol 
membutuhkan budaya kebiasaan untuk 

berfikir kritis. Sialnya, pilkada Jakarta 
yang dimenangkan Anies di pilkada 
Jakarta 2017 serta pilpres 2019 yang 
rame sentiment SARA seperti memberi 
kita sebuah data bahwa masyarakat kita 
masih banyak yang hanya sekedar 
memilih pemimpin berdasarkan imajinasi 
keyakinan. Bukan fakta rasionalitas 
terkait kualitas. Itu mengapa hoax dan 
provokasi sampah pun dipercaya. 
Tanggung jawab kita untuk terus 
menumbuhkan budaya demokrasi yang 
cerdas karena berusaha kritis. Meskipun 
tak mudah dan penuh tantangan, tapi itu 
harus dilakukan. Sebab, kualitas 
demokrasi akan membawa kita pada 
pemimpin hingga wakil rakyat yang 
berkualitas. Mau ditutupi seperti apapun, 
elite politik kita kerap mengajarkan 

kebodohan dalam demokrasi. 
Kebodohan yang membuat kualitas 
demokrasi kita rendah. Contohnya 
adalah wakil rakyat dari 7 fraksi 
penolak interpelasi yang diajukan oleh 
Fraksi PDI P dan PSI DKI Jakarta 
terhadap Anies terkait penyelenggaran 
balap mobil formula E. Sebagai wakil 
rakyat yang juga memiliki fungsi 
pengawasan harusnya memberi 
peluang rakyat untuk mengetahui apa 
sebabnya formula E yang tidak ada 
untungnya tetapi tetap ngotot ingin 
digelar oleh Anies Baswedan di tengah 
pandemi ? Dan yang paling 
mengejutkan dari ajang ini adalah tidak 
masuknya Jakarta dalam jadwal 
agenda formula E tahun 2022. Lha 
terus Anies ngotot mau 
menyelenggarakan. Dalam jadwal 

sementara penyelenggaraan kejuaraan 
dunia Formula E 2022, ada 16 balapan 
dan 12 lokasi yang dipilih. "Dari Cape 
Town Hingga Vancouver dan Seoul, 
bersama dengan beberapa lokasi yang 
sudah familiar, ada 16 balapan dan 12 
tempat," tulis FIA. Namun dalam jadwal 
yang disiapkan untuk tahun 2022 itu, 
tidak ada nama Jakarta-Indonesia. 
Beberapa kota justru mengelar dua kali 
ajang balapan, namun Jakarta tidak 
mendapat tempat di jadwal sementara 
itu. Alasan FIA Formula E belum 
menempatkan Jakarta dalam jadwal 
sementara diungkap oleh Co Founder 
Kejuaraan Formula E Alberto Longo 
dalam media motorsport.com. Alberto 
menyebut penundaan penyelenggaraan 
Formula E datang dari Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan yang meminta 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Full service for man and woman 

haircut, color, perms.

Cheapest in town. Please come to 

visit us at 

OREGON BEAUTY  215 - 271 - 6899

1901 W. Oregon Ave. Philadelphia 

PA 19145 

Tanah Air

Tanah Air

Amerika

sedikit waktu sebelum ditempatkan 
sebagai salah satu tuan rumah. 
"Rencananya kami akan pergi 
(menyelenggarakan) di sana, tapi 
Gubernur (Anies) sendiri meminta 
waktu untuk (menunda) pengumuman 
balapan tersebut (untuk lokasi 
Jakarta)," kata Alberto 10 Juli 2021. 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
mengaku melakukan negoisasi ulang 
kepada Formula E Operation (FEO) 
agar Jakarta tetap bisa menjadi 
penyelenggara Formula E. Hal ini 
dilakukan setelah pengelola Formula E 
di New York, Amerika Serikat (AS), 
merilis kalender sementara 
penyelenggaraan Formula E pada 

tahun 2022 tanpa ada nama Jakarta 
sebagai tuan rumah. Dalam laman 
resminya, fiaformulae.com, FIA merilis 16 
balapan di 12 kota. Meski tak ada nama 
Jakarta dalam daftar penyelenggara, tapi, 
satu jadwal dengan keterangan TBD atau 
to be determined pada 4 Juni 2022.
Renegoisasi ini dilakukan oleh BUMD PT 
Jakarta Propertindo, selaku 
penyelenggara Formula E, atas perintah 
Anies. "PT Jakarta Propertindo telah 
melakukan renegoisasi dengan pihak 
FEO mengenai penegasan dan kejelasan 
status keberlanjutan kerja sama, waktu 
pelaksanaan, serta status pendanaan 
yang telah dibayarkan," kata Anies dalam 

dokumen penjelasan mengenai 
perubahan RPJMD tahun 2017-2022, 
dikutip pada Kamis, 5 Agustus. Saat 
dilakukan renegoisasi, Anies 
menghentikan sementara sebagian 
penganggaran dan pembayaran 
kewajiban Formula E, yakni pada tahap 
2 tahun 2020. Lalu, hasil negoisasi 
telah keluar. Anies menyebut dana 
commitment fee yang telah dibayarkan 
sebelumnya tidak hangus dan tetap 
dapat digunakan untuk 
menyelenggarakan ajang balap mobil 
bertenaga listrik tersebut. "Atas dana 
commitment fee yang telah 
direalisasikan akan tetap dapat 
digunakan sebagai syarat 
penyelenggaraan event Formula E 
yang tertunda karena Pandemi COVID-
19 dan selanjutnya disepakati akan 
dituangkan dalam addendum 

perjanjian," ucap Anies. Kemudian, 
anggaran commitment fee untuk 
penyelenggaraan tahun 2022 yang 
pembayarannya sementara ini dihentikan 
akan dilakukan penjadwalan kembali. 
Sebab, saat ini FEO belum 
mengeluarkan kepastian mengenai 
apakah Jakarta tetap menjadi tuan 
rumah Formula E atau tidak karena 
menunggu perkembangan pandemi. 
"Pembayaran commitment fee untuk 
penyelenggaraan tahun 2022 dan 
seterusnya akan dilakukan penjadwalan 
kembali setelah adanya kepastian 
penyelenggaraan Formula E dengan 
mempertimbangkan telah berakhirnya 
pandemi COVID-19," jelas dia. Ketua 
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, 
Gembong Warsono kepada wartawan 
mengatakan bahwa tak ada di dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah (RPJMD) DKI 
Jakarta. Gembong mempertanyakan 
mengapa proyek Formula E digeber 
Anies. "Lagi pula gelaran Formula E itu 
kan tidak ada dalam RPJMD Pak 
Anies, ngapain ngotot digelar di 2022, 
dan yang menentukan bisa atau tidak 
digelar di tahun 2022 itu kan pihak 
pemegang lisensi Formula E," ujarnya. 
Tidak adanya dalam RPJMD tidak 
membuat Anies menyerah. Aniespun 
mengeluarkan Instruksi Gubernur 
(Ingub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang 
Penyelesaian Isu Prioritas Daerah 
Tahun 2021-2022. Dalam Ingub itu, 
penyelenggaraan balap mobil listrik 
atau Formula E menjadi salah satu isu 

prioritas Pemprov DKI Jakarta. 
Menanggapi Ingub tersebut, Anggota 
Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert 
Simanjuntak, mengkritisi target 
penyelenggaraan Formula E pada Juni 
2022, sebagai program prioritas yang 
tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) 
DKI, Anies Baswedan. Menurut Gilbert, 
instruksi itu merupakan kebijakan yang 
tidak terukur. "Formula E ini jadi batu 
sandungan betul. Ini sebuah kebijakan 
yang tak terukur, dibuat jadi prioritas," 
kata Gilbert saat dihubungi, Rabu 
(11/8/2021). Lebih lanjut, Gilbert juga 
merasa penasaran dengan apa yang 
ingin ditujukan Anies Baswedan dari 
gelaran Formula E ini. "Membuat tanda 

tanya besar ada apa sebenarnya 
dengan Formula E," ujarnya. Anies juga 
dikritik agar tak melangsungkan acara 
besar kelas dunia hanya karena gengsi 
dan terlihat memaksakan. "Jangan jadi 
Formula E, gengsi. Kalau itu yang ada 
maka tidak pantas lagi karena kepala 
daerah harus menyelamatkan 
rakyatnya," tutur Gilbert. Anggota 
DPRD dari PDIP tersebut juga 
mengestimasi waktu yang diperlukan 
akan banyak dalam mempersiapkan 
gelaran Formula E secara matang. 
Belum selesainya jadi atau tidak 
terselenggaranya formula E ini. Kita 
juga mendengar bahwa produsen mobil 
Mercy, BMW dan Audi mengundurkan 
diri dari formula E ini. Dengan alasan 
ingin lebih berkonsentrasi di ajang 

balap mobil paling bergengsi Formula 1, 
Mercedes-Benz mengumumkan akan 
meninggalkan persaingan di balap 
Formula E pada tahun 2022 mendatang.  
Sedangkan pabrikan Jerman Audi dan 
BMW mengkonfirmasi keluar dari 
Formula E pada desember akhir tahun 
ini. Ketua DPW Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar 
mengatakan, hengkangnya merek 
kendaraan ternama dari ajang Formula E 
pertanda balap mobil listrik ini tak laku. 
"Artinya, perusahaan-perusahaan yang 
ikut Formula E ini paham bahwa balapan 
Formula E secara komersial enggak 
laku," ucap Michael saat dihubungi 
melalui pesan singkat, Senin (30/8/2021). 
Michael mengatakan, jika Formula E 
menjanjikan keuntungan seperti yang 
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dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan, tak semestinya merek mobil 
asal Eropa, yaitu Audi, BMW, dan 
Mercedes, cabut dari ajang tersebut. 
"Kalau laku dan menguntungkan, pasti 
mau lanjut. Mereka kan perusahaan 
yang hitung-hitungannya mengacu ke 
profit," tutur Michael. Menurut dia, 
peserta adu cepat mobil listrik saja 
sudah merasa rugi dengan 
keikutsertaan mereka. Seharusnya, 
kata Michael, DKI Jakarta bisa melihat 
peristiwa tersebut dan bisa menghindari 
kerugian serupa yang dialami para 
peserta. "Jangan sampai kerugiannya 
justru dikenakan ke penyelenggara. 
Jangan sampai Jakarta yang 
menanggung kerugian dari balapan 

yang enggak laku," kata Michael. Wakil 
Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria 
menegaskan, persiapan Jakarta E Prix 
2022 tetap berjalan sesuai dengan 
Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 
49 Tahun 2021. Instruksi tersebut tetap 
dijalankan meski muncul wacana 
penggunaan hak interpelasi di DPRD 
DKI Jakarta untuk membahas Formula 
E. "Jadi kita tunggu saja, masyarakat 
Jakarta untuk bersabar. Insya Allah 
Formula E tetap dapat dilaksanakan di 
tahun 2022," kata Riza dalam rekaman 
suara, Rabu (18/8/2021). Riza 
mengatakan, jika tak ada halangan 
terkait pandemi Covid-19 tahun 2022, 
Formula E dipastikan akan digelar sesuai 
target. Optimisme itu juga didorong 
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dengan program vaksinasi Covid-19 di 
Jakarta yang terus berjalan dengan 
baik. Jadi kalau dilihat secara umum, 
hengkangnya tiga pabrik mobil asal 
eropa tersebut keluar dari Formula E 
karena tidak menguntungkan secara 
bisnis. Orang awam pun bisa 
menyimpulkan kalau Formula E itu 
kalah pamor sehingga mereka keluar 
dan fokus di Formula 1. Inilah salah satu 
alasan kenapa Anies begitu blunder 
ketika memboyong Formula E ke 
Jakarta. Event yang kurang dikenal oleh 
masyarakat setempat malah dipaksakan 
dengan anggaran yang sangat fantastis 
pula. Pengamat olahraga, Budiarto 
Shambazy, menilai Formula E sekadar 
jadi ajang sirkus dan merugikan 

olahraga Indonesia serta Jakarta pada 
khususnya. Menurut dia, Indonesia 
belum sampai pada level menggelar 
balap mobil formula listrik tersebut. 
"Belum saatnya kita menyelenggarakan 
Formula E. Jauh sekali dari dunia 
keolahragaan kita secara umum, karena 
kita masih belum menjadi kekuatan untuk 
olahraga otomotif. Enggak ada jagoan, 
driver, kecuali 1-2 seperti Sean Gelael," 
kata Budiarto. Sama seperti yang 
dipikirkan banyak orang, dana yang 
digelontorkan untuk ajang tersebut lebih 
baik dialihkan untuk pembangunan 
infrastruktur olahraga misalnya 
prasarana olahraga bulutangkis, angkat 
besi, sepak bola, dan memanah sebagai 
olahraga yang paling digemari dan 

berprestasi. "Ya, sayang dana sebegitu 
besar dipakai hanya untuk tontonan 
Formula E yang masih asing untuk kita. 
Lebih baik dipakai untuk, misalkan 
kalau mau berandai-andai, ya untuk 
stadion sepak bola. Itu lebih 
bermanfaat. Atau untuk pelatnas 
bulutangkis," katanya. Dia menyebut 
penyelenggaraan Formula E tidak akan 
menghasilkan keuntungan yang 
signifikan untuk pariwisata. Saya setuju. 
Pandemi masih tidak menentu. Masing-
masing negara masih membuat aturan 
sendiri-sendiri. Apakah yakin bakal ada 
yang menonton? Atau apakah yakin 
ajang tersebut akan memperbolehkan 
adanya penonton? Masih belum pasti. 
Kalau pun nanti ada pemasukan dari 
ajang tersebut, jumlahnya tak akan 
menutupi dana yang dikeluarkan. Pun 
sudah dibuat analisis awal kalau 
Formula E ini akan mendatangkan 
kerugian. Pemasukan lebih kecil dari 
anggaran yang dikeluarkan. Terakhir, 
dia menyebut Formula E ini 
menimbulkan keributan yang tidak perlu 

di tengah pandemi. Dia meminta agar 
jangan meributkan ini lagi. "Yang saya 
khawatir, Formula E ini merugikan kita 
karena ribut tidak karu-karuan. Untuk apa 
ribut soal Formula E. Sebaiknya ga usah 
saja. Tutup buku selesai. Walaupun harus 
menanggung rugi, ya salah sendiri. Ini 
bisnis," ucapnya. "Berisiknya itu yang 
buat saya mengganggu. Kita enggak 
butuh begini-beginian. Kita sedang butuh 
prasarana olahraga yang populer, yang 
kita berprestasi. Bukan yang beginian. 
Pembalap aja enggak punya. Merek-
merek terkenalnya saja pada mundur," 
kata Budiarto. Apa yang dilakukan oleh 
ke-7 fraksi di DPRD DKI Jakarta ini micro 
menghianati dari tugas dan fungsi awal 
dari DPRD DKI Jakarta yang dibentuk 
oleh pemerintah negara ini. Ketujuh partai 
itu bisa disimpulkan melakukan 
persekongkolan dengan Anies Baswedan. 
Akhirnya PSI dan PDI-P DPRD DKI 
Jakarta lah yang menjadi dua partai yang 
benar-benar mewakili rakyat. Tidak 
seperti partai lainnya yang malah jadi 
wakil Anies dalam kedunguannya.
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Lobak juga mempunyai khasiat yang 
penting bagi tubuh guna memperbaiki 
jaringan agar tetap berfungsi dengan 
baik. Lobak mempunyai kegunaan 
sebagai herba kecantikan yang dapat 
mengobati penyakit kulit kering, 
berjerawat dan sensitif.

Daun lobak yang direbus airnya 
diminum dapat meredakan masalah 
pencernaan. Air perasan umbi lobak 
yang diparut dan dicampur madu dapat 
digunakan untuk mencegah flu. Vitamin 
C dalam lobak merupakan property 
antioksidan dan anti peradangan.

Dengan segudang nutrisi tersebut tak 
heran bila lobak tak hanya enak 
disajikan sebagai menu keluarga yang 
sehat tetapi daunnya juga bisa kamu 
manfaatkan untuk menjaga kesehatan 
tubuh.

1. Lancarkan Pencernaan

 Lobak merupakan salah satu sayuran 
yang dapat juga dimanfaatkan sebagai 
obat tradisional karena mengandung 
berbagai khasiat dan manfaat. Umbi 
dan daun lobak mengandung saponin, 
flavonoid dan polifenol.

Manfaat Daun Lobak

3. Tambah Stamina

Nitrat juga dapat meningkatkan kualitas 
hidup bagi mereka yang kekurangan 
oksigen karena penyakit kardiovaskular, 
pernapasan, atau metabolisme.

Daun lobak juga rendah kalori yang baik 
untuk penurunan berat badan. 
Kandungan seratnya yang tinggi di sisi 
lain mengatur metabolisme, mengontrol 
berat badan dan mendukung usus besar 
yang sehat dan aktif.

Manfaat daun lobak untuk kesehatan 
berikutnya adalah dapat mendukung 
kesuburan. Telah banyak yang tahu 
bahwa sayuran lobak merupakan 
sumber asam folat dan zat besi yang 
baik untuk kesuburan.

4. Sehatkan Jantung

Tak hanya mendukung kesuburan, daun 
lobak juga bisa untuk menambah 
stamina. Hal ini tak lain karena daun 
lobak merupakan sayuran yang tinggi 
nitrat.Diet tinggi nitrat telah terbukti 
meningkatkan vasodilatasi dan 
meningkatkan oksigenasi otot selama 
berolahraga. Ini memberi stamina pada 
tubuh sepanjang hari.

daun lobak terkenal mengandung serat 
dan air pada yang dapat membantu 
mencegah sembelit, meningkatkan 
keteraturan dan menjaga saluran 
pencernaan yang sehat. Selain itu, 
glukosinolat pada daun lobak juga dapat 
membantu perut memproses bakteri 
seperti Helicobacter pylori.

2. Dukung Kesuburan

Asupan asam folat yang cukup juga 
dibutuhkan selama kehamilan, untuk 
melindungi janin terhadap cacat tabung 
saraf. Sayuran kaya zat besi sangat 
penting untuk wanita di usia subur.

Vitamin K pada lobak juga bersifat anti-
inflamasi yang membantu mencegah 
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TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Vitamin E, C, dan beta karoten dalam 
akar lobak dan daun lobak adalah 
antioksidan luar biasa yang memerangi 
radikal bebas dalam tubuh. Efek ini 
mampu menyehatkan jantung dan 
mencegah risiko penyakit jantung.

Manfaat daun lobak untuk kesehatan 
juga aman untuk dikonsumsi penderita 
diabetes. Daun lobak kaya serat yang 
sangat bermanfaat untuk penderita 
diabetes.

5. Aman untuk Diabetes

Pemiliki diabetes tipe 1 dianjurkan 
untuk mengonsumsi serat untuk 
mengontrol kadar gula darah. Daun 
lobak juga mengandung antioksidan 
yang dikenal sebagai asam alfa-lipoat.
Ini telah terbukti menurunkan kadar 
glukosa, meningkatkan sensitivitas 
insulin dan mencegah perubahan 

serangan jantung, stroke jantung dan 
penyakit jantung lainnya. Daun lobak 
juga membantu penurunan kolesterol. 
Kandungan folat di dalamnya juga 
membantu meningkatkan sistem 
kardiovaskular.

oksidatif.
6. Cegah Kanker
ilustrasi kanker tiroid
Ilustrasi pemeriksaan kanker tiroid ©2012 
Merdeka.com
Selain itu, mengonsumsi daun lobak juga 
bisa mencegah kanker. Pasalnya daun 
lobak merupakan sumber antioksidan 
vitamin C yang sangat baik.
Daun lobak dapat membantu melawan 
radikal bebas yang diketahui 
menyebabkan kanker. Daun lobak 
mengandung Sulforaphane, yang mampu 
menghambat pertumbuhan sel kanker.

Daun lobak mengandung kolin yang 
merupakan nutrisi penting yang 
membantu tidur, pergerakan otot, belajar, 
dan memori.

7. Bantu Tidur Nyenyak

 Kolin juga membantu mempertahankan 
struktur membran sel, membantu 
transmisi impuls saraf, membantu 
penyerapan lemak, dan mengurangi 
peradangan kronis. Folat pada daun lobak 
juga membantu mengatasi stres dan 
depresi.

Sedikitnya 13 orang tewas di Kota New 
York dan tiga orang meninggal di 
kawasan pinggir kota Westchester 
County.

Di Kota New York, banjir merendam 
jalur kereta bawah tanah dan 
menghentikan jadwal penerbangan. Di 
wilayah New York, New Jersey, 
Pennsylvania dan Connecticut, 
penduduk seharian mengatasi ruang 
bawah tanah yang terendam air, 
pemadaman listrik, atap yang rusak, 
dan panggilan telepon dari teman dan 
kerabat yang terdampak dan meminta 
bantuan.

Gubernur New Jersey Phil Murphy 
mengatakan di Twitter sedikitnya 23 
orang di negara bagian itu meninggal 
akibat bencana tersebut.
Di antara para korban yang tewas, tiga 
orang ditemukan di ruang bawah tanah 

Banjir bandang menewaskan 
sedikitnya 44 orang di empat negara 
bagian Timur Laut Amerika Serikat 
ketika sisa Badai Ida memicu hujan 
sangat deras, menurut para pejabat 
pada Kamis (2/9).

“Memilukan, tak sedikit warga berpulang 
akibat peristiwa ini," kata Murphy dalam 
pengarahan di Mullica Hill di bagian 
selatan negara bagian itu, di mana 
tornado menghancurkan sejumlah 
rumah.Badan Cuaca Nasional 
mengatakan dua tornado juga 

Seorang korban di Maplewood Township, 
New Jersey, tersapu air ketika sedang 
berusaha menyingkirkan puing yang 
terbawa banjir di kawasan itu, kata polisi.

Jalan-jalan berubah menjadi arus deras 
mirip sungai dalam beberapa menit 
ketika air tumpah dari langit pada Rabu 
malam, membuat para pengemudi 
terperangkap dalam genangan yang 
meninggi dengan cepat.

di kawasan Queens, Kota New York, 
sementara empat penduduk Elizabeth, 
New Jersey, meninggal di sebuah 
kompleks perumahan yang terendam air 
setinggi 2,4 meter.

Banyak kendaraan ditemukan terlantar di 
tengah jalan pada Kamis. Di Somerset 
County, New Jersey, sedikitnya empat 
pengendara motor tewas, kata pejabat 
setempat.

Porak Poranda Akibat Badai Ida
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Hiring,good pay
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Call Sam :

 267 - 324 - 2761
Seorang remaja 
19 tahun 
dilaporkan tewas 
setelah berusaha 
menyelamatkan 
ibunya dari 
apartemen yang 
terendam di 
Rockville, 
Maryland, 
menurut 
Washington Post.

menghantam Maryland pada Rabu, 
satu di Annapolis dan lainnya di 
Baltimore.

Namun korban tewas di wilayah Timur 
Laut jauh lebih sedikit daripada jumlah 
kematian akibat Badai Ida di Louisiana.

Bencana terjadi 
tiga hari setelah 
Ida, badai terkuat 
yang pernah 
menghantam 
Pantai Teluk AS, bergerak ke darat 
pada Minggu di Louisiana, yang 
menghancurkan kawasan-kawasan 
permukiman di sana.

Tim 
penyelamat 
masih 
menunggu 
tinggi air 
surut pada 
Kamis 
sebelum 
mengevakua
si ratusan 
orang yang 
tinggal di 
apartemen-
apartemen 

sekitarnya, kata para pejabat.

Di Conshohocken, Pennsylvania, di luar 
Philadelphia, Schuylkill River merendam 
banyak hotel, gudang dan kondominium 

yang berada 
di kedua 
sisinya.

Empat orang tewas di pinggiran kota 
Philadelphia akibat badai, kata juru bicara 
pemerintah setempat.
Seorang polisi Connecticut meninggal 
setelah mobil patrolinya terbawa arus air 
di kota Woodbury Kamis dinihari, kata 

Rekaman video Weather Channel 
menunjukkan kobaran api muncul dari 
sebuah rumah di kota pinggir sungai 
Manville, 
New 
Jersey, di 
mana 
banjir 
telah 
menghala
ngi mobil 
pemadam 
kebakaran
.

Gubernur New York dan New Jersey 
mendesak warga untuk tetap berada di 
rumah saat tim penyelamat berusaha 
membersihkan jalan dan memulihkan 

Rumah di 
sebelahny
a tampak 
telah 
terbakar 
habis dan 
puingnya 
jatuh ke 
aliran air 
di sebuah jalan di mana mobil-mobil 
terendam.

kepolisian negara bagian. kereta api bawah tanah dan komuter 
yang melayani jutaan orang.
Kereta bawah tanah di Kota New York 
tetap "sangat terbatas", kata pejabat, dan 

kereta 
komuter ke 
pinggiran 
kota 
sebagian 
besar telah 
ditangguhka
n.
Sekitar 370 
penerbanga
n telah 
dibatalkan 
di Bandara 
Newark 
Liberty di 
New Jersey.
Sekitar 
170.000 
pelanggan 
tidak 

mendapatkan listrik pada Kamis di empat 
negara bagian yang terdampak, sebagian 
besar di Pennsylvania dan New Jersey, 
menurut situs PowerOutage.us, yang 
mengumpulkan data dari perusahaan-
perusahaan listrik.
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*F&S ( Vegetable in Vineland, NJ. Work 12 hours a day
 6 days a week. Pay over time.
*Loading in Swedesboro $16 ( 35 menit from Phila )
 need strong guy
*Electro Company $13 - $14 di NJ
Lopez Claudia : 908 - 510 - 6840

Johny : 432 - 305 - 5585
267 - 243 - 4559

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Internasional

Taliban akan mengandalkan uang 
Tiongkok untuk kebangkitan ekonomi 
Afghanistan. Dalam wawancara yang 
diterbitkan surat kabar Italia, La 
Repubblica 
pada Kamis 
(2/9/2021), 
juru bicara 
Taliban 
Zabihullah 
Mujahid 
mengakui 
Taliban 
akan sangat 
bergantung 
pada 
pembiayaan 
dari 
Tiongkok.
“Tiongkok 
adalah mitra 
terpenting 
kami dan 
rmerupakan 
peluang 
fundamental 
dan luar 
biasa bagi 
kami, 
karena siap untuk berinvestasi dan 
membangun kembali negara kami,” 
kata juru bicara Taliban seperti dikutip 
dalam wawancara.Taliban menguasai 
ibu kota Afghanistan, Kabul, pada 15 
Agustus ketika pemerintah negara yang 
didukung Barat runtuh, mengakhiri 
perang selama 20 tahun di tengah 
kekhawatiran keruntuhan ekonomi dan 
kelaparan yang meluas.Menyusul 
keberangkatan pasukan asing yang 
kacau dari bandara Kabul dalam 
beberapa pekan terakhir, negara-
negara Barat sangat membatasi 
pembayaran bantuan mereka ke 
Afghanistan.Mujahid mengatakan Jalur 
Sutra Baru, satu inisiatif infrastruktur 
Tiongkok untuk membuka rute 
perdagangan, dijunjung tinggi oleh 
Taliban.“Ada tambang tembaga yang 
kaya di negara ini, yang berkat 

Taliban Andalkan Uang Dari China 

Tiongkok, dapat dioperasikan kembali dan 
dimodernisasi. Selain itu, Tiongkok adalah 
akses kami ke pasar di seluruh dunia,” 
tambah Mujahid.Mujahid juga 

menegaskan 
bahwa 
perempuan 
akan diizinkan 
untuk 
melanjutkan 
studi di 
universitas di 
masa depan. 
Dia 
mengatakan 
wanita akan 
dapat bekerja 
sebagai 
perawat, di 
kepolisian 
atau sebagai 
asisten di 
kementerian. 
Tetapi Mujahid 
mengesampin
gkan 
kemungkinan 
bahwa akan 
ada menteri 

wanita.Afghanistan sangat membutuhkan 
uang, dan Taliban tidak mungkin 
mendapatkan akses cepat ke aset sekitar 
US$ 10 miliar (Rp 142 triliun) milik 
pemerintah Afghanistan yang sebagian 
besar ditempatkan di luar negeri oleh 
bank sentral Afghanistan.Awal pekan ini, 
Sekjen PBB Antonio Guterres 
memperingatkan "bencana kemanusiaan" 
yang meningkat di Afghanistan dan 
mendesak negara-negara untuk 
menyediakan dana darurat karena 
kekeringan parah dan perang telah 
memaksa ribuan keluarga meninggalkan 
rumah mereka.Guterres menyatakan 
keprihatinannya yang mendalam pada 
krisis kemanusiaan dan ekonomi yang 
semakin dalam di Afghanistan. Dia 
menambahkan bahwa layanan dasar 
warga Afghanistan terancam runtuh 
sepenuhnya.

Perdana Menteri (PM) Jepang 
menyatakan tidak akan mencalonkan 
diri dalam pemilihan partai berkuasa di 
Jepang, Partai Demokrat Liberal (LDP), 
pada akhir 
September. 
Dengan 
demikian, 
Suga bakal 
mundur dari 
jabatannya 
karena 
pemimpin 
presiden 
partai LDP 
otomatis 
menjadi PM 
Jepang. Kursi 
mayoritas di 
majelis 
rendah 
dikuasai oleh 
partai 
tersebut. 
Pernyataan 
tersebut 
disampaikan Suga pada Jumat 
(3/9/2021) setelah dirinya kerap 
mendapat kritik keras atas penanganan 
Covid-19. Suga mengambil alih 
kepemimpinan Jepang setelah Shinzo 
Abe mengundurkan diri September 2020 
dengan alasan kesehatan yang buruk. 
Hampir setahun sejak menjabat sebagai 
Perdana Menteri Jepang, dukungan 
terhadap Suga menurun hingga di 
bawah 30 persen karena “Negeri 
Sakura” berjuang melawan lonjakan 
kasus Covid-19 terburuk. Di sisi lain, 
LDP bakal menggelar kontestasi 
kepemimpinan partai pada 29 
September sebagaimana dilansir 
Reuters. "Saya ingin fokus pada 
penanganan virus corona, jadi saya 
mengatakan dalam pertemuan eksekutif 
LDP bahwa saya telah memutuskan 
untuk tidak mencalonkan diri dalam 
kontestasi kepemimpinan partai," kata 
Suga kepada wartawan, Jumat. Dia 
menambahkan, untuk menangani Covid-

PM Jepang Resmi Mundur Bulan Ini
19 sekaligus berjuang dalam kontestasi 
kepemimpinan LDP membutuhkan 
energi yang sangat besar. "Saya menilai 
bahwa saya tidak bisa menyulap 
keduanya dan saya harus berkonsentrasi 

pada salah 
satunya,” 
tambah 
Suga. 
Setelah 
mengutara
kan hal 
tersebut 
kepada 
wartawan, 
Suga 
enggan 
memberika
n rincian 
lebih lanjut. 
Dia 
mengataka
n, akan 
mengadak
an 
konferensi 
pers paling 

cepat pekan depan.Sejumlah pejabat 
LDP mengatakan, Suga akan 
menyelesaikan masa jabatannya 
sebagai presiden partai hingga pemilihan 
digelar. Ini berarti dia akan tetap 
menjabat sampai penggantinya terpilih 
dalam pemilihan pemimpin partai yang 
dijadwalkan pada 29 September. Setelah 
itu, Jepang akan menggelar pemilu yang 
rencananya dilaksanakan pada Oktober. 
Mantan Menteri Luar Negeri Jepang 
Fumio Kishida mengumumkan bakal 
terjun ke dalam pemilihan pemimpin 
partai LDP. Pada Kamis (2/9/2021), 
Kishida mengkritik penanganan Covid-19 
pemerintah dan mendesak paket 
stimulus untuk memerangi pandemi. 
Dalam pemilihan pemimpin partai kali ini, 
anggota LDP akar rumput akan memilih 
bersama dengan anggota yang duduk di 
parlemen Jepang. Hal ini bakal membuat 
hasil pemilihan pemimpin partai lebih 
sulit diprediksi.
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bersambung ke edisi Minggu depan

Central Agency
*F&S ( Vegetable in Vineland, NJ. Work 12 hours a day
 6 days a week. Pay over time.
*Loading in Swedesboro $16 ( 35 menit from Phila )
 need strong guy
*Electro Company $13 - $14 di NJ
Lopez Claudia : 908 - 510 - 6840

Johny : 432 - 305 - 5585
267 - 243 - 4559

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Internasional

Taliban akan mengandalkan uang 
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Repubblica 
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Taliban 
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mengakui 
Taliban 
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pembiayaan 
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Tiongkok.
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Reuters. "Saya ingin fokus pada 
penanganan virus corona, jadi saya 
mengatakan dalam pertemuan eksekutif 
LDP bahwa saya telah memutuskan 
untuk tidak mencalonkan diri dalam 
kontestasi kepemimpinan partai," kata 
Suga kepada wartawan, Jumat. Dia 
menambahkan, untuk menangani Covid-
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cepat pekan depan.Sejumlah pejabat 
LDP mengatakan, Suga akan 
menyelesaikan masa jabatannya 
sebagai presiden partai hingga pemilihan 
digelar. Ini berarti dia akan tetap 
menjabat sampai penggantinya terpilih 
dalam pemilihan pemimpin partai yang 
dijadwalkan pada 29 September. Setelah 
itu, Jepang akan menggelar pemilu yang 
rencananya dilaksanakan pada Oktober. 
Mantan Menteri Luar Negeri Jepang 
Fumio Kishida mengumumkan bakal 
terjun ke dalam pemilihan pemimpin 
partai LDP. Pada Kamis (2/9/2021), 
Kishida mengkritik penanganan Covid-19 
pemerintah dan mendesak paket 
stimulus untuk memerangi pandemi. 
Dalam pemilihan pemimpin partai kali ini, 
anggota LDP akar rumput akan memilih 
bersama dengan anggota yang duduk di 
parlemen Jepang. Hal ini bakal membuat 
hasil pemilihan pemimpin partai lebih 
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Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Data vaksinasi Presiden Joko Widodo 
termasuk sertifikat vaksin, diduga bocor 
dan beredar di dunia maya. 
Menanggapi hal tersebut, Menteri 
Komunikasi 
dan 
Informatika 
Johnny G 
Plate 
menyatakan, 
penjelasan 
lebih lanjut 
mengenai 
sertifikat milik 
presiden 
yang beredar 
di dunia 
maya 
merupakan 
wewenang 
Kementerian 
Kesehatan 
selaku wali 
data Covid-
19.

Secara terpisah Juru Bicara Presiden 
Fadjroel Rachman menyayangkan 
bocornya data pribadi Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) ke publik. Sertifikasi 
vaksin Jokowi yang lengkap dengan 
Nomor Induk Kependudukan (NIK), 
tanggal lahir, dan keterangan vaksinasi 
dosis kedua beredar di sosial media.

Menurut 
Johnny G 
Plate, data di 
dalam aplikasi PeduliLindungi aman.
"Integrasi e-Hac (electronic health alert 
card) ke aplikasi PeduliLindungi dan 
migrasi aplikasi PeduliLindungi, PCare 
dan Silacak ke data center Kominfo 
baru saja dilakukan dan saat ini data 
PeduliLindungi di data center Kominfo 
aman," kata Johnny, Jumat (3/9/2021).
Sertifikat milik diduga Presiden Joko 
Widodo beredar di platform Twitter 
berisi nama lengkap, nomor induk 
kependudukan, tanggal vaksinasi serta 
nomor batch vaksin.

"Menyayangkan kejadian beredarnya 

Data Vaksin Jokowi Bocor

Ia ingin 
tidak 
hanya 
data 
Jokowi 
saja, 
tetapi 
data 
masyara
kat juga 
harus 
dilindun
gi 

sehingga tidak bocor kemudian digunakan 
oleh oknum tak bertanggung jawab.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan 
(Kemkes) dan Badan Siber dan Sandi 
Negara (BSSN) menegaskan bahwa data 
masyarakat yang ada di sistem aplikasi 
Indonesia e-HAC tidak bocor.

Fadjroel berharap pihak terkait segera 
melakuk
an 
langkah-
langkah 
khusus 
agar 
kejadian 
tersebut 
tidak 
terulang 
kembali.

Kepala Pusat Data dan Informasi 
Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf 
menyatakan bahwa berdasarkan 
investigasi bersama BSSN, data 
pengguna aplikasi eHAC tidak ada 
kebocoran dan data pengguna aman.
“Kami, Kemkes, memastikan bahwa data 
masyarakat yang ada dalam e-HAC tidak 
bocor dan dalam perlindungan. Data 
masyarakat yang ada di dalam e-HAC 
tidak mengalir ke platform mitra," kata 
Kepala Pusat Data dan Informasi 
Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf 
dalam konferensi pers virtual, Rabu 
(1/8/2021).

data pribadi tersebut," kata Fadjroel 
Rachman saat dikonfirmasi wartawan, 
Jumat (3/9/2021).
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baru saja dilakukan dan saat ini data 
PeduliLindungi di data center Kominfo 
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menyatakan bahwa berdasarkan 
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Rachman saat dikonfirmasi wartawan, 
Jumat (3/9/2021).



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 2728

Internasional

Tanah air Tanah Air

iklan pendowo

Internasional

Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
Dia menilai tindakan main hakim sendiri, 
apalagi dengan cara kekerasan yang 
merusak rumah ibadah dan harta benda 
milik orang lain, adalah ancaman bagi 
kerukunan umat beragama.Yaqut juga 
meminta pemerintah daerah 
menjalankan fungsi mereka untuk 
menjaga kerukunan umat beragama di 
daerah masing-masing.al itu seperti 
diatur dalam Peraturan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri (PBM) No 9 dan 8 tahun 2016 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum 
Kerukunan Umat Beragama, Dan 

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil 
Qoumas meminta aparat keamanan 
segara mengambil langkah tegas 
kepada pelaku perusakan masjid kaum 
Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan 
Barat.Yaqut mengecam aksi perusakan 
tersebut. Menurut dia, tindakan itu tak 
bisa 
dibenark
an dan 
merupak
an 
pelangga
ran 
hukum. 
Dia pun 
meminta 
agar 
pelaku 
perusaka
n dapat 
diproses 
hukum.
"Proses 
secara 
hukum. 
Para 
pelaku harus 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya di hadapan hukum, demi 
kepastian hukum dan keadilan," kata 
Yaqut dalam keterangannya kepada 
CNNIndonesia.com, Jumat (3/9).

Menag : Proses Hukum Pembakar Masjid Ahmadiyah
Pendirian Rumah Ibadat.

Yaqut mengatakan pihaknya telah 
meminta 
Kantor 
Kemenag 
Kalimanta
n Barat 
segera 
berkoordi
nasi 
dengan 
Pemda 
setempat 
dan 
melapork
an 
perkemba
ngan 
penangan
an kasus 
tersebut. 
Termasuk 
langkah 

agar kasus serupa tidak kembali 
terjadi."Saya sudah minta Kakanwil 
Kalimantan Barat untuk berkoordinasi 
dengan pihak Pemda dan melaporkan 
update penanganan masalah yang terjadi 
serta langkah-langkah yang diambil 
dalam memelihara kerukunan umat 
beragama," katanya.Kabid Humas Polda 
Kalbar, Kombes Donny Charles Go 
sebelumnya membenarkan peristiwa 
perusakan masjid Ahmadiyah oleh 
sekelompok orang itu. Menurut Donny, 
peristiwa itu terjadi usai pelaksanaan 
salat Jumat.Donny mengatakan 
perusakan dan pembakaran itu diduga 
dilakukan oleh massa yang berjumlah 
hingga 200 orang. Tak ada korban jiwa 
dalam insiden itu.“Kami fokus 
mengamankan jemaah Ahmadiyah yang 
berjumlah 72 orang, atau 20 KK dan 
bangunan masjid," kata Donny saat 
dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat 
(3/9).

"Tindakan sekelompok orang yang main 
hakim sendiri merusak rumah ibadah dan 
harta benda milik orang lain tidak bisa 
dibenarkan dan jelas merupakan 
pelanggaran hukum," kata dia.
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Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Dicari pekerja untuk 

     Hub : Koko 
( Indo - America )
   201 - 744 - 0438

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
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Kerukunan Umat Beragama, Dan 
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merupak
an 
pelangga
ran 
hukum. 
Dia pun 
meminta 
agar 
pelaku 
perusaka
n dapat 
diproses 
hukum.
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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)

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Selain dia, lembaga antirasuah juga 
menetapkan pihak swasta sekaligus 
orang kepercayaan bupati, Kedy Afandi 
(KA), sebagai tersangka. KA juga 
merupakan tim sukses bupati dalam 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menetapkan Bupati Banjarnegara, Jawa 
Tengah, Budhi Sarwono sebagai 
tersangka kasus dugaan korupsi terkait 
pengadaan barang dan jasa di 
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 
tahun anggaran 2017-2018.
"Setelah KPK melakukan penyelidikan, 
kita menemukan bukti permulaan yang 
cukup dan kita tingkatkan ke 
penyidikan. Hasil kerja keras tersebut 
menetapkan dua orang tersangka," ujar 
Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam jumpa 
pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/8).

Bupati Banjarnegara Resmi Jadi Tersangka

pemilihan kepala daerah tahun 2017.
"Untuk kepentingan penyidikan, kedua 
tersangka ditahan selama 20 hari 
pertama mulai hari ini 3 September 2021 
sampai 22 September 2021," kata 
Firli.Budhi ditahan di Rumah Tahanan 
Negara (Rutan) KPK Kavling C1, 
sementara KA ditahan di Rutan KPK 
Pomdam Jaya Guntur.
Kedua tersangka disangkakan melanggar 
Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-
undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 
KUHP.Dalam proses penanganan 
perkara ini, tim penyidik lembaga 
antirasuah sudah menggeledah rumah 
dinas bupati. Dari upaya paksa itu 
diamankan berbagai barang bukti 
termasuk dokumen terkait perkara.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hiring  cashier for full time. Good
pay.
Please call or text. Mr. Choi
215 - 876 - 7819 / 267 - 357 - 9198

For rent apartement lantai 2 ($300)
lantai 3 ($550) /month.
14xx Tasker & Broad.
Hub : 215 - 901 - 2264

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

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

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

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

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

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

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

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

iklan JK
dek HP

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

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

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

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

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

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
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

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

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

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
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

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

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 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),

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

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

Disewakan rumah di
(25xx Rosewood $1400) dan
kamar di Morris, $335/1 orang. 
$390/ 2 orang. Ada WIFI, 
dekat Septa
Hub : 215 - 398- 8181 (SMS) 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Lowongan HELPER untuk Dry Cleaning di
Northeast Phila (Bus#47). Tugas : Sikati 
baju kotor bersihkan mesin dan lantai.
Senin sampai Sabtu.
Hub : Mr. Weng 267-577-8877 (English)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Dicari pekerja laki - laki untuk kerja
di toko ikan. GAJI menarik.
Bekerja keras. Weekend schedule
Call/ text : 215 - 307 - 7389

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Semoga pengabdian kepada negara 
dan masyarakat diterima oleh Tuhan 
Yang Maha Esa serta keluarga yang 
ditinggalkan diberikan kekuatan iman," 
ungkap Bernard melalui keterangan 
pers, Jumat (3/9/2021).
Lebih lanjut Bernard yang menjabat 
sebagai Bupati Maybrat senjak 22 
Agustus 2017 silam menyatakan bahwa 
para prajurit Satgas teritorial Koramil 
Kisor distrik Aifat Selatan selama ini 
telah melakukan tugasnya dengan baik. 
"Bahkan sekitar 1-2 bulan lalu atas 
koordinasi dari Dandim 011-89, kami 
melakukan kegiatan bakti sosial yang 
melibatkan masyarakat," jelas Bernard.
Masyarakat kala itu papar Bernard 
terlihat antusias dan mendukung penuh 

 Terkait dengan gugurnya 4 orang 
anggota TNI-AD pada Kamis (2/9/2021) 
sekitar pukul 04:00 WIT akibat serangan 
yang dilakukan oleh gerombolan 
separatis teroris di Posramil Kisor distrik 
Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat 
Papua Barat, Bupati Maybrat Bernard 
Sagrim langsung menggelar keterangan 
pers."Atas nama seluruh pemangku 
kepentingan dan warga masyarakat, 
kami menyatakan keprihatinan dan 
berduka cita atas gugurnya para prajurit 
TNI kusuma bangsa.

4 Prajurit TNI Tewas Diserang KKB

Bagi para pelaku, segeralah keluar dari 
tempat persembunyian dan menjalankan 
proses hukum," tandasnya.

"Ke manapun pelaku melarikan diri pasti 
akan dikejar-kejar oleh kesalahannya 
sendiri. 

kegiatan yang dilakukan oleh TNI di 
wilayah setempat, namun peristiwa 
gugurnya 4 prajurit TNI benar-benar 
terjadi di luar kemampuannya dan dirinya 
tidak menduga peristiwa ini bisa terjadi.

Bernard juga berkali-kali menyesalkan 
pembantaian yang terjadi terhadap 4 
orang anggota TNI mengingat selama ini 
warga Maybrat belum pernah terlibat 
kejadian yang sangat memilukan seperti 
ini.Lebih lanjut Bernard Sagrim meminta 
kepada para pelaku pembantaian untuk 
menemuinya dan menyerahkan diri 
dengan kesadaran diri sendiri.

"Saya tidak berhak mengutuk mereka, 
namun saya mengecam bahwa tindakan 
pembantaian yang dilakukan seharusnya 
bukanlah tindakan yang dilakukan oleh 
manusia. 
Hewan saja memiliki rasa belas kasihan 
pada anaknya dan sekali lagi kami 
tegaskan warga Maybrat tidak pernah 
melakukan tindakan sekeji ini," sesal 
Bernard.

"Bagaimanapun jua kejadian memilukan 
seperti ini jika ditelusuri berdasarkan 
sejarah dari tempo dulu hingga saat ini 
tidak pernah terjadi pembantaian yang 
begitu sadis di Kabupaten Maybrat. Kami 
sangat prihatin dan kami sangat sedih 
melihat kejadian ini," sesal Bernard 
Sagrim yang berasal dari Ayamaru, Irian 
Barat.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hiring  cashier for full time. Good
pay.
Please call or text. Mr. Choi
215 - 876 - 7819 / 267 - 357 - 9198

For rent apartement lantai 2 ($300)
lantai 3 ($550) /month.
14xx Tasker & Broad.
Hub : 215 - 901 - 2264

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

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

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

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

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

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

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

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

iklan JK
dek HP

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

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

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

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

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

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
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

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

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

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

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
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

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

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 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),

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

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

Disewakan rumah di
(25xx Rosewood $1400) dan
kamar di Morris, $335/1 orang. 
$390/ 2 orang. Ada WIFI, 
dekat Septa
Hub : 215 - 398- 8181 (SMS) 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Lowongan HELPER untuk Dry Cleaning di
Northeast Phila (Bus#47). Tugas : Sikati 
baju kotor bersihkan mesin dan lantai.
Senin sampai Sabtu.
Hub : Mr. Weng 267-577-8877 (English)

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Dicari pekerja laki - laki untuk kerja
di toko ikan. GAJI menarik.
Bekerja keras. Weekend schedule
Call/ text : 215 - 307 - 7389

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Disewakan  kamar kosong  di street
besar .
Hub : 347 - 761 - 2015

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Semoga pengabdian kepada negara 
dan masyarakat diterima oleh Tuhan 
Yang Maha Esa serta keluarga yang 
ditinggalkan diberikan kekuatan iman," 
ungkap Bernard melalui keterangan 
pers, Jumat (3/9/2021).
Lebih lanjut Bernard yang menjabat 
sebagai Bupati Maybrat senjak 22 
Agustus 2017 silam menyatakan bahwa 
para prajurit Satgas teritorial Koramil 
Kisor distrik Aifat Selatan selama ini 
telah melakukan tugasnya dengan baik. 
"Bahkan sekitar 1-2 bulan lalu atas 
koordinasi dari Dandim 011-89, kami 
melakukan kegiatan bakti sosial yang 
melibatkan masyarakat," jelas Bernard.
Masyarakat kala itu papar Bernard 
terlihat antusias dan mendukung penuh 

 Terkait dengan gugurnya 4 orang 
anggota TNI-AD pada Kamis (2/9/2021) 
sekitar pukul 04:00 WIT akibat serangan 
yang dilakukan oleh gerombolan 
separatis teroris di Posramil Kisor distrik 
Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat 
Papua Barat, Bupati Maybrat Bernard 
Sagrim langsung menggelar keterangan 
pers."Atas nama seluruh pemangku 
kepentingan dan warga masyarakat, 
kami menyatakan keprihatinan dan 
berduka cita atas gugurnya para prajurit 
TNI kusuma bangsa.

4 Prajurit TNI Tewas Diserang KKB

Bagi para pelaku, segeralah keluar dari 
tempat persembunyian dan menjalankan 
proses hukum," tandasnya.

"Ke manapun pelaku melarikan diri pasti 
akan dikejar-kejar oleh kesalahannya 
sendiri. 

kegiatan yang dilakukan oleh TNI di 
wilayah setempat, namun peristiwa 
gugurnya 4 prajurit TNI benar-benar 
terjadi di luar kemampuannya dan dirinya 
tidak menduga peristiwa ini bisa terjadi.

Bernard juga berkali-kali menyesalkan 
pembantaian yang terjadi terhadap 4 
orang anggota TNI mengingat selama ini 
warga Maybrat belum pernah terlibat 
kejadian yang sangat memilukan seperti 
ini.Lebih lanjut Bernard Sagrim meminta 
kepada para pelaku pembantaian untuk 
menemuinya dan menyerahkan diri 
dengan kesadaran diri sendiri.

"Saya tidak berhak mengutuk mereka, 
namun saya mengecam bahwa tindakan 
pembantaian yang dilakukan seharusnya 
bukanlah tindakan yang dilakukan oleh 
manusia. 
Hewan saja memiliki rasa belas kasihan 
pada anaknya dan sekali lagi kami 
tegaskan warga Maybrat tidak pernah 
melakukan tindakan sekeji ini," sesal 
Bernard.

"Bagaimanapun jua kejadian memilukan 
seperti ini jika ditelusuri berdasarkan 
sejarah dari tempo dulu hingga saat ini 
tidak pernah terjadi pembantaian yang 
begitu sadis di Kabupaten Maybrat. Kami 
sangat prihatin dan kami sangat sedih 
melihat kejadian ini," sesal Bernard 
Sagrim yang berasal dari Ayamaru, Irian 
Barat.


