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Sirkuit Internasional Mandalika 
kebanggaan Indonesia akhirnya telah 
diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, 
Jumat (12/11/2021). Setibanya di 
Bandara Internasional Lombok (BIL) 
Zainuddin Abdul Majid, Lombok Tengah, 
Jokowi langsung menuju building Sirkuit 
Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) Mandalika, untuk meninjau ruang 
kontrol Sirkuit Mandalika. Sebelum 
meresmikan Sirkuit Internasional 
Mandalika, Presiden Joko Widodo juga 
berkesempatan menjajal sirkuit dengan 
sepeda motor custom warna hijau yang 

dimilikinya. Dalam video yang diunggah 
akun YouTube Sekretariat Presiden, 
Jumat, Jokowi terlihat memakai baju hitam 
sambil memegang helm ke arah motor 
balap bertuliskan R1 yang diparkir di jalur 
sirkuit. Dalam video yang dilihat, nampak 
Jokowi mengenakan jaket hingga helm 
merek RSV dengan tipe Half Face Rsv 
SV300 berwarna hitam. Jaket motor 
dengan desain penuh tulisan tersebut 
merupakan jaket buatan Rabbit and 
Wheels dari Bandung, Jawa Barat. Tak 
dimungkiri, dalam tiap penampilannya, 
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Jokowi memang kerap memakai produk 
buatan dalam negeri. Jika dulu dia 
pernah memakai jaket denim dan jaket 
lain buatan Never Too Lavish, kini dia 
mempopulerkan label lokal lainnya 
Rabbit and Wheels. Jaket buatan dalam 
negeri tersebut diprediksi termasuk 
dalam seri Midnight. "Kenapa disebut 
tengah malam? Karena perpaduan 
warna hitam dan putih membuat nuansa 
tengah malam melekat pada jaket seri 
ini, dan ketika dikenakan di pagi hari 
rasa tengah malam masih melekat," 
tulisnya dalam akun instagram mereka. 
"Terima kasih bapak Presiden Republik 
Indonesia@jokowi dalam peresmian 
sirkuit@sirkuitmandalika menggunakan 
produk dalam negeri @rabbitandwheels 
sungguh suatu kehormatan bagi kami , 
Indonesia hebat Indonesia bisa." Jokowi 
menunggangi motor custom berkelir 
hijau. Motor custom yang digunakan 
Jokowi itu dominan livery hijau yang 
dikombinasikan dengan warna putih di 

beberapa bagian motor. Dari luar terlihat 
tulisan 'RI 1' di motor itu. Diperkirakan 
motor yang digunakan Jokowi merupakan 
Kawasaki W175. Jika diamati lebih lanjut, 
motor custom tersebut mirip dengan 
sepeda motor garapan Katros Garage 
untuk Jokowi beberapa tahun lalu. Motor 
tersebut menggunakan basis Kawasaki 
W175 yang di-custom dengan kelir warna 
hijau. Apabila sebelumnya W175 custom 
milik Jokowi tersebut memiliki model 
bobber, kini alirannya beralih jadi cafe 
racer dengan tambahan fairing dan 
buritan bernuansa balap klasik. Bukan 
cuma itu, terpasang livery bertuliskan RI1 
warna hitam cukup besar di samping dan 
kepala motor dipadukan dengan stripping 
warna putih. Wajar saja jika W175 
custom ini jadi berkesan balap, sebab 
memang digunakan untuk meresmikan 
venue balapan juga. Kawasaki W175 
sendiri standarnya memiliki jantung pacu 
SOHC silinder tunggal 2 katup dengan 
kubikasi 177 cc. Mesin ini memiliki rasio 
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kompresi 9,1:1. Tenaga maksimalnya 
12,82 tk pada 7.500 rpm dan torsi 
puncak 13,2 Nm pada 6.000 rpm. 
Jokowi pun tidak sendirian saat 
menjajal sirkuit tersebut. Sejumlah 
menteri dan pejabat tampak juga 
menumpangi sepeda motor masing-
masing. Dibelakang Jokowi tampak 
rombongan menteri, yakni Menteri 
PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri 
Investasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) Bahlil 
Lahadalia. Kemudian, Ketua MPR 
sekaligus Ketua IMI Pusat Bambang 
Soesatyo, Direktur Utama ITDC 
Abdulbar M Mansoer, Gubernur NTB 
Zulkieflimansyah, Kapolda NTB Irjen 
Pol Mohammad Iqbal, dan Danrem 
162/WB Brigjen Ahmad Rizal 
Ramdhani. Dari garis start/finish, 
Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Erick Thohir tampak memegang 
bendera kotak-kotak hitam putih atau 
dikenal sebagai chequered flag seraya 
mengayunkannya seiring dengan 
melajunya motor Jokowi. Sehabis 

menjajal sirkuit Jokowi langsung 
meresmikan sirkuit Mandalika ini. Jokowi 
menegaskan, dengan diresmikannya 
sirkuit tersebut, berbagai ajang kelas 
dunia siap digelar. "Sirkuit Mandalika 
dengan panjang sirkuit 4,3 kilometer, 
dengan teknologi aspal terbaru, stone 
mastic asphalt (SMA), juga telah selesai 
dibangun dan siap untuk digunakan," ujar 
Jokowi dalam sambutan peresmiannya 
sebagaimana dilansir dari siaran pers 
Sekretariat Presiden, Jumat (12/11/2021). 
SMA adalah campuran aspal yang 
digunakan untuk melapisi permukaan 
atas aspal dengan tujuan memperkuat 
struktur lapisan permukaan dengan 
prinsip kontak stone by stone sehingga 
volume aspal yang dipergunakan pun 
menjadi kecil. SMA juga memiliki daya 
penetrasi yang tinggi, sehingga pembalap 
tidak mudah terjatuh saat terjadi wet race 
atau jalan licin akibat air hujan. 
"Semuanya siap digunakan untuk 
mendukung penyelenggaraan event-
event kelas dunia di Kawasan Mandalika 
ini seperti yang sebentar lagi akan 
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diselenggarakan yaitu World Superbike 
2021 pada 19-21 November 2021 dan 
dilanjutkan nantinya di bulan Maret 
2022 dengan MotoGP," kata Jokowi. 
Sirkuit Mandalika sendiri memiliki 
panjang lintasan 4,3 kilometer, dengan 
lebar 15 meter, dan dilengkapi dengan 
17 tikungan serta memiliki speed trap 
yang cukup lebar dan tinggi. Trek ini 
dilengkapi dengan dua service road, 
yaitu service road inner (panjang 3,8 
kilometer dan lebar 14 meter) dan 

service road outter (panjang 4,32 
kilometer). Setelah menjajal Sirkuit 
Mandalika, Presiden Jokowi 
menceritakan sekilas tentang 
pengalamannya ketika melintas di 
lintasan berjarak 4,3 kilometer tersebut. 
Dalam cerita yang diunggah di akun 
Twitter pribadinya, Presiden Jokowi 
tampak terkejut dengan tikungan-
tikungan tajam di Sirkuit Mandalika. 
Menurut Presiden Jokowi, tikungan-
tikungan tajam itu mungkin menjadi hal 
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biasa bagi para pebalap profesional, 
tetapi tidak demikian untuk dirinya. 
"Sirkuit Mandalika sempat diguyur 
hujan hari ini, saya tetap turun dan 
menjajalnya dengan sepeda motor 
saya," tulis Presiden Jokowi saat 
mengawali ceritanya. "Rupanya begini 
yang disebut sirkuit balapan itu. 
Tikungan-tikungannya tajam sekali. 
Ada 17 tikungan. Kalau untuk 
pembalap mungkin enggak ada 
masalah, tapi untuk saya sangat sulit," 
ucap Jokowi selepas peresmian. 
Dalam kesempatan tersebut Jokowi 
sekaligus mengingatkan pengelola 

Mandalika agar menjaga protokol 
kesehatan selama pelaksanaan ajang 
internasional. Terdekat, Mandalika akan 
digunakan untuk WSBK 2021. "Sekali lagi, 
protokol kesehatan ketat dan saya sudah 
memerintahkan untuk juga didampingi 
oleh Satgas [Satuan Tugas] sehingga tata 
kelola setiap event itu terus dijaga protokol 
kesehatannya," ujarnya. Presiden juga 
berharap keberadaan Sirkuit Mandalika 
dapat memunculkan titik-titik pertumbuhan 
ekonomi baru di NTB. Jokowi yakin 
perhelatan seperti World Superbike dan 
MotoGP akan memberi dampak signifikan 
pertumbuhan ekonomi Lombok. "Saya kira 
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Internasional

Tanah Air

ini sebuah perhelatan besar yang 
setiap tahun terus akan diadakan di 
Sirkuit Mandalika dan itu dipastikan 
akan memberikan dampak 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi 
NTB. Ya, ini kan dicoba dulu lah World 
Superbike, nanti MotoGP 
dilaksanakan, kita evaluasi, baru kita 
akan ke arah mana akan kelihatan 
nanti," ucapnya memungkasi. Sirkuit 
Mandalika ini juga sudah teken 
kontrak selama 10 tahun, untuk 
menggelar WSBK dan Motogp. Jadi, 
setidaknya sampai 10 tahun yang 
akan datang, ajang balapan 
internasional akan digelar di 
Mandalika. Bersamaan dengan 
peresmian Sirkuit Mandalika, Jokowo 
meresmikan jalan by pass yang 
menghubungkan Bandara 
Internasional Lombok (BIL) dengan 
KEK Mandalika. Jalan sepanjang 17,3 
kilometer terebut telah siap digunakan 
dan akan memangkas waktu tempuh 
antara bandara dengan KEK 
Mandalika. Sirkuit Mandalika berada 

di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
Mandalika yang dikelola oleh PT 
Pengembangan Pariwisata Indonesia 
(Persero) atau dikenal dengan Indonesia 
Tourism Development Corporation 
(ITDC). ITDC merupakan bagian dari 
InJourney, yaitu sebuah holding BUMN 
pariwisata dan pendukung yang resmi 
beroperasi dengan terbitnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 
tanggal 6 Oktober 2021. Dengan 
diresmikannya sirkuit ini Jokowi seakan 
menyampaikan pesan kepada semua 
wisatawan asing dengan menarik 
perhatian dengan motornya, bahwa 
Mandalika adalah sebuah pulau wisata 
yang betul-betul disiapkan dan sangat 
indah sekali. Tak kalah dari Bali. Dan 
Jokowi sebagai Presiden nampaknya 
mempersiapkan betul momen ini. Karena 
saat Jokowi menggeber motornya di 
sirkuit Mandalika, semua infarstruktur 
penunjang sudah sangat siap untuk 
menampung berapapun jumlah 
wisatawan asing. Bandara internasional 
Lombok siap tampung 7 juta penumpang 

setiap tahun. Pelabuhan di sana juga 
siap untuk menerima 9 kapal pesiar 
secara bersamaan. Hotel dan resort 
sudah dibangun sangat layak dan 
nyaman. Jalur darat ke tempat-tempat 
wisata dibangun secara menyeluruh. 
Mungkin masih ada beberapa yang 
belum selesai, tapi itu masih dapat 
dimaklumi. Artinya, saat Jokowi ngegas 
dengan motornya, saat itu Presiden 
sudah menyatakan bahwa Mandalika 
siap, untuk semua event internasional. Ini 
mungkin luput dari perhatian banyak 
orang. Mungkin sebagian malah belum 
sadar sampai sekarang. Betapa sebuah 
perencanaan sangat matang sudah 
dilakukan, dikerjakan selama bertahun-
tahun. Sampai akhirnya Lombok 
bertransformasi menjadi pulau yang 
sangat siap untuk menerima turis 
mancanegara. Tak banyak kata yang 
Presiden sampaikan. Tak banyak janji 
yang beliau utarakan saat memulai 
pembangunan di 2018 lalu. Tapi hari ini, 
kita semua tahu, dan mungkin sebagian 
terkaget-kaget. Ternyata pembangunan 
Lombok sudah sejauh itu. Apalagi 

Mandalika dekat dengan Bali dan 
Labuan Bajo. Semuanya itu merupakan 
tempat wisata Indonesia yang terkenal. 
Sebagai rakyat, kita harus acung 
jempol. Berterima kasih atas segala 
perubahan dan pembangunan yang 
sudah dilakukan. Ini benar-benar 
sebuah konsep pembangunan yang 
sangat detail dan menyeluruh. Minimal 
sampai 2031, kita masih akan 
menikmati balapan di Mandalika. 
Selanjutnya, semoga semua yang 
sudah dibangun ini dapat dirawat dan 
diperbaiki. Semakin sempurna dan 
semakin maju. Semakin nyaman untuk 
wisatawan, semakin besar dampak 
ekonominya bagi masyarakat dan 
UMKM setempat. Sirkuit Mandalika 
sudah ready. Fasilitas dan infrastruktur 
penunjang sudah lengkap. Kargo tim 
pembalap sudah tiba. Tinggal 
menunggu hari H balapan. 
Akhir kata, selama buat Lombok yang 
diyakini akan menjadi pesaing berat Bali 
dan Labuan Bajo sebagai spot 
pariwisata populer. Kita tunggu aksi 
Jokowi selanjutnya.
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 Tidur tak hanya sebuah kegiatan untuk 
beristirahat. Tidur yang berkualitas dapat 
menghindarkan diri dari berbagai penyakit 
yang merugikan.
Memang, saat ini begadang seolah 
menjadi hal yang biasa. Mulai dari 
tuntutan pekerjaan atau hanya sekedar 
menjalankan gim dan bercengkerama. 
Meskipun tampak menyenangkan, 
kebiasaan ini akan menjadi akibat buruk 
begadang bagi kesehatan.

Ini membuktikan bahwa tidur merupakan 
sistem keseimbangan pada tubuh. Jika 
porsi tidur berkurang, berbagai penyakit 
akan bermunculan sebagai indikator 
tubuh tidak seimbang.

Sebagaimana Mahendra, dalam buku 
Tubuh Anda Cerminan Kesehatan Anda, 
“Begadang dapat memicu timbulnya 
berbagai penyakit dan disebabkan oleh 
rusaknya sistem imun, tubuh juga perlu 
beristirahat. Apabila tidak beristirahat, 
organ-organ tidak dapat melakukan 
fungsinya dengan optimal. Hal ini akan 
menimbulkan masalah atau penyakit yang 
dapat menyerang tubuh.”

Memang begadang satu hingga dua hari 
tidak akan terlihat dampaknya. Namun 
jika kebiasaan begadang dilakukan 
secara terus menerus, akan berdampak 
buruk.

1. Kehilangan Libido

Apa saja akibat buruk begadang bagi 
kesehatan? Berikut ulasannya melansir 
dari laman Bestlife dan Fakultas 
Keperawatan Universitas Airlangga.

Akibat buruk begadang bagi kesehatan 
yang pertama ialah libido menurun. Pada 
wanita, ini semua tentang bagaimana 
mengontrol emosi mereka. Kurang tidur 
menghasilkan tingkat energi yang 

Bahaya Begadang Untuk Kesehatan

Info SIP

2. Risiko Terserang Diabetes

3. Berpotensi Menaikkan Gula Darah

4. Menghambat Penyembuhan Saat 

Sementara Bagi pria, kurang tidur 
akan memengaruhi hormon 
testosteronnya. Hormon ini mengatur 
energi dan gairah. Levelnya akan 
menurun secara signifikan ketika 
kurang tidur.

Ketika tubuh tidak mendapat asupan 
tidur yang cukup, tubuh akan 
menyeimbangkannya dengan 
mengeluarkan hormon stres tingkat 
tinggi seperti kortisol untuk membuat 
Anda tetap waspada. Jika diteruskan 
akan menjadi akibat buruk begadang 
bagi kesehatan.

Melansir Bustle, dampak buruk 
begadang wajib diperhatikan adalah 
peningkatan kadar gula darah. 
Penelitian kecil pada 2015 
menemukan, orang yang doyan 
begadang ternyata memiliki kadar gula 
darah yang lebih tinggi ketimbang 
orang dengan jadwal tidur normal dan 
teratur. Akibat buruk begadang bagi 
kesehatan sebagaimana diketahui 
ialah kadar gula darah tinggi menjadi 
penyebab utama penyakit jantung dan 
ginjal.

semakin menipis dan meningkatkan 
sifat mudah marah.

Menurut studi tahun 2010 yang 
diterbitkan dalam Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism, kurang 
tidur dapat membuat Anda kurang 
sensitif terhadap efek insulin. Seiring 
waktu, ini menyebabkan penumpukan 
glukosa dalam aliran darah Anda 
sehingga meningkatkan risiko 
diabetes.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

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

Internasional

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057

 Tidur tak hanya sebuah kegiatan untuk 
beristirahat. Tidur yang berkualitas dapat 
menghindarkan diri dari berbagai penyakit 
yang merugikan.
Memang, saat ini begadang seolah 
menjadi hal yang biasa. Mulai dari 
tuntutan pekerjaan atau hanya sekedar 
menjalankan gim dan bercengkerama. 
Meskipun tampak menyenangkan, 
kebiasaan ini akan menjadi akibat buruk 
begadang bagi kesehatan.

Ini membuktikan bahwa tidur merupakan 
sistem keseimbangan pada tubuh. Jika 
porsi tidur berkurang, berbagai penyakit 
akan bermunculan sebagai indikator 
tubuh tidak seimbang.

Sebagaimana Mahendra, dalam buku 
Tubuh Anda Cerminan Kesehatan Anda, 
“Begadang dapat memicu timbulnya 
berbagai penyakit dan disebabkan oleh 
rusaknya sistem imun, tubuh juga perlu 
beristirahat. Apabila tidak beristirahat, 
organ-organ tidak dapat melakukan 
fungsinya dengan optimal. Hal ini akan 
menimbulkan masalah atau penyakit yang 
dapat menyerang tubuh.”

Memang begadang satu hingga dua hari 
tidak akan terlihat dampaknya. Namun 
jika kebiasaan begadang dilakukan 
secara terus menerus, akan berdampak 
buruk.

1. Kehilangan Libido

Apa saja akibat buruk begadang bagi 
kesehatan? Berikut ulasannya melansir 
dari laman Bestlife dan Fakultas 
Keperawatan Universitas Airlangga.

Akibat buruk begadang bagi kesehatan 
yang pertama ialah libido menurun. Pada 
wanita, ini semua tentang bagaimana 
mengontrol emosi mereka. Kurang tidur 
menghasilkan tingkat energi yang 

Bahaya Begadang Untuk Kesehatan

Info SIP

2. Risiko Terserang Diabetes

3. Berpotensi Menaikkan Gula Darah

4. Menghambat Penyembuhan Saat 

Sementara Bagi pria, kurang tidur 
akan memengaruhi hormon 
testosteronnya. Hormon ini mengatur 
energi dan gairah. Levelnya akan 
menurun secara signifikan ketika 
kurang tidur.

Ketika tubuh tidak mendapat asupan 
tidur yang cukup, tubuh akan 
menyeimbangkannya dengan 
mengeluarkan hormon stres tingkat 
tinggi seperti kortisol untuk membuat 
Anda tetap waspada. Jika diteruskan 
akan menjadi akibat buruk begadang 
bagi kesehatan.

Melansir Bustle, dampak buruk 
begadang wajib diperhatikan adalah 
peningkatan kadar gula darah. 
Penelitian kecil pada 2015 
menemukan, orang yang doyan 
begadang ternyata memiliki kadar gula 
darah yang lebih tinggi ketimbang 
orang dengan jadwal tidur normal dan 
teratur. Akibat buruk begadang bagi 
kesehatan sebagaimana diketahui 
ialah kadar gula darah tinggi menjadi 
penyebab utama penyakit jantung dan 
ginjal.

semakin menipis dan meningkatkan 
sifat mudah marah.

Menurut studi tahun 2010 yang 
diterbitkan dalam Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism, kurang 
tidur dapat membuat Anda kurang 
sensitif terhadap efek insulin. Seiring 
waktu, ini menyebabkan penumpukan 
glukosa dalam aliran darah Anda 
sehingga meningkatkan risiko 
diabetes.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com16
15

TOUR & TRAVEL
TRANSPORTATION

Melayani penjualan tiket
domestik dan internasional

Menyewakan transportasi untuk
perjalanan wisata ke berbagai state di USA

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

Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Info SIP

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Tidur yang berkualitas merupakan 
bagian dari proses penyembuhan alami 
tubuh. Saat tidur nyenyak, sistem daya 
tahan tubuh membantu badan 
menghadapi serangan penyakit atau 
infeksi. Sebaliknya, Jika diteruskan 
penyembuhan luka menjadi lama atas 
akibat buruk begadang bagi kesehatan. 
Dampaknya ialah dapat menghambat 
proses penyembuhan sakit.
5. Pola makan buruk
Akibat dari terlalu sering begadang juga 
dapat mengubah pola makan menjadi 
tidak sehat. Agar tetap terjaga biasanya 
orang yang begadang cenderung 
makan pada larut malam. Akibat buruk 
begadang bagi kesehatan ialah porsi 
makan dalam sehari jadi berlebihan. 
Pola makan yang buruk tersebut dapat 
menyebabkan kadar gula darah 
melonjak, kolesterol tinggi, dan rentan 
memicu penyakit kronis.
Dalam sebuah penelitian 
mengungkapkan efek begadang bagi 
kesehatan juga dapat meningkatkan 
risiko penyakit jantung. Perubahan pola 
tidur yang tidak menentu, misalkan rutin 
tidur di hari kerja dan begadang 
sesekali setiap pekan dapat 
menyebabkan "jet lag". Untuk setiap 
jam “jet lag” pergeseran jam tidur 
tersebut, risiko penyakit jantung orang 
yang begadang meningkat sebesar 11 
persen.

Sakit 6. Porsi Makan Lebih Banyak
Bagi yang terbiasa terbangun hingga larut 
malam, seringkali sulit untuk menahan 
godaan untuk makan sesuatu. Di sisi lain, 
analisis tahun 2016 dari 17 studi yang 
diterbitkan dalam European Journal of 
Clinical Nutrition menemukan bahwa 
orang yang tak bisa istirahat penuh pada 
malam hari, akan makan rata-rata 385 
kalori lebih banyak pada hari berikutnya 
ketimbang yang tidur delapan jam.
7. Melemahkan Otak
Saat Anda begadang, otak akan kesulitan 
melacak informasi yang diterimanya. 
Pada 2017, peneliti di University of 
California menguji efek kantuk pada 
fungsi kognitif, mereka menemukan 
bahwa ketika subjek dilarang tidur, neuron 
mengalami kesulitan berkomunikasi. 
Neuron-neuron yang salah sasaran ini 
diterjemahkan ke dalam kemampuan 
yang berkurang untuk mengkategorikan 
gambar dan mengingat ingatan.

8. Memicu Kantuk dan Micro Sleep

Akibat buruk begadang bagi kesehatan 
akan menurunkan fungsi otak. Hal ini 
berkaitan  dengan konsentrasi, perhatian, 
fokus, respons, daya ingat, hingga 
kecerdasan emosional. Selain itu, kurang 
tidur karena begadang juga dapat 
menurunkan kreativitas dan kemampuan 
otak dalam memecahkan masalah.

Akibat buruk begadang bagi kesehatan 
lainnya ialah menyebabkan kantuk di 
siang hari dan kebiasaan micro sleep. 

Berbeda dengan mereka yang lanjut 
usia, serangan jantung pada orang muda 

10. Berat Badan Bertambah

11. Penyebab Penyakit Jantung

Sering begadang berakibat buruk pada 
kesehatan mental. Salah satu akibat 
buruk begadang bagi kesehatan ialah 
resiko depresi. Penelitian menunjukkan, 
orang yang terbiasa begadang 
cenderung mengalami gejala depresi. 
Kendati para ahli kini masih meneliti 
hubungan sebab akibat antara begadang 
dan depresi, tapi yang pasti keduanya 
saling berkaitan.

Kalori ekstra yang Anda konsumsi karena 
kurang tidur dapat menyebabkan 
penambahan berat badan dan obesitas 
dalam jangka panjang. Sebuah penelitian 
tahun 2006 terhadap 68.000 wanita yang 
diterbitkan dalam American Journal of 
Epidemiology menemukan bahwa 
mereka yang tidur lima jam atau kurang 
berat badannya bertambah 1,2 kilogram 
lebih ketimbang yang tidur nyenyak tiap 
malam.

Otak dan tubuh manusia dirancang 
memiliki masa istirahat ketika baru 
melewatkan waktu tidur. Kondisi tersebut 
wajar jika menyebabkan kantuk. Kurang 
tidur juga dapat memicu micro sleep atau 
tidur sebentar tanpa sadar selama 
beberapa detik. Micro sleep dapat 
berbahaya, terutama bagi orang yang 
sedang mengemudikan kendaraan.
9. Rentan Terkena Depresi

tidak disebabkan oleh kadar kolesterol 
buruk yang tinggi.

Saat tubuh tak cukup tidur karena 
terjaga sepanjang malam, sistem 
kekebalan tubuh menjadi terganggu. Itu 
karena sistem yang terlibat dalam 
sirkulasi sel darah putih menjadi 
terganggu ketika Anda belum cukup 
istirahat. Padahal sel darah putih inilah 
yang membantu Anda menangkal 
infeksi dan penyakit.

13. Sistem Imun Melemah

Studi tahun 2010 pada kurang tidur dan 
kesehatan jantung yang diterbitkan 
dalam jurnal Current Cardiology 
Reviews menyimpulkan bahwa 
begadang dan tidur lima jam atau 
kurang secara langsung berkorelasi 
terhadap peningkatan risiko hipertensi 
dan jantung koroner.

Saat seseorang terkena Alzheimer, 
protein yang dikenal sebagai amiloid-
beta menumpuk di otak dan 
mengganggu fungsi sel. Hanya satu 
malam begadang dapat secara 
signifikan meningkatkan kadar amiloid-
beta di otak, yang berarti kurang tidur 
secara kronis dapat merusak fungsi 
kognitif dari waktu ke waktu.

12. Rentan Terkena Alzheimer

Hindari kebiasaan begadang supaya 
sistem kekebalan tubuh kuat dan gak 
gampang sakit. Sistem imun yang 
melemah hanya menjadi Akibat buruk 
begadang bagi kesehatan.
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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
"(Yang menegur) Pak Prabowo via 
Sekjen," kata Juru Bicara Partai 
Gerindra Habiburokhman saat 
dikonfirmasi, Minggu (14/11).
Habiburokhman sebelumnya 
menjelaskan jika pernyataan Fadli tidak 
mewakili fraksi di DPR ataupun partai. 
Pihaknya pun meminta maaf apabila 
pernyataan Fadli itu menimbulkan 
ketidaknyamanan.Ia mengatakan, 
sebagai kader, teguran merupakan hal 
yang biasa di Gerindra. Habib mengaku 
juga sering ditegur jika mengeluarkan 
pendapat yang kurang tepat."Sebagai 
kader Gerindra, adalah hal yang biasa 
bagi kami jika ditegur apabila ada 
statement yang kurang tepat. Saya 
sendiri sebagai Jubir partai sering kena 

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo 
Subianto disebut yang menegur 
langsung Politikus Gerindra Fadli Zon 
buntut cuitan di twitter yang menyindir 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal 
banjir di Sintang. Teguran disampaikan 
via Sekretaris Jenderal Gerindra.

Prabowo Tegur Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, 
Fadli Zon sebelumnya menyindir 
Presiden Joko Widodo yang lebih 
memilih menjajal Sirkuit Internasional 
Mandalika daripada mengunjungi 
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 
yang sudah terendam banjir selama 
tiga pekan.Hal itu dilontarkan Fadli 
ketika mengutip cuitan Jokowi di 
Twitter. Dalam cuitannya, Jokowi 
mengunggah foto dirinya tengah 
mengaspal di Sirkuit Mandalika dengan 
motor Kawasaki W175 hasil modifikasi.

teguran, begitu juga rekan-rekan 
anggota DPR lainnya," katanya.

"Luar biasa Pak. Selamat peresmian 
Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke 
Sintang, sudah tiga minggu banjir 
belum surut," cuit Fadli Zon lewat akun 
@fadlizon, Sabtu (13/11).
Jokowi sebelumnya menjajal lintasan 
balap di Sirkuit Internasional Mandalika, 
Jumat (12/11). Hal itu sekaligus 
menandakan peresmian sirkuit yang 
memiliki panjang 4,3 kilometer.
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Joe Biden dan Xi Jinping akan 
mengadakan pertemuan virtual pada hari 
Senin (15/11/2021) yang dimaksudkan 
untuk menghentikan, atau setidaknya 
meredakan ketegangan hubungan AS-
China.

Reuters melaporkan bahwa menteri luar 
negeri China, Wang Yi, mengatakan 
kepada menteri luar negeri AS Antony 
Blinken bahwa segala bentuk dukungan 
untuk kemerdekaan Taiwan akan 
menjadi bumerang bagi AS.

Dilansir The Guardian, kedua pemimpin 
itu telah berbicara dua kali melalui 
telepon sejak Joe Biden menjabat 
sebagai presiden pada Januari lalu.
Tetapi konferensi video kali ini akan 
dianggap sebagai diskusi paling 
substansial.Beberapa hari sebelunya, 
kedua negara mengejutkan para analis 
dengan sepakat untuk meningkatkan 
kerja sama iklim di Glasgow.
Tetapi di saat bersamaan, gesekan atas 
Taiwan juga meningkat.

Presiden China Xi Jinping saat menjabat 
sebagai Wakil Presiden China, 
mengadakan pertemuan dengan Wakil 
Presiden AS Biden, pada 2011 lalu. 
(china-embassy.org)© Disediakan oleh 
tribunnews.com Presiden China Xi 
Jinping saat menjabat sebagai Wakil 
Presiden China, mengadakan pertemuan 
dengan Wakil Presiden AS Biden, pada 

Biden Dan Jinping Akan Bertemu Virtual

Tuduhan AS atas serangan siber 
berulang dari China, perpecahan 
mendalam atas hak asasi manusia di 
wilayah Xinjiang, Hong Kong dan 
Tibet, serta perselisihan perdagangan 
yang berkepanjangan juga 
berkontribusi terhadap memburuknya 
hubungan antara dua negara.

AS juga geram dengan tekanan 
pemerintah China pada perusahaan-
perusahaan AS untuk melobi Kongres 
agar membatalkan undang-undang 
yang tidak disukai Beijing, seperti yang 
dilaporkan Reuters pada hari Jumat.

Blinken pada akhirnya mengangkat 
kekhawatiran atas “tekanan militer, 
diplomatik, dan ekonomi” China yang 
tumbuh di wilayah itu.

Selain masalah ekonomi, ekspansi 
militer China menjadi bahan 
pembicaraan.

Tidak banyak yang diharapkan setelah 

Menurut AS, Beijing telah menguji 
senjata baru, peluncur hipersonik 
berkemampuan nuklir yang 
diluncurkan dari orbit, dan China 
dilaporkan sedang membangun 
setidaknya 250 silo baru untuk rudal 
jarak jauh.

2011 lalu. (china-embassy.org)

AS frustrasi oleh penghalangan China 
atas penyelidikan multilateral tentang 
asal usul pandemi Covid-19.
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"Bagi Xi, kerentanan terbesarnya ada di 
bidang ekonomi."

"Secara keseluruhan, baik di 
Washington maupun Beijing, harapan 
konvergensi hampir mati. Sebaliknya, 
hubungan menjadi lebih transaksional," 
kata Scott Moore, direktur program dan 
inisiatif strategis China dari University of 
Pennsylvania.

“Itu sebabnya Beijing telah 
mengisyaratkan minatnya untuk 
membuat kemajuan dalam 
perdagangan."

"Kedua negara akan mendapat untung 
dari kerja sama dan kalah dari 
konfrontasi. Kerja sama adalah satu-
satunya pilihan yang tepat," kata Xi 
dalam pernyataannya.

"Komentar baru-baru ini dari pejabat 
administrasi Biden menunjukkan ada 
minat untuk terlibat dalam masalah ini, 
tetapi sekali lagi kemungkinan ada 
kendala politik yang signifikan."

Dalam pesannya kepada gala komite 
pada 9 November, Biden juga menunjuk 
pada 'titik belok dalam sejarah'."Dari 
mengatasi pandemi Covid-19 hingga 
mengatasi ancaman eksistensial dari 
krisis iklim, hubungan antara Amerika 
Serikat dan China memiliki signifikansi 
global," ujarnya.

"Oleh karena itu, dia kemungkinan akan 
menghadapi kendala politik dalam hal 
mengambil tindakan apa pun yang dapat 
dianggap atau dicirikan sebagai 
membuat konsesi yang signifikan ke 
China," kata Moore.

Kemungkinan tidak akan ada 
pernyataan bersama.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, 

Kedua pemimpin akan berusaha untuk 
membatasi bahaya persaingan yang 
lepas kendali.

pertemuan virtual, menurut analis.

Dalam sebuah pesan kepada Komite 
Nasional Hubungan AS-China, Xi 
mengatakan bahwa hubungan bilateral 
berada pada "titik sejarah yang kritis".

"Untuk Biden, dia menghadapi tantangan 
politik di dalam negeri."

Gedung Putih juga telah 
mengindikasikan bahwa Biden tidak 
akan menjawab pertanyaan pers setelah 
pembicaraan selesai. Wang mengatakan bahwa pertemuan 

Senin adalah peristiwa yang berpotensi 
penting dalam upaya untuk 
meningkatkan lintasan dalam hubungan 
bilateral.
"Kedua belah pihak harus bertemu satu 
sama lain di tengah jalan … 
memastikan bahwa pertemuan itu akan 
lancar dan sukses, dan mendorong 
hubungan China-AS kembali ke jalur 
perkembangan yang sehat dan stabil," 
kata Wang, menurut pernyataan 
Kementerian Luar Negeri China.

mengatakan Biden akan "jelas dan 
jujur" tentang kekhawatiran AS, tetapi 
akan mencari cara untuk mengelola 
persaingan secara bertanggung jawab 
antara dua ekonomi terbesar dunia dan 
juga berusaha bekerja sama.

Tetapi Taiwan kemungkinan akan 
berada di puncak pembicaraan Xi, 
terutama setelah serangkaian langkah 
yang diambil pemerintah Biden untuk 
meningkatkan status Taiwan, yang 
dianggap China melanggar "kebijakan 
Satu China" yang telah lama dipegang 
Washington, mengakui Republik 
Rakyat China sebagai satu-satunya 
pemerintah China yang berdaulat.

"Mereka ingin mendengar kepastian 
yang lebih besar tentang apa yang 
akan dan tidak akan dilakukan AS 

"Tindakan AS yang semakin provokatif 
masih menambah ketidakpastian. 
Pertanyaan Taiwan akan dibahas, dan 
akan ada peringatan dari China di 
tingkat tertinggi untuk tidak mendorong 
pertanyaan Taiwan ke ambang 
konfrontasi," ujar Lü Xiang, peneliti di 
Akademi Ilmu Sosial China, kepada 
Global Times.Bonnie Glaser, direktur 
Program Asia di Dana Marshall Jerman 
Amerika Serikat, mengatakan bahwa 
Beijing khawatir tentang apakah 
pemerintahan Biden benar-benar 
berpegang teguh pada Kebijakan Satu 
China.

Masalah Taiwan

Xi akan berusaha untuk mencegah 
gerakan memboikot Olimpiade Musim 
Dingin di China tahun ini, dan dia juga 
diharapkan mengundang Biden ke 
pertandingan sebagai isyarat 
perdamaian.
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dengan Taiwan," katanya.
Pihak AS akan mendorong lebih banyak 
kontak rutin antara pertahanan dan 
lembaga diplomatik, tetapi Xi 
kemungkinan 
akan menolak 
tindakan apa pun 
yang ia lihat 
sebagai 
normalisasi peran 
AS di lingkungan 
terdekat China.
Senjata Nuklir
Adapun kontrol 
senjata nuklir, 
China sejauh ini 
menolak 
pendekatan apa 
pun untuk 
memasuki 
negosiasi 
bilateral, dan 
menolak upaya Donald Trump untuk 
memulai pembicaraan trilateral dengan 
Rusia.

“Mereka bisa 
membuat 
semacam 

pernyataan samar tentang keinginan 
untuk memeriksa perlombaan senjata 
nuklir, tetapi apa pun yang konkret 
tampaknya tidak mungkin."

"Sayangnya saya tidak berpikir itu akan 
menjadi topik utama dalam pertemuan itu. 
Amerika Serikat belum mengusulkan apa 

pun yang 
dapat 
dibicarakan 
China, dan 
China tidak 
suka 
bernegosiasi 
di luar PBB," 
kata Gregory 
Kulacki, 
manajer 
proyek China 
di Union of 
Concerned 
Scientists.
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Hal ini tampak di publik usai salah satu 
Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid, 
melakukan tes ombak menyebut 
partainya siap menampung Ganjar untuk 
maju di Pilpres 2024. Hal ini ditambah 
dengan adanya pengurus Golkar di Jawa 
Tengah yang secara terbuka membuka 
diri untuk mendukung Ganjar sebagai 
capres ataupun cawapres di 2024. 
Padahal Golkar sendiri secara resmi 
sudah menetapkan ketua umumnya 
Airlangga Hartarto sebagai calon 
presiden.
Bagaimana dengan PDIP yang belum 
menentukan nama bakal capres-
cawapres untuk 2024? Apakah bisa 
menerima ide Ganjar diusung oleh Partai 
Golkar?

PDI Perjuangan (PDIP) memberikan 
sinyal tidak akan rela jika Ganjar 
Pranowo, kadernya yang menjabat 
Gubernur Jawa Tengah diambil alih partai 
lain, termasuk Partai Golkar, sebagai 
calon presiden atau calon wakil presiden 
di Pemilu 2024.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto 
memberikan sinyal penolakan jika Ganjar 

Sinyal PDIP Tak Rela Ganjar Diambil Golkar

"Sinyal keputusasaan setelah 
berulangkali membujuk Bung Ganjar 
Pranowo, namun Bung Ganjar tak 
pernah tertarik," kata Hasto, Minggu 
(14/11/2021).
Hasto juga menyindir sebaiknya partai 
politik melahirkan calon pemimpin dari 
proses kaderisasi sendiri. Bukan hasil 
membajak kader partai lain, seperti 
yang berupaya dilakukan Nurdin 
terhadap Ganjar.

kemudian berusaha direbut Golkar. 
Baginya, pernyataan Nurdin tersebut 
adalah sinyal keputusasaan.

Menurut Hasto, Ganjar berhasil 
menunjukkan sikapnya yang konsisten 
untuk memilih bekerja mengatasi 
pandemi Povid-19 daripada 
memikirkan Pilpres 2024. Sikap ini 
sejalan dengan perintah partainya yang 
dikeluarkan Ketua Umum Megawati 
Soekarnoputri.
Hasto juga mengatakan pernyataan 
Nurdin itu adalah salah satu wujud 
terbuka godaan yang kerap datang 
kepada kader PDIP. Tak bisa dipungkiri 
bahwa kader PDIP memang 
berkualitas karena dididik untuk 
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dengan Taiwan," katanya.
Pihak AS akan mendorong lebih banyak 
kontak rutin antara pertahanan dan 
lembaga diplomatik, tetapi Xi 
kemungkinan 
akan menolak 
tindakan apa pun 
yang ia lihat 
sebagai 
normalisasi peran 
AS di lingkungan 
terdekat China.
Senjata Nuklir
Adapun kontrol 
senjata nuklir, 
China sejauh ini 
menolak 
pendekatan apa 
pun untuk 
memasuki 
negosiasi 
bilateral, dan 
menolak upaya Donald Trump untuk 
memulai pembicaraan trilateral dengan 
Rusia.

“Mereka bisa 
membuat 
semacam 

pernyataan samar tentang keinginan 
untuk memeriksa perlombaan senjata 
nuklir, tetapi apa pun yang konkret 
tampaknya tidak mungkin."

"Sayangnya saya tidak berpikir itu akan 
menjadi topik utama dalam pertemuan itu. 
Amerika Serikat belum mengusulkan apa 

pun yang 
dapat 
dibicarakan 
China, dan 
China tidak 
suka 
bernegosiasi 
di luar PBB," 
kata Gregory 
Kulacki, 
manajer 
proyek China 
di Union of 
Concerned 
Scientists.

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
Hal ini tampak di publik usai salah satu 
Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid, 
melakukan tes ombak menyebut 
partainya siap menampung Ganjar untuk 
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Airlangga Hartarto sebagai calon 
presiden.
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Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto 
memberikan sinyal penolakan jika Ganjar 

Sinyal PDIP Tak Rela Ganjar Diambil Golkar

"Sinyal keputusasaan setelah 
berulangkali membujuk Bung Ganjar 
Pranowo, namun Bung Ganjar tak 
pernah tertarik," kata Hasto, Minggu 
(14/11/2021).
Hasto juga menyindir sebaiknya partai 
politik melahirkan calon pemimpin dari 
proses kaderisasi sendiri. Bukan hasil 
membajak kader partai lain, seperti 
yang berupaya dilakukan Nurdin 
terhadap Ganjar.

kemudian berusaha direbut Golkar. 
Baginya, pernyataan Nurdin tersebut 
adalah sinyal keputusasaan.

Menurut Hasto, Ganjar berhasil 
menunjukkan sikapnya yang konsisten 
untuk memilih bekerja mengatasi 
pandemi Povid-19 daripada 
memikirkan Pilpres 2024. Sikap ini 
sejalan dengan perintah partainya yang 
dikeluarkan Ketua Umum Megawati 
Soekarnoputri.
Hasto juga mengatakan pernyataan 
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menjadi calon pemimpin bangsa yang 
terbaik. Dengan demikian banyak 
menarik perhatian untuk direbut partai 
lain.Dikatakan Hasto, godaan demikian 
justru merupakan ujian kepemimpinan 
bagi kader PDIP seperti Ganjar. 
Kemampuan menahan godaan 
kekuasaan itu justru akan menunjukkan 
sejauh mana kematangan mentalitas, 
kedisiplinan, hingga loyalitas yang 
bersangkutan.

Sinyal tak rela bila Ganjar direbut 
Golkar juga ditunjukkan Politikus 
Senior PDIP, Hendrawan Supratikno. 
Mantan Ketua DPP PDIP itu menyebut 
bahwa wacana soal Ganjar diusung 
Golkar hanya muncul dari kalangan 
terbatas kader partai berlambang 

"Di sinilah loyalitas dan dedikasi setiap 
kader akan diuji. Hasil ujian itulah yang 
akan menentukan tentang karakter 
kepemimpinan seseorang, apakah 
akan hadir sebagai kader yang setia 
pada garis kebijakan partai atau 
tergoda pada bujukan kekuasaan," urai 
Hasto.

"Kalau yang bicara ketua umum, baru kita 
percaya dan kredibel. Kalau bukan ketua 
umumnya, maka itu hanya berisik saja, 
sekadar testing the water," kata 
Hendrawan.

pohon beringin itu. Padahal pimpinan 
pusat Golkar, dalam hal ini DPP Partai 
Golkar yang diketuai Airlangga Hartarto, 
belum pernah menyebut-nyebut akan 
menarik Ganjar untuk pemilu depan.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057Kedua, tanah seluas 98.896,700 m2 
terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB nomor 
22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor 

Pemerintah melalui Satgas BLBI menyita 
salah satu aset PT Timor Putra Nasional 
(TPN) milik putra bungsu Presiden 
Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias 
Tommy Soeharto, di Kawasan Industri 
Mandala Putra, Karawang, senilai Rp 600 
miliar. Total ada empat bidang tanah 
yang disita pemerintah dari penguasaan 
Pangeran Cendana itu, di mana 
seluruhnya berada di kawasan sekitar 
Cikampek.  Asal tahu saja, empat bidang 
tanah yang disita Satgas BLBI adalah 
tanah atas PT Timor Putera Nasional, 
yakni PT KIA Timor Motors dan PT Timor 
Industri Komponen dengan luas 
mencapai lebih dari 124 hektar. 
Pertama, tanah seluas 530.125,526 m2 
terletak di Desa Kamojing, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB nomor 
4/Kamojing atas nama PT KIA Timor 
Motors. 

Aset Disita, Tommy Siap Melawan Pemerintah

Motors. 

Keempat, tanah seluas 518.870 m2 
terletak di Desa Kamojing, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB nomor 
3/ Kamojing atas nama PT Timor 
Industri Komponen. Ditemui saat 
meresmikan rest area baru miliknya, 
Tommy Soeharto tegas menyatakan 
akan melawan secara hukum 
penyitaan aset miliknya oleh 
pemerintah.  "Akan mengambil langkah 
hukum," kata Tommy Soeharto. 
Tanggapan pemerintah 
Direktur Hukum dan Hubungan 
Masyarakat Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, 
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani 
mengatakan, pemerintah akan melihat 
terlebih dahulu aksi yang Tommy 
Soeharto bakal lakukan. 

Ketiga, tanah seluas 100.985,15 m2 
terletak di Desa Cikampek Pusaka, 
Kabupaten Karawang sebagaimana 
SHGB nomor 5/ Cikampek Pusaka 
atas nama PT KIA Timor Motors. 
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kader akan diuji. Hasil ujian itulah yang 
akan menentukan tentang karakter 
kepemimpinan seseorang, apakah 
akan hadir sebagai kader yang setia 
pada garis kebijakan partai atau 
tergoda pada bujukan kekuasaan," urai 
Hasto.

"Kalau yang bicara ketua umum, baru kita 
percaya dan kredibel. Kalau bukan ketua 
umumnya, maka itu hanya berisik saja, 
sekadar testing the water," kata 
Hendrawan.

pohon beringin itu. Padahal pimpinan 
pusat Golkar, dalam hal ini DPP Partai 
Golkar yang diketuai Airlangga Hartarto, 
belum pernah menyebut-nyebut akan 
menarik Ganjar untuk pemilu depan.

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT : 215-271-3057Kedua, tanah seluas 98.896,700 m2 
terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB nomor 
22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor 

Pemerintah melalui Satgas BLBI menyita 
salah satu aset PT Timor Putra Nasional 
(TPN) milik putra bungsu Presiden 
Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias 
Tommy Soeharto, di Kawasan Industri 
Mandala Putra, Karawang, senilai Rp 600 
miliar. Total ada empat bidang tanah 
yang disita pemerintah dari penguasaan 
Pangeran Cendana itu, di mana 
seluruhnya berada di kawasan sekitar 
Cikampek.  Asal tahu saja, empat bidang 
tanah yang disita Satgas BLBI adalah 
tanah atas PT Timor Putera Nasional, 
yakni PT KIA Timor Motors dan PT Timor 
Industri Komponen dengan luas 
mencapai lebih dari 124 hektar. 
Pertama, tanah seluas 530.125,526 m2 
terletak di Desa Kamojing, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB nomor 
4/Kamojing atas nama PT KIA Timor 
Motors. 

Aset Disita, Tommy Siap Melawan Pemerintah

Motors. 

Keempat, tanah seluas 518.870 m2 
terletak di Desa Kamojing, Kabupaten 
Karawang sebagaimana SHGB nomor 
3/ Kamojing atas nama PT Timor 
Industri Komponen. Ditemui saat 
meresmikan rest area baru miliknya, 
Tommy Soeharto tegas menyatakan 
akan melawan secara hukum 
penyitaan aset miliknya oleh 
pemerintah.  "Akan mengambil langkah 
hukum," kata Tommy Soeharto. 
Tanggapan pemerintah 
Direktur Hukum dan Hubungan 
Masyarakat Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, 
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani 
mengatakan, pemerintah akan melihat 
terlebih dahulu aksi yang Tommy 
Soeharto bakal lakukan. 

Ketiga, tanah seluas 100.985,15 m2 
terletak di Desa Cikampek Pusaka, 
Kabupaten Karawang sebagaimana 
SHGB nomor 5/ Cikampek Pusaka 
atas nama PT KIA Timor Motors. 
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 Adapun hingga saat ini, pihaknya belum 
menerima informasi terkait langkah 
hukum apa yang akan dilakukan bos 
Grup Humpuss itu.  "Sampai dengan 
saat ini kami dari Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) maupun Satgas 
dari PUPN atau KPKNL yang mengurus 
piutangnya Pak Tommy belum ada 
informasi terkait apa langkah hukum 
yang beliau akan laksanakan. Mungkin 
sama-sama nanti kita lihat apa yang 
akan beliau laksanakan," kata Tri 
Wahyuningsih Retno Mulyani dalam 
keterangannya.  Namun wanita yang 
akrab disapa Ani ini menegaskan, 
semua langkah yang dilakukan PUPN 
bersama Satgas BLBI sudah sesuai 
dengan aturan. Penyitaan aset tanah 
Tommy Soeharto pada Jumat pekan lalu 
pun sudah kewenangan pemerintah 
lantaran Tommy tak kunjung 
membayarkan utang-utangnya atas 
nama PT Timor Putra Nasional yang 
menerima kucuran dana BLBI tahun 
1998 silam. "Kami belum diberitahu 
langkah beliau seperti apa, bagi kami 

Aset Tutut Soeharto juga diincar Tak 
hanya Tommy, ada anggota Keluarga 
Cendana lain yang juga terjerat dalam 
pusaran kasus BLBI. Adalah Siti 
Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto 
yang namanya masuk dalam daftar 
obligor prioritas dalam dokumen 
Penanganan Hak Tagih Negara Dana 
BLBI. Perusahaan Tutut yang masuk 
radar Satgas BLBI adalah PT Citra Cs, 
yang terdiri dari PT Citra Mataram 
Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, 
dan PT Citra Bhakti Margatama 
Persada. Kendati demikian, pemerintah 
belum memutuskan waktu penyitaan 
aset Tutut. 

apa yg kami laksanakan adalah sudah 
sesuai dengan ketentuan dan 
kewenangan yang ada di kami," ucap 
Ani. 

“Semuanya kita laksanakan, tapi 
rencana itu tentunya tidak bisa kami 
sampaikan, pada saatnya nanti Ketua 
Satgas pasti akan mengupdate kepada 
media apa-apa yang sudah 
dilaksanakan oleh satgas," kata Ani. 
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pusaran kasus BLBI. Adalah Siti 
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yang namanya masuk dalam daftar 
obligor prioritas dalam dokumen 
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BLBI. Perusahaan Tutut yang masuk 
radar Satgas BLBI adalah PT Citra Cs, 
yang terdiri dari PT Citra Mataram 
Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, 
dan PT Citra Bhakti Margatama 
Persada. Kendati demikian, pemerintah 
belum memutuskan waktu penyitaan 
aset Tutut. 

apa yg kami laksanakan adalah sudah 
sesuai dengan ketentuan dan 
kewenangan yang ada di kami," ucap 
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“Semuanya kita laksanakan, tapi 
rencana itu tentunya tidak bisa kami 
sampaikan, pada saatnya nanti Ketua 
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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)

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

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Tanah Air

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Kantor Bandara 
Airnav Sugapa Intan 
Jaya
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Tangki bahan bakar milik BUMN PT 
Pertamina (Persero) di area kilang 
Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) lagi-lagi 
terbakar pada Sabtu malam (13/11/2021). 
Namun hingga tadi malam, pihak 
Pertamina belum menjelaskan penyebab 
peristiwa nahas ini.Corporate Secretary 
Subholding Refining & Petrochemical PT 
Kilang Pertamina Internasional, Ifki 
Sukarya, menjelaskan kejadian 
kebakaran tersebut mulai sekitar pukul 
19.20 WIB terjadi di 1 buah tanki berisi 
produk Pertalite."Kebakaran mulai sekitar 
pukul 19.20 WIB terjadi di 1 buah tangki 
berisi produk Pertalite. Saat ini Pertamina 
belum mengetahui secara pasti penyebab 
kebakaran.," ujar Ifki dalam keterangan 
tertulis, dikutip Sabtu (13/11/2021).

Berikut fakta-fakta sementara 
peristiwa berdasarkan keterangan 
resmi Pertamina.

"Kami akan segera update progres upaya 
pemadaman yang berlangsung," 
Sambung Ifki.Upaya pemadaman 
dilakukan secara intensive dengan 
menggunakan High Capacity Foam 
Monitor pada tangki yang terbakar, 
sedangkan untuk tangki di sekitar 
dilakukan pendinginan dengan water 
sprinkle untuk mencegah merambatnya 
kebakaran.

Tangki Pertalite

"Pertamina Upayakan Pemadaman 
Kebakaran Tangki di Area Kilang 
Cilacap," sambungnya.

Pihak Pertamina menyatakan kebakaran 
mulai sekitar pukul 19.20 WIB, Sabtu 
malam (13/11), Hanya saja penyebabnya 
belum disampaikan.
Pertamina menjelaskan hingga Sabtu 
malam pukul 22.00 WIB, tim pemadam 
kebakaran Pertamina tengah berupaya 
maksimal untuk melakukan pemadaman 
di area tangki yang mengalami 
kebakaran. Di sisi lain, secara paralel 
Pertamina saat ini juga tengah 
melakukan pengecekan masyarakat di 
sekitar area kejadian untuk memastikan 
masyarakat dalam kondisi aman.

Pertamina saat ini melakukan 

Apa Kata Bintang Anda

Punya 228 Tangki

"Secara paralel, untuk memastikan 
masyarakat dalam kondisi aman, 
Pertamina sigap lakukan evakuasi 
sekitar 80 warga dari Kelurahan 
Lomanis ke tempat pengungsian 
sementara di Aula Kelurahan Lomanis 
dan Masjid Baitul Munir, Lomanis," kata 
Ifki.

Dia menjelaskan bahwa kilang Cilacap 
merupakan satu dari 6 Kilang 
Pertamina, dan kapasitas pengolahan 
270.000 barel per hari. Kilang ini 
memiliki 228 tangki untuk menampung 
crude yang akan diolah, gas serta BBM 
hasil pengolahan minyak mentah.

Pertamina sudah beberapa kali 
mengalami kebakaran tangki di 
sejumlah titik penampungan minyak 
sepanjang tahun ini. Sebelum peristiwa 
nahas pada Sabtu kemarin (13/11), 

"Kami akan segera update progres 
upaya pemadaman yang berlangsung," 
kata Ifki.Terkait insiden yang terjadi di 
salah satu tangki di area Kilang Cilacap 
ini, saat ini Pertamina terus 
memaksimalkan upaya pemadaman 
dengan defensive fire fighting dengan 
fire truck dan hydrant serts pendinginan 
di area sekitar tanki yang terbakar.

Saat ini tim pemadam kebakaran 
Pertamina tengah berupaya maksimal 
untuk melakukan pemadaman di area 
tanki yang mengalami kebakaran. 
Secara paralel Pertamina saat ini  
melakukan pengecekan masyarakat di 
sekitar area kejadian untuk memastikan 
masyarakat dalam kondisi aman.

pengecekan masyarakat di sekitar area 
kejadian untuk memastikan masyarakat 
dalam kondisi aman. Untuk masyarakat 
yang berlokasi di area terdekat dengan 
lokasi, akan dilakukan evakuasi untuk 
memindahkan masyarakat ke area yang 
lebih aman.Dengan peristiwa ini, 
Pertamina memastikan pasokan BBM 
dan Elpiji ke masyarakat dalam kondisi 
aman dan tidak mengalami gangguan.

Kebakaran di 29 Maret dan 11 Juni 
2021

Kilang Minyak Cilacap Terbakar Lagi

Asmara: Mati gaya.

Tak usah khawatir urusan uang Ada 
kesempatan bagus bila Anda ingin 
mencari peluang di perusahaan lain.

Asmara: Minta bantuan.

Keuangan: “ Uang lupa”.

Kondisi minggu ini lumayan membuat 
stres. Belum selesai satu pekerjaan, 
pekerjaan yang lain sudah menunggu. 
Sebenarnya, hal ini disebabkan Anda 
kerap mengiyakan segala permintaan. 
Sesekali menolak dan mendahulukan 
kepentingan pribadi tak membuat Anda 
menyebalkan, kok. 
Pekerjaan: Kelimpungan.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara: Tak ada rasa.

Keuangan: Masih nol. 

Rupanya, Anda memang senang 
memamerkan detail kehidupan pribadi, 
ya? Anda kerap mengunggah foto 
pribadi hingga berkeluh kesah di media 
sosial.Rupanya, usia yang menua 
bukan jaminan seseorang bisa lebih 
dewasa.
Keuangan: Terlalu boros.
Asmara: Masih sendiri.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan: Banyak rezeki.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Anda memang jago melaksanakan 
target jangka pendek. Tapi, akuilah Anda 
membutuhkan bantuan orang lain untuk 
memetakan target jangka panjang. 

Bila Anda masih lajang, jodoh akan 
menghampiri lebih cepat bila Anda 
mengubah penampilan. Jika Anda 
sedang menjalin hubungan, Si Dia akan 
takluk oleh pesona Anda meski sedang 
marah. 

Gemini(21 Mei-21Juni)

Taurus(20April-20mei)

Keuangan: Ditraktir.

Jangan terlalu percaya kabar burung 
sebelum Anda melihat dan 
merasakannya sendiri. Anda bisa saja 
terkejut melihat bahwa tim baru ini justru 
sangat inovatif. Sayangnya, mereka 
terbentur masalah biaya. Kini, Anda 

Asmara: Naik daun.

Asmara: Senang sendiri.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Status percintaan yang tak jelas 
membuat Anda gerah.Lagi pula, ini tahun 
2013, masa Anda masih mau 
dipermainkan buaya darat? Meskipun 
umur masih muda, lebih baik cari yang 
pasti-pasti saja

Asmara: Awas godaan!
Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Berlimpah.

Keuangan: Lupa daratan.

Asmara: Masih bimbang.

Keuangan: Hampir menipis.

Keuangan: Tunda cicilan.

Ada orang yang tampak senang melihat 
Anda kesulitan. Lucunya, ia tampak 
pengertian dan ingin membantu. Jangan 
mudah percaya dan hanya bagi isi hati 
kepada Si Dia. 

Keluarga tentu saja menyayangi Anda 
sepenuh hati. Maka, 

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan: Butuh solusi.

Keuangan: Naik gaji.

Anda sudah terlalu berlebihan dalam 
memuaskan nafsu belanja. Padahal 
tanggal gajian masih lama dan ada 
tagihan yang belum dibayar. 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Mimpi buruk kerap mendatangi Anda. 
Tidur pun tak nyenyak dan Anda sering 
waswas. Padahal, mimpi hanyalah bunga 
tidur. Anda justru harus memperbaiki 
tingkah di kehidupan nyata. 

Asmara: Ditaksir.

Asmara: Diskusi asyik.

Keuangan: Segera cair.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Pijatan mesra.

Asmara: Ingin pisah tapi tak berani.

bertugas mengembalikan semangat 
mereka.

 Ah, inilah indahnya menjadi pegawai 
lepasan. Anda bebas mengatur waktu 
hingga memilih pekerjaan.Omong-
omong, apakah Anda sudah siap 
memberikan jawaban kepada Si Dia? 
Jangan membuatnya menunggu terlalu 
lama, ya!
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Tanah AirInternasional

Internasional

iklan JKInternasional

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)

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

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

Dicari Pekerja
di Irepack ( packaging)

Hub : Simon Chhan

215 - 681 - 0427

Gaji $12

di Kennett Square. PA

Tanah Air

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761

Tanah Air

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Kantor Bandara 
Airnav Sugapa Intan 
Jaya

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com

Tangki bahan bakar milik BUMN PT 
Pertamina (Persero) di area kilang 
Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) lagi-lagi 
terbakar pada Sabtu malam (13/11/2021). 
Namun hingga tadi malam, pihak 
Pertamina belum menjelaskan penyebab 
peristiwa nahas ini.Corporate Secretary 
Subholding Refining & Petrochemical PT 
Kilang Pertamina Internasional, Ifki 
Sukarya, menjelaskan kejadian 
kebakaran tersebut mulai sekitar pukul 
19.20 WIB terjadi di 1 buah tanki berisi 
produk Pertalite."Kebakaran mulai sekitar 
pukul 19.20 WIB terjadi di 1 buah tangki 
berisi produk Pertalite. Saat ini Pertamina 
belum mengetahui secara pasti penyebab 
kebakaran.," ujar Ifki dalam keterangan 
tertulis, dikutip Sabtu (13/11/2021).

Berikut fakta-fakta sementara 
peristiwa berdasarkan keterangan 
resmi Pertamina.

"Kami akan segera update progres upaya 
pemadaman yang berlangsung," 
Sambung Ifki.Upaya pemadaman 
dilakukan secara intensive dengan 
menggunakan High Capacity Foam 
Monitor pada tangki yang terbakar, 
sedangkan untuk tangki di sekitar 
dilakukan pendinginan dengan water 
sprinkle untuk mencegah merambatnya 
kebakaran.

Tangki Pertalite

"Pertamina Upayakan Pemadaman 
Kebakaran Tangki di Area Kilang 
Cilacap," sambungnya.

Pihak Pertamina menyatakan kebakaran 
mulai sekitar pukul 19.20 WIB, Sabtu 
malam (13/11), Hanya saja penyebabnya 
belum disampaikan.
Pertamina menjelaskan hingga Sabtu 
malam pukul 22.00 WIB, tim pemadam 
kebakaran Pertamina tengah berupaya 
maksimal untuk melakukan pemadaman 
di area tangki yang mengalami 
kebakaran. Di sisi lain, secara paralel 
Pertamina saat ini juga tengah 
melakukan pengecekan masyarakat di 
sekitar area kejadian untuk memastikan 
masyarakat dalam kondisi aman.

Pertamina saat ini melakukan 

Apa Kata Bintang Anda

Punya 228 Tangki

"Secara paralel, untuk memastikan 
masyarakat dalam kondisi aman, 
Pertamina sigap lakukan evakuasi 
sekitar 80 warga dari Kelurahan 
Lomanis ke tempat pengungsian 
sementara di Aula Kelurahan Lomanis 
dan Masjid Baitul Munir, Lomanis," kata 
Ifki.

Dia menjelaskan bahwa kilang Cilacap 
merupakan satu dari 6 Kilang 
Pertamina, dan kapasitas pengolahan 
270.000 barel per hari. Kilang ini 
memiliki 228 tangki untuk menampung 
crude yang akan diolah, gas serta BBM 
hasil pengolahan minyak mentah.

Pertamina sudah beberapa kali 
mengalami kebakaran tangki di 
sejumlah titik penampungan minyak 
sepanjang tahun ini. Sebelum peristiwa 
nahas pada Sabtu kemarin (13/11), 

"Kami akan segera update progres 
upaya pemadaman yang berlangsung," 
kata Ifki.Terkait insiden yang terjadi di 
salah satu tangki di area Kilang Cilacap 
ini, saat ini Pertamina terus 
memaksimalkan upaya pemadaman 
dengan defensive fire fighting dengan 
fire truck dan hydrant serts pendinginan 
di area sekitar tanki yang terbakar.

Saat ini tim pemadam kebakaran 
Pertamina tengah berupaya maksimal 
untuk melakukan pemadaman di area 
tanki yang mengalami kebakaran. 
Secara paralel Pertamina saat ini  
melakukan pengecekan masyarakat di 
sekitar area kejadian untuk memastikan 
masyarakat dalam kondisi aman.

pengecekan masyarakat di sekitar area 
kejadian untuk memastikan masyarakat 
dalam kondisi aman. Untuk masyarakat 
yang berlokasi di area terdekat dengan 
lokasi, akan dilakukan evakuasi untuk 
memindahkan masyarakat ke area yang 
lebih aman.Dengan peristiwa ini, 
Pertamina memastikan pasokan BBM 
dan Elpiji ke masyarakat dalam kondisi 
aman dan tidak mengalami gangguan.

Kebakaran di 29 Maret dan 11 Juni 
2021

Kilang Minyak Cilacap Terbakar Lagi

Asmara: Mati gaya.

Tak usah khawatir urusan uang Ada 
kesempatan bagus bila Anda ingin 
mencari peluang di perusahaan lain.

Asmara: Minta bantuan.

Keuangan: “ Uang lupa”.

Kondisi minggu ini lumayan membuat 
stres. Belum selesai satu pekerjaan, 
pekerjaan yang lain sudah menunggu. 
Sebenarnya, hal ini disebabkan Anda 
kerap mengiyakan segala permintaan. 
Sesekali menolak dan mendahulukan 
kepentingan pribadi tak membuat Anda 
menyebalkan, kok. 
Pekerjaan: Kelimpungan.

Pisces (19 Feb - 20 Mar)

Asmara: Tak ada rasa.

Keuangan: Masih nol. 

Rupanya, Anda memang senang 
memamerkan detail kehidupan pribadi, 
ya? Anda kerap mengunggah foto 
pribadi hingga berkeluh kesah di media 
sosial.Rupanya, usia yang menua 
bukan jaminan seseorang bisa lebih 
dewasa.
Keuangan: Terlalu boros.
Asmara: Masih sendiri.
Aries (21 Mar - 19 Apr)

Keuangan: Banyak rezeki.

Aquarius (20 Jan - 18 Feb)

Anda memang jago melaksanakan 
target jangka pendek. Tapi, akuilah Anda 
membutuhkan bantuan orang lain untuk 
memetakan target jangka panjang. 

Bila Anda masih lajang, jodoh akan 
menghampiri lebih cepat bila Anda 
mengubah penampilan. Jika Anda 
sedang menjalin hubungan, Si Dia akan 
takluk oleh pesona Anda meski sedang 
marah. 

Gemini(21 Mei-21Juni)

Taurus(20April-20mei)

Keuangan: Ditraktir.

Jangan terlalu percaya kabar burung 
sebelum Anda melihat dan 
merasakannya sendiri. Anda bisa saja 
terkejut melihat bahwa tim baru ini justru 
sangat inovatif. Sayangnya, mereka 
terbentur masalah biaya. Kini, Anda 

Asmara: Naik daun.

Asmara: Senang sendiri.

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Status percintaan yang tak jelas 
membuat Anda gerah.Lagi pula, ini tahun 
2013, masa Anda masih mau 
dipermainkan buaya darat? Meskipun 
umur masih muda, lebih baik cari yang 
pasti-pasti saja

Asmara: Awas godaan!
Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Berlimpah.

Keuangan: Lupa daratan.

Asmara: Masih bimbang.

Keuangan: Hampir menipis.

Keuangan: Tunda cicilan.

Ada orang yang tampak senang melihat 
Anda kesulitan. Lucunya, ia tampak 
pengertian dan ingin membantu. Jangan 
mudah percaya dan hanya bagi isi hati 
kepada Si Dia. 

Keluarga tentu saja menyayangi Anda 
sepenuh hati. Maka, 

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Keuangan: Butuh solusi.

Keuangan: Naik gaji.

Anda sudah terlalu berlebihan dalam 
memuaskan nafsu belanja. Padahal 
tanggal gajian masih lama dan ada 
tagihan yang belum dibayar. 

Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 

Mimpi buruk kerap mendatangi Anda. 
Tidur pun tak nyenyak dan Anda sering 
waswas. Padahal, mimpi hanyalah bunga 
tidur. Anda justru harus memperbaiki 
tingkah di kehidupan nyata. 

Asmara: Ditaksir.

Asmara: Diskusi asyik.

Keuangan: Segera cair.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Asmara: Pijatan mesra.

Asmara: Ingin pisah tapi tak berani.

bertugas mengembalikan semangat 
mereka.

 Ah, inilah indahnya menjadi pegawai 
lepasan. Anda bebas mengatur waktu 
hingga memilih pekerjaan.Omong-
omong, apakah Anda sudah siap 
memberikan jawaban kepada Si Dia? 
Jangan membuatnya menunggu terlalu 
lama, ya!
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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

Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

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

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

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 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),

Dicari orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

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

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

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

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

Hiring  ! Laundromart full time
or part time.
Good pay. 
Call : 215- 554 - 1643

Disewakan 1 kamar  di 1753s 
Mole street.
sms : 267 - 266 - 0175.           

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25 Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Hiring fulltime cashier, 
good pay 
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
267 - 357 - 9198

sudah ada kebakaran hebat di 31 
Maret 2021.Saat itu, kebakaran terjadi 
di kilang minyak PT Pertamina RU VI 
Balongan, Indramayu, Jawa Barat. 
Kebakaran pada Senin (29/3) dini hari 
tersebut sempat membuat geger 
karena besarnya skala kebakaran dan 
api baru bisa dipadamkan padam pada 
Rabu (31/3) dini hari.Saat itu. Direktur 
Utama Pertamina, Nicke Widyawati 
mengatakan, insiden terjadi di tangki 
T301 di area kilang Balongan yang 
melayani Balongan, Cikampek, dan 
Plumpang.Dari 72 tanki di area kilang 
dengan total kapasitas 1,35 juta 
kiloliter (KL), 4 tanki di antaranya 
terdampak atas insiden dengan 
kapasitas 100 ribu KL atau sekitar 7 
persen dari total kapasitas 
penyimpanan di kilang 
Balongan.Ketika itu, Corporate 

Secretary Subholding Refining & 
Petrochemical Kilang Pertamina 
Internasional, Ifki Sukarya mengakui 
buffer zone (area penyangga) yang 
dibangun dengan jarak aman dari 
pemukiman warga belum selesai ketika 
kebakaran terjadi.Akibatnya, sebanyak 
923 warga dari dua dusun harus 
diungsikan dari 
pemukimannya.Kebakaran lainnya terjadi 
di Komplek Kilang Paracilin PT Pertamina 
RU IV Cilacap, Jawa Tengah, sekitar 
pukul 18.30 WIB, pada Jumat (11/6/2021).
Pertamina, diwakili oleh Unit Manager 
Communication, Relations, & Corporate 
Social Responsibility (CSR) Pertamina 
Pemasaran Regional Jawa Bagian 
Tengah, Brasto Galih Nugroho 
menyampaikan, insiden terjadi di salah 
satu bundwall tangki penyimpanan di area 
kilang Cilacap.
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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

Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931

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

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

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

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

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

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

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

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

p1

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

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 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),

Dicari orang yang bisa bersih
Apartement. Harus punya 
kendaraan sendiri untuk ke 
lokasi kerja.
Hub : 267 - 405 - 3137

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

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

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

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

Hiring  ! Laundromart full time
or part time.
Good pay. 
Call : 215- 554 - 1643

Disewakan 1 kamar  di 1753s 
Mole street.
sms : 267 - 266 - 0175.           

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

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

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

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25 Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Hiring fulltime cashier, 
good pay 
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
267 - 357 - 9198

sudah ada kebakaran hebat di 31 
Maret 2021.Saat itu, kebakaran terjadi 
di kilang minyak PT Pertamina RU VI 
Balongan, Indramayu, Jawa Barat. 
Kebakaran pada Senin (29/3) dini hari 
tersebut sempat membuat geger 
karena besarnya skala kebakaran dan 
api baru bisa dipadamkan padam pada 
Rabu (31/3) dini hari.Saat itu. Direktur 
Utama Pertamina, Nicke Widyawati 
mengatakan, insiden terjadi di tangki 
T301 di area kilang Balongan yang 
melayani Balongan, Cikampek, dan 
Plumpang.Dari 72 tanki di area kilang 
dengan total kapasitas 1,35 juta 
kiloliter (KL), 4 tanki di antaranya 
terdampak atas insiden dengan 
kapasitas 100 ribu KL atau sekitar 7 
persen dari total kapasitas 
penyimpanan di kilang 
Balongan.Ketika itu, Corporate 

Secretary Subholding Refining & 
Petrochemical Kilang Pertamina 
Internasional, Ifki Sukarya mengakui 
buffer zone (area penyangga) yang 
dibangun dengan jarak aman dari 
pemukiman warga belum selesai ketika 
kebakaran terjadi.Akibatnya, sebanyak 
923 warga dari dua dusun harus 
diungsikan dari 
pemukimannya.Kebakaran lainnya terjadi 
di Komplek Kilang Paracilin PT Pertamina 
RU IV Cilacap, Jawa Tengah, sekitar 
pukul 18.30 WIB, pada Jumat (11/6/2021).
Pertamina, diwakili oleh Unit Manager 
Communication, Relations, & Corporate 
Social Responsibility (CSR) Pertamina 
Pemasaran Regional Jawa Bagian 
Tengah, Brasto Galih Nugroho 
menyampaikan, insiden terjadi di salah 
satu bundwall tangki penyimpanan di area 
kilang Cilacap.


