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Delegasi Indonesia kembali mencuri 
perhatian 
dalam 
sidang PBB 
baru-baru 
ini. Silvany 
Austin 
Pasaribu, 
diplomat 
wanita yang 
mewakili 
Indonesia 
berhasil 
menjadi 
perhatian 
setiap 
perwakilan 
negara yang hadir dalam sidang PBB 
kemarin.Dengan sikap tegasnya, 

Dalam sidang PBB yang 
baru-baru dilaksanakan, diplomat 

Silvany menggunakan kesempatan hak 
jawab Indonesia atas pernyataan yang 

dikeluarkan oleh 
Vanuatu.Hal ini 
berkaitan dengan 
permasalahan Papua. 
Menurut diplomat wanita 
asal Indonesia ini, 
Vanuatu bersikap bodoh 
dengan ikut campur 
mengenai persoalan 
Papua. Jawaban yang 
dilontarkan oleh Silvany 
sukses membungkam 
perwakilan dari 
Vanuatu. 

Vanuatu
Kembali Usik Indonesia 
Soal Papua Di PBB
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perwakilan Indonesia Silvany Austin 
Pasaribu dengan tegas membungkam 
Vanuatu terkait Papua. Menurutnya, 
Vanuatu tidak mengerti sama sekali 
mengenai prinsip dasar PBB. Di mana 
seharusnya mereka menghormati dan 
tidak mencampuri urusan dalam negeri 
negara lain.
Dalam kesempatan ini saya 
menggunakan hak jawab Indonesia 
terhadap pernyataan yang dikeluarkan 
oleh negara Vanuatu. Sangatlah 
memalukan, negara yang satu ini terus 
menerus dan berlebihan berkomentar 
tentang bagaimana Indonesia harus 
bersikap tentang urusan dalam 
negerinya. Saya bingung, bagaimana 
bisa sebuah negara ingin mengajari 
negara lain di mana negara itu sendiri 
tidak mengerti prinsip dasar piagam 
PBB," ujar Silvany Austin Pasaribu, 
diplomat perwakilan Indonesia 
mengambil hak jawabnya"Dengarkan ini 
baik-baik, yang benar itu adalah 
menghormati dan tidak mencampuri 
urusan dalam negeri negara lain dan 
juga untuk menghormati kedaulatan dan 
kedaulatan wilayah lain. Sebelum anda Indonesia terdiri lebih dari ribuan suku, 

Presiden RI Jokowi beberapa hari yang 
lalu membuat pernyataan dalam forum 
PBB. Dan saya bisa mengutip, kita harus 
mengedepankan solusi bersama yang 
saling menguntungkan antar negara. 
Tentu saja, seruan seperti itu diterima 
oleh para pemimpin dunia tetapi, negara 
bodoh ini justru bertentangan. Di saat 
krisis kesehatan dan kesulitan ekonomi, 
negara ini lebih memilih untuk diam dan 
memecah belah negara dengan 
menyamarkan advokasi mereka untuk 
separatisme dengan dalih HAM," papar 
diplomat wanita ini.

melakukan itu semua, simpan saja 
ceramah itu untuk anda sendiri," 
sambungnya.
Silvany Austin Pasaribu juga 
menganggap Vanuatu merupakan negara 
yang bodoh. Sebab, tidak seharusnya 
negara tersebut diam dan memecah 
belah negara lain untuk separatisme 
dengan dalih HAM. Padahal seperti yang 
diketahui, saat ini dunia mengalami krisis 
kesehatan dan kesulitan ekonomi yang 
sudah sepantasnya menjadi prioritas 
utama untuk diselesaikan.
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negara yang majemuk, dengan ribuan 
suku dan ratusan bahasa daerah. 
Tersebar lebih dari 17.400 kepulauan 
dan berkomitmen pada HAM, kami 
menghargai perbedaan, menghormati 
toleransi, dan semua orang mempunyai 
hak yang sama di negara demokrasi 
terbesar ke tiga di dunia ini. Kita juga 
melindungi HAM di mana semua orang 
mempunyai kedudukan yang sama di 
depan mata hukum," lanjutnya.
Menariknya, Silvany mendapati bahwa 
Vanuatu belum pernah ikut meratifikasi 
dan mengesahkan konvensi 
Internasional. Bahkan, mereka juga 
tidak meratifikasi dan mengesahkan 
konvensi yang menentang penyiksaan 
dan kekejaman lainnya dalam 
perjanjian atau hukuman yang bersifat 
merendahkan martabat. Untuk itu, 

Silvany mengimbau Vanuatu untuk lebih 
berfokus dalam menyelesaikan tanggung 
jawab HAM atas rakyatnya sendiri serta 
dunia.Dan bagaimana bisa dia berbicara 
tentang HAM penduduk asli di mana dia 
belum pernah menandatangani perjanjian 
internasional tentang hak ekonomi sosial 
dan budaya sebagai inti dari instrument 
HAM. Ini menjadi pertanyaan apakah 
mereka benar-benar peduli pada 
penduduk asli," terang sekretaris kedua 
dalam Urusan Ekonomi. Silvany Austin 
Pasaribu kembali menekankan dengan 
tegas jika Vanuatu bukanlah perwakilan 
orang-orang Papua. Tidak pantas mereka 
bersikap seperti itu kepada Indonesia. 
Padahal, orang-orang Papua juga 
merupakan warga negara 
Indonesia."Akuisisi HAM sangatlah tipikal. 
Selama bertahun-tahun mereka 
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menggunakan forum ini sebagai wadah. 
Vanuatu, dengarkan saya baik-baik, 
anda bukanlah perwakilan orang-orang 
Papua, dan berhentilah bersikap 
demikian. Orang-orang Papua juga 
adalah orang Indonesia. Kita semua 
mempunyai peran penting dalam 
pembangunan Indonesia termasuk di 
Papua sendiri," tegas perwakilan 
Indonesia ini.Prinsip dari piagam PBB di 
mana Vanuatu tidak memahaminya, 
mengharuskan penghormatan atas 
kedaulatan dan kedaulatan wilayah. 
Indonesia akan melawan segala bentuk 
pembelaan separatisme, yang 
menggunakan dalih penegakan HAM. 
Provinsi Papua dan Papua Barat tidak 
terpisahkan dari Indonesia sejak tahun 
1945 dan telah diakui oleh PBB dan 

dunia internasional. Itu semua sudah 
final, tidak dapat diubah dan permanen.  
Negara Vanuatu kini menjadi 
perbincangan hangat oleh masyarakat 
Indonesia. Hal ini lantaran pernyataan 
negara tersebut yang mampu disikat 
habis oleh perwakilan Indonesia dalam 
sidang PBB baru-baru ini. Negara 
kepulauan di Samudera Pasifik ini 
mengangkat persoalan Papua padahal 
mereka bukan representatif orang Papua 
itu sendiri.Tak sedikit dari mereka yang 
terus menerus mencari informasi terkait 
negara yang “disikat” oleh perwakilan 
Indonesia itu. Republik Vanuatu 
merupakan sebuah kepulauan yang 
terletak di Samudera Pasifik Selatan. 
Vanuatu berada di 1.750 km di timur 
Australia, 500 km di timur laut Kaledonia 
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Internasional 

Internasional 

Baru, barat Fiji serta selatan Kepulauan 
Solomon.Negara kepulauan ini juga 
hanya berjarak 2,5 jam di timur laut 
Brisbane melalui jalur udara serta 3,5 
jam dari Sydney Australia. Ibu kota 
Republik Vanuatu sendiri yakni Port Vila 
yang berada di Pulau Efate. Negara ini 
dihuni oleh bangsa Melanesia.Pada 
tahun 1605, penjelajah Portugis 
bernama Pedro Fernández de Quirós 
menjadi orang Eropa pertama yang 
mencapai pulau-pulau itu dan 
mempercayai nya sebagai bagian dari 
Terra Australis. Sejak saat itu, orang 
Eropa mulai menetap hingga akhir abad 
ke-18, setelah penjelajah Inggris James 
Cook mengunjungi pulau-pulau itu pada 
pelayaran keduanya dan memberi 
mereka nama New Hebrides. Pada 
tahun 1887, pulau-pulau ini mulai 
dikelola oleh komisi angkatan laut 
Prancis-Inggris. Pada tahun 1906, 
Prancis dan Inggris menyetujui 
Kondominium Anglo-Prancis di New 
Hebrides.Selama Perang Dunia II, 

pulau Efate dan Espiritu Santo digunakan 
sebagai pangkalan militer sekutu. Pada 
1960-an, orang ni-Vanuatu mulai 
mendesak pemerintahan sendiri. 
Kemerdekaan dan kedaulatan penuh 
akhirnya diberikan oleh kedua negara 
Eropa pada pulau-pulau tersebut pada 30 
Juli 1980. Republik Vanuatu lantas 
bergabung dengan PBB pada tahun 
1981, serta bergabung dalam Gerakan 
Non-Blok pada tahun 1983.Bahasa resmi 
yang digunakan Republik Vanuatu yakni 
Bislama, Inggris serta Prancis. Semboyan 
Republik Vanuatu adalah "Long God yumi 
stanap" dalam bahasa Bislama, "Nous 
nous tenons devant Dieu" dalam bahasa 
Prancis dan "Kami berdiri di hadapan 
Tuhan" dalam bahasa Indonesia. Di 
negara kepulauan ini 98,5% nya dihuni 
oleh kelompok etnik ni-Vanuatu. Untuk 
mata uang sendiri, Republik Vanuatu 
menggunakan mata uang Vatu 
(VT).Populasi di negara kepulauan ini 
mencapai sekitar 292.680 menurut 
estimasi pada tahun 2018. Luas tanahnya 
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Torba Torres, Banks)

Shefa (Shepherd, Efate)

Malampa (Malakula, Ambrym, Paama)

Sanma (Santo, Malo)

Adapun parlemen Republik Vanuatu 
yakni unikameral atau sistem satu 

sendiri sekitar 12.199 km persegi, 4.710 
mil persegi.serta luas ZEE berkisar 
860.000 km persegi, 332.046 mil 
persegi. Berdasarkan data yang 
dikeluarkan oleh pemerintah Vanuatu, 
84% warga negaranya menganut 
agama Kristen dan 16% lainnya 
animis.Sejak tahun 1994, Republik 
Vanuatu sendiri dibagi menjadi 6 
provinsi. Menariknya, semua nama 
provinsi berasal dari huruf pertama 
nama pulau-pulau konstituen mereka. 

Penama (Pentecost, Ambae, Maewo)

Tafea (Tanna, Aniwa, Futuna, 
Erromango, Aneityum)

Berikut 6 provinsi Republik Vanuatu,

kamar. Unikameral adalah sistem 
pemerintahan yang hanya memiliki satu 
kamar pada lembaga legislatif atau 
parlemen. Biasanya negara yang 
menganut sistem unikameral adalah 
negara kesatuan yang homogen, kecil 
dan menganggap sebuah kamar kedua 
atau majelis tinggi tidak diperlukan. 
Negara kepualau ini sendiri memiliki 52 
anggota di mana mereka dipilih empat 
tahun sekali oleh suara populer.Biasanya 
pemimpin partai utama di parlemen akan 
dipilih sebagai Perdana Menteri dan 
memimpin pemerintahan. Sementara itu, 
Presiden, Kepala Negara akan dipilih lima 
tahun sekali oleh parlemen dan presiden 
dari enam pemerintah provinsi.
Perekonomian utama mereka berasal dari 
pertanian subsisten atau skala kecil yang 
mampu menyediakan penghidupan bagi 
65% populasi penduduk. Tak hanya itu 
saja, sejumlah faktor juga menjadi 
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andalan ekonomi Republik Vanuatu. 
Mulai dari jasa keuangan lepas pantai, 
perikanan hingga pariwisata.Endapan 
mineral dapat diabaikan, sebab mereka 
tidak memiliki simpanan minyak bumi. 
Selain itu 
perekonomia
n Republik 
Vanuatu juga 
berasal dari 
sektor 
industri 
ringan kecil 
yang 
melayani 
pasar lokal. 
Penerimaan 
pajak 
khususnya 
dari bea 
masuk serta Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) sebesar 12,5 persen atas barang 
dan jasa juga menjadi tambahan 
pertumbuhan ekonomi mereka.Republik 
Vanuatu rupanya rutin menyerang 
Indonesia mengenai HAM masyarakat 
Papua di sidang majelis umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
setiap tahunnya.Negara Samudra 

2016
Sejak 2016, 
Vanuatu 
bersama 
negara-negara 
di Kepulauan 
Pasifik lainnya 
mengkritik 
catatan HAM 
Indonesia di 
Papua dan 
Papua Barat. 
Mereka 
menggunakan 
kesempatan 
berpidato di 

Majelis PBB untuk mendesak RI 
memberikan Papua untuk menentukan 
nasib mereka.Pidato pihak Vanuatu 
langsung mendapatkan respon yang kuat 
dari delegasi Indonesia, yakni Nara 
Masista Rakhmatia, pejabat di misi tetap 
Indonesia untuk PBB. Ia menyatakan kritik 
itu bermotif politik dan dirancang untuk 
mengalihkan perhatian dari masalah di 

Pasifik itu selalu memanfaatkan 
kesempatan berbicara di Sidang Majelis 
Umum PBB untuk masalah ini sejak tahun 
2016. 
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negara mereka sendiri.
2017
Pada tahun berikutnya, Vanuatu masih 
membawa isu yang sama pada acara 
Sidang Umum PBB ke-72. Perwakilan 
RI, Ainan Nuran membacakan hak 
jawab dalam sesi debat umum, 
menyatakan jika sudah terlalu banyak 
kabar hoax mengenai hal ini."Satu kali 
sudah terlalu banyak untuk hoax dan 
dugaan keliru yang diedarkan oleh 
individu-individu yang termotivasi untuk 
melakukan aksi separatis di Papua dan 
Papua Barat," ungkap Ainan, 
sebagaimana dikutip dari 
Detikcom.Ainan juga menambahkan 
beberapa nama negara yang pro-

Tahun 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla 
(JK), yang menjabat kala itu, 
menyinggung soal pentingnya 
menghormati kedaulatan negara lain 
dalam sidang umum PBB. JK bahkan 
menyindir Vanuatu yang dianggap 
mendukung gerakan separatis.

separatis. Ia mengatakan jika mereka 
sengaja tak mau mengerti atau bahkan 
menolak untuk mengerti soal 
pembangunan di Papua dan Papua Barat.
2018

"Ada negara, ya kalau kita sebut di sini 
seperti Vanuatu, itu yang selalu 
memunculkan isu yang tidak benar 
tentang pelanggaran HAM, tentang tidak 
sahnya bergabungnya Papua ke 
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Indonesia kembali menggunakan 
kesempatan hak jawab untuk memberi 
balasan tegas kepada Vanuatu yang 
kembali mengangkat isu tersebut. 
Diplomat Rayyanul Sangadji menuding 
motif Vanuatu mengangkat isu Papua di 
PBB bukanlah dilatari kepedulian 
terhadap HAM melainkan karena 
negara itu mendukung separatisme. Ia 
menyebut langkah provokatif Vanuatu 
adalah state-sponsored separatism.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot 
Salwai Tabimasmas menyebut ada 
dugaan pelanggaran HAM di Papua 
dalam pidatonya di Sidang Majelis 
Umum ke-74 PBB. Tabimasmas 
berharap PBB bisa mencari solusi 
untuk masalah dan mendatangi Papua 
untuk mengecek kondisi di sana.

Indonesia, itu kan melanggar prinsip-
prinsip PBB itu sendiri," kata JK usai 
sidang umum di Markas PBB, New York 
pada Kamis (27/9/2018) silam.
2019

2020

Selain itu, RI juga mengecam tindakan 
Vanuatu yang sengaja memasukkan 
Benny Wenda ke kantor Komisioner 
Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan 
Bangsa-bangsa (KTHAM PBB). Benny 
merupakan pemimpin United Liberation 
Movement for West Papua (ULMWP) atau 
Gerakan Pembebasan Papua.

Tahun ini pihak Vanuatu kembali 
mengungkit masalah yang sama lewat 
pidato yang dibawakan oleh Perdana 
Menteri Vanuatu, Bob Loughman.Pidato 
Loughman ini ditanggapi oleh Diplomat 
perwakilan Indonesia Silvany Austin 
Pasaribu, mengatakan negara ini terlalu 
ikut campur dengan urusan Indonesia. 
Silvany juga mengingatkan Vanuatu 
bukan representasi rakyat 
Papua."Bagaimana bisa sebuah negara 
berusaha mengajarkan negara lain, tapi 
tidak mengindahkan dan memahami 
keseluruhan prinsip fundamental Piagam 
PBB," kata Silvany dalam pidatonya. "Ini 

memalukan, di mana satu negara terus 
terobsesi berlebihan tentang bagaimana 
seharusnya Indonesia bertindak."Sosok 
Silvany Austin Pasaribu sukses mencuri 
perhatian masyarakat luas. Tak hanya di 
Indonesia, diplomat perwakilan 
Indonesia ini juga menjadi perhatian 
dunia. Silvany berani membungkam 
Perdana Menteri Vanuatu Bob 
Loughman melalui jawaban 
tegasnya.Bagaimana tidak, Republik 
Vanuatu dengan percaya diri mengungkit 
masalah Papua dalam sidang PBB 
kemarin. Sontak, berkat ketegasan dan 
jawaban tegasnya sosok Silvany Austin 
Pasaribu menjadi viral dan perbincangan 
di media sosial.
Dalam portal Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia, tercatat nama 
Silvany Austin Pasaribu di dalamnya. 
Diplomat wanita ini menjabat sebagai 
Sekretaris Kedua dalam Urusan 
Ekonomi I untuk Perutusan Tetap RI di 
PBB, New York, Amerika Serikat.Tak 

hanya itu saja, diplomat wanita yang 
membungkam Vanuatu ini juga 
diketahui pernah menjabat sebagai 
Atase Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Inggris.
Silvany Austin Pasaribu merupakan 
lulusan dari Universitas Sydney, 
Australia. Di kampus itu, Silvany 
menempuh pendidikan Strata 2 atau 
lebih disebut S-2.Sebelumnya, Silvany 
menempuh pendidikan S-1 nya di 
Universitas Padjajaran, Bandung. 
Wanita yang tengah menarik perhatian 
dunia ini mengambil Jurusan Hubungan 
Internasional FISIP. Setelah lulus 
kuliah, Silvany Austin Pasaribu lantas 
memulai karier di Kementerian Luar 
Negeri RI (Kemlu).Hingga kini, di luar 
pasang-surut dan dinamika politik 
internalnya, Vanuatu adalah negara 
yang gigih mendukung Papua merdeka. 
Sikap pemerintahannya di PBB dalam 
dua tahun terakhir ini menunjukkan 
kuatnya sokongan itu.

WA & Text only at : 720.789 - 1331      
Call hub : 215.467 - 4064



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com 1718

Tanah Air Amerika

Internasional 

Indonesia kembali menggunakan 
kesempatan hak jawab untuk memberi 
balasan tegas kepada Vanuatu yang 
kembali mengangkat isu tersebut. 
Diplomat Rayyanul Sangadji menuding 
motif Vanuatu mengangkat isu Papua di 
PBB bukanlah dilatari kepedulian 
terhadap HAM melainkan karena 
negara itu mendukung separatisme. Ia 
menyebut langkah provokatif Vanuatu 
adalah state-sponsored separatism.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot 
Salwai Tabimasmas menyebut ada 
dugaan pelanggaran HAM di Papua 
dalam pidatonya di Sidang Majelis 
Umum ke-74 PBB. Tabimasmas 
berharap PBB bisa mencari solusi 
untuk masalah dan mendatangi Papua 
untuk mengecek kondisi di sana.

Indonesia, itu kan melanggar prinsip-
prinsip PBB itu sendiri," kata JK usai 
sidang umum di Markas PBB, New York 
pada Kamis (27/9/2018) silam.
2019

2020

Selain itu, RI juga mengecam tindakan 
Vanuatu yang sengaja memasukkan 
Benny Wenda ke kantor Komisioner 
Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan 
Bangsa-bangsa (KTHAM PBB). Benny 
merupakan pemimpin United Liberation 
Movement for West Papua (ULMWP) atau 
Gerakan Pembebasan Papua.

Tahun ini pihak Vanuatu kembali 
mengungkit masalah yang sama lewat 
pidato yang dibawakan oleh Perdana 
Menteri Vanuatu, Bob Loughman.Pidato 
Loughman ini ditanggapi oleh Diplomat 
perwakilan Indonesia Silvany Austin 
Pasaribu, mengatakan negara ini terlalu 
ikut campur dengan urusan Indonesia. 
Silvany juga mengingatkan Vanuatu 
bukan representasi rakyat 
Papua."Bagaimana bisa sebuah negara 
berusaha mengajarkan negara lain, tapi 
tidak mengindahkan dan memahami 
keseluruhan prinsip fundamental Piagam 
PBB," kata Silvany dalam pidatonya. "Ini 

memalukan, di mana satu negara terus 
terobsesi berlebihan tentang bagaimana 
seharusnya Indonesia bertindak."Sosok 
Silvany Austin Pasaribu sukses mencuri 
perhatian masyarakat luas. Tak hanya di 
Indonesia, diplomat perwakilan 
Indonesia ini juga menjadi perhatian 
dunia. Silvany berani membungkam 
Perdana Menteri Vanuatu Bob 
Loughman melalui jawaban 
tegasnya.Bagaimana tidak, Republik 
Vanuatu dengan percaya diri mengungkit 
masalah Papua dalam sidang PBB 
kemarin. Sontak, berkat ketegasan dan 
jawaban tegasnya sosok Silvany Austin 
Pasaribu menjadi viral dan perbincangan 
di media sosial.
Dalam portal Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia, tercatat nama 
Silvany Austin Pasaribu di dalamnya. 
Diplomat wanita ini menjabat sebagai 
Sekretaris Kedua dalam Urusan 
Ekonomi I untuk Perutusan Tetap RI di 
PBB, New York, Amerika Serikat.Tak 

hanya itu saja, diplomat wanita yang 
membungkam Vanuatu ini juga 
diketahui pernah menjabat sebagai 
Atase Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Inggris.
Silvany Austin Pasaribu merupakan 
lulusan dari Universitas Sydney, 
Australia. Di kampus itu, Silvany 
menempuh pendidikan Strata 2 atau 
lebih disebut S-2.Sebelumnya, Silvany 
menempuh pendidikan S-1 nya di 
Universitas Padjajaran, Bandung. 
Wanita yang tengah menarik perhatian 
dunia ini mengambil Jurusan Hubungan 
Internasional FISIP. Setelah lulus 
kuliah, Silvany Austin Pasaribu lantas 
memulai karier di Kementerian Luar 
Negeri RI (Kemlu).Hingga kini, di luar 
pasang-surut dan dinamika politik 
internalnya, Vanuatu adalah negara 
yang gigih mendukung Papua merdeka. 
Sikap pemerintahannya di PBB dalam 
dua tahun terakhir ini menunjukkan 
kuatnya sokongan itu.

WA & Text only at : 720.789 - 1331      
Call hub : 215.467 - 4064



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com20 19

Tanah Air

Internasional

Apa Kata Bintang Anda

Ekonomi

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

Menteri Badan Usaha Milik Negara ( 
BUMN) Erick Thohir berencana 
melikuidasi 14 perusahaan pelat merah. 
Nantinya, proses likuidasi tersebut akan 
melalui PT Perusahaan Pengelola Aset 
(Persero) atau PPA. Adapun saat ini 
total keseluruhan BUMN sebanyak 108. 
“Ke depan akan ada BUMN yang akan 
dipertahankan dan dikembangkan ada 
41 BUMN. Yang dikonsolidasikan atau 
dimerger ada 34, yang dikelola PPA 19 
dan yang akan dilikuidasi melalui PPA 
ada 14. Ini akan membuat BUMN jadi 
ramping,” ujar Staf Khusus Menteri 
BUMN Arya Sinulingga dalam diskusi 
virtual yang dikutip Kompas.com pada 
Selasa (29/9/2020).Jadi Direktur Arya 
menambahkan, saat ini Kementerian 
BUMN tak memiliki hak untuk langsung 
melakukan likuidasi perusahaan pelat 
merah. Namun, nantinya akan ada 
aturan pengganti Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2005 tentang 
Penggabungan, Peleburan, 
Pengambilalihan, Dan Perubahan 
Bentuk Badan Hukum Badan Usaha 
Milik Negara. “Kita mau perluasan 
supaya bisa melikuidasi, memerger 
perusahaan yang masuk dalam kategori 

Erick Thohir Akan Likuidasi 14 BUMN

dead weight. Yang mana artinya tidak 
mungkin lagi bisa diapa-apain,” kata Arya. 
Arya mencontohkan, salah satu BUMN 
yang masuk dalam kategori dead weight 
yakni PT Merpati Nusantara Airlines. “Kita 
tahu seperti Merpati. Sampai hari ini 
masih hidup, padahal sudah tidak 
operasional lagi dan banyak perusahaan-
perusahaan seperti ini. Ada PT Industri 
Gelas misalnya, lalu PT Kertas Kraft, itu 
seperti itu. Kita enggak bisa apa-apa, 
karena enggak punya kewenangan untuk 
melikuidasi atau memerger perusahaan,” 
ungkapnya.

Dicari

Hub : Sina
Telp : 215 - 681 - 7705

Bahasa Inggris

Sopir Gaji $12

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR RI) 
akhirnya menyetujui Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Bea Meterai menjadi 
UU yang diusulkan pemerintah. Dengan 
demikian, mulai tahun depan harga bea 
meterai atau bea 
materai resmi 
menjadi Rp 
10.000 dari 
sebelumnya Rp 
6.000 ( materai 
naik). Menteri 
Keuangan 
(Menkeu), Sri 
Mulyani Indrawati, 
mengungkapkan 
kalau 
penyesuaian tarif 
bea meterai atau 
bea materai 
dilakukan dengan 
tetap mempertimbangkan pendapatan per 
kapita, daya beli masyarakat dan kebutuhan 
penerimaan negara. Kenaikan bea materai 
ini juga merupakan bagian dari upaya 
menggenjot penerimaan pemerintah pusat 
dari pajak. Dengan kenaikan tarif bea 
materai, maka penerimaan negara melalui 
pajak diperkirakan bisa bertambah hingga 
Rp 11 triliun pada 2021. Pada UU baru 
tersebut, ada perluasan definisi dokumen 
yang menjadi objek bea meterai, tidak 
hanya mencakup dokumen dalam bentuk 
kertas, tetapi termasuk juga dokumen dalam 
bentuk elektronik.Perubahan ini 
dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan 
fungsi (level playing field) antara dokumen 
elektronik dan dokumen kertas sehingga 
asas keadilan dalam pengenaan Bea 
Meterai dapat ditegakan secara proporsinal. 
Dia mengatakan, perubahan UU tentang 
Bea Meterai diperlukan lantaran saat ini 
aturan mengenai pajak atas dokumen masih 
berlandaskan pada UU Nomor 13 tahun 
1985. Dengan demikian, usia beleid tersebut 
sudah mencapai 35 tahun. "Sementara itu 
situasi dan kondisi yang ada dan terjadi di 
masyarakat dalam dekade telah berubah, 
baik ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi 
infromasi," jelas Sri Mulyani. "Hal ini 
menyebabkan pengaturan bea meterai yang 
ada tidak lagi dapat menjawab tantangan 
kebutuhan penerimaan negara yang 

Tahun Depan Harga Meterai Jadi Rp 10.000

meningkat dan perkembangan kondisi 
yang ada di masyarakat," ujar dia lagi.  
Adapun dengan kenaikan tarif, maka 
batas nilai dokumen yang dikenai tarif 

bea materai pun 
dinaikkan, yakni 
menjadi Rp 5 juta. 
Tadinya, dokumen 
dengan nilai kurang 
dari atau sama 
dengan Rp 250.000 
sudah dikenai bea 
materai. Selain 
dokumen dengan 
nilai di bawah Rp 5 
juta, dokumen yang 
sifatnya untuk 
penanganan 
bencana alam juga 
tidak dikenai bea 
materai. Dokumen 

untuk kegiatan yang bersifat non-
komersil juga tidak diwajibkan untuk 
dikenai bea materai. Sementara itu, 
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto 
mengatakan, berdasarkan pendapat 
akhir mini yang disampaikan oleh fraksi 
di DPR RI dan pemerintah, sebanyak 
delapan fraksi menyetujui RUU tentang 
Bea Meterai untuk disahkan menjadi 
undang-undang. Adapun fraksi yang 
menyetujui adalah Fraksi Partai PDI 
Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi 
Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, 
Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, 
Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. "Undang, 
sedangkan 1 (satu) fraksi yaitu Fraksi 
PKS menolak hasil pembahasan 
Rancangan Undang-Undang Tentang 
Bea Meterai," ujar Dito ketika 
membacakan paparan dalam Rapat 
Paripurna DPR RI. Perubahan lainnya 
yakni terkait batas nilai nominal 
dokumen yang memuat jumlah uang 
yang dikenai Bea Meterai dilakukan 
penyesuaian dari yang semula Rp 250 
ribu menjadi Rp  juta. Dengan 
pengaturan baru ini berarti terdapat 
dokumen yang semula dikenai Bea 
Meterai yang memuat jumlah uang 
dengan nilai di atas Rp 250 ribu sampai 
dengan Rp 5 juta, menjadi tidak dikenai 
bea materai.

Tanah Air
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Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR RI) 
akhirnya menyetujui Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Bea Meterai menjadi 
UU yang diusulkan pemerintah. Dengan 
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materai resmi 
menjadi Rp 
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6.000 ( materai 
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(Menkeu), Sri 
Mulyani Indrawati, 
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Rp 11 triliun pada 2021. Pada UU baru 
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Tahun Depan Harga Meterai Jadi Rp 10.000

meningkat dan perkembangan kondisi 
yang ada di masyarakat," ujar dia lagi.  
Adapun dengan kenaikan tarif, maka 
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Lebih lanjut, budaya ini justru 
memberikan efek buruk bagi masyarakat. 
Di mana masyarakat akan semakin sulit 
jauh dari ponsel pribadinya. Bahkan pada 
sebagian orang, akan merasa kurang 
lengkap hingga takut jika harus 
berjauhan dengan ponsel. Meskipun 
hanya meninggalkan ponsel dalam waktu 
sebentar, orang tersebut bisa mengalami 
perasaan gelisah yang tidak dapat 
dijelaskan.

Seperti diketahui, saat ini keberadaan 
ponsel pintar memang menjadi 
kebutuhan tersendiri bagi setiap orang. 
Melalui teknologi komunikasi ini, 
seseorang dapat mengirim pesan atau 
melakukan panggilan pada orang lain 
dengan jarak jauh. Sehingga kini, jarak 
tidak lagi menjadi kendala komunikasi 
yang berarti.Bukan hanya sebagai alat 
komunikasi, saat ini ponsel pintar 
semakin lama menjadi teman yang selalu 
dibawa dan menemani di mana pun 
pemiliknya berada. Bahkan, orang-orang 
kini sering kali menghabiskan waktu 
berinteraksi dengan ponsel pintar 
dibandingkan mengobrol dengan teman 
atau keluarga saat berkumpul bersama. 
Perlahan, kondisi ini semakin dilakukan 
dan menjadi budaya di masyarakat.

Dilansir dari situs The Healthy, berikut 
kami merangkum beberapa gejala 

Jika Anda mengalami hal tersebut, perlu 
hati-hati karena itu merupakan salah satu 
gejala nomophobia. Bukan hanya itu, 
gejala nomophobia ini dapat ditunjukkan 
dengan beberapa sikap lainnya. Seperti 
merasa tidak nyaman, nerves jika tidak 
mengikuti perkembangan informasi, 
hingga kecenderungan untuk mencari 
sinyal WiFi ketika tidak mempunyai 
sambungan data internet.

Mengenal Dan Mengatasi Nomophonia

Mengenal Nomophonia

Berdasarkan hasil studi tahun 2019, 
ditemukan bahwa separuh dari total 
responden yang didapatkan mengalami 
stres saat tidak bersentuhan dengan 
ponsel pribadinya. Kondisi ini pun dinilai 
semakin berkembang parah setiap 
tahunnya. Di mana semakin banyak 
masyarakat yang mengalami 
kecemasan saat tidak sedang 
menggunakan atau mengakses ponsel 
pintar.

nomophobia dan cara mengatasinya 
yang perlu Anda ketahui.

Setelah memahami pengertian 
nomophobia, berikutnya perlu diketahui 
beberapa gejala nomophobia yang bisa 
terjadi pada seseorang ketika tidak 
sedang mengakses ponsel pintar. 
Secara umum, berikut kecenderungan 
perilaku atau gejala nomophobia yang 
dapat terjadi :

Sebelum mengetahui beberapa gejala 
nomophobia, perlu dipahami terlebih 
dahulu apa yang dimaksud dengan 
nomophobia. Nomophobia adalah 
gangguan kecemasan yang muncul 
akibat tidak memiliki akses pada ponsel 
pintar atau layanan ponsel.

Meskipun begitu, nomophobia bukan 
termasuk kondisi kesehatan mental 
yang dapat didiagnosis seperti 
gangguan mental lainnya. Namun pada 
tahun 2014, para peneliti mengajukan 
agar nomophobia bisa masuk dalam 
data Manual of Mental Disorders 
(DSM). Sebab nomophobia dapat 
memberikan masalah kecemasan pada 
penderita hingga terdapat kemungkinan 
mempengaruhi perilaku sehari-hari.
Gejala Nomophonia

Merasa tidak nyaman tanpa akses 
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Merasa takut dan tidak ingin baterai 
ponsel pintar cepat habis. Sehingga 
melakukan berbagai cara agar baterai 
bisa kembali terisi 
dan bisa digunakan 
kembali.

Merasa cemas 
ketika tidak 
mengakses ponsel pintar atau tidak 
terhubung dengan koneksi, karena 
menganggap identitas online dirinya 
hilang.

Setelah mengetahui beberapa gejala 
nomophobia, berikutnya perlu diketahui 
dampak yang bisa ditimbulkan pada 
seseorang yang mengalami gangguan 
ini. Dalam hal ini, ternyata gangguan 
nomophobia memberikan pengaruh 
pada gangguan tidur, sering merasa 
kantuk di siang hari, dan kebiasaan 
tidur yang buruk.Berdasarkan hasil 
penelitian Journal Sleep yang dilakukan 
pada 327 mahasiswa pada tahun 2020, 
ditemukan sebesar 90 persen dari total 
mahasiswa memiliki kategori 
nomophobia sedang hingga parah. Di 
mana, mereka memiliki kebiasaan 
memeriksa email, sms, atau media 
sosial saat telah mematikan lampu 
untuk tidur.Bukan hanya itu, perilaku 
yang sering dilakukan orang dengan 
nomophobia termasuk membuka media 
sosial di tempat tidur, bangun untuk 
memeriksa ponsel di tengah malam, 
hingga terus mengaktifkan notifikasi 

Jika tidak memiliki 
sinyal data dan tidak 
terhubung dengan 
WiFi, maka 
seseorang akan 
memeriksa setiap 
waktu sudah bisa 
mendapatkan sinyal 
atau terhubung 
jaringan WiFi atau 
belum.

informasi secara terus-menerus melalui 
smartphone atau ponsel pintar.
Merasakan gugup atau cemas ketika 
tidak bisa mendapatkan berita atau 
informasi melalui ponsel pintar yang 
digunakan sehari-hari.

Nomophobia dapat Mengganggu 
Tidur

Selain dapat memberikan pengaruh pada 
gangguan tidur, nomophobia juga 
memberikan dampak kecemasan ketika 
seseorang kehilangan koneksi atau akses 
ponsel pintarnya. Hal ini biasanya terjadi, 
saat seseorang lupa membawa ponselnya 
di rumah saat sedang pergi. Atau ketika 

seseorang lupa 
meletakkan 
ponsel maupun 
saat ponsel 
hilang atau 
dicuri.

Meletakkan ponsel di luar kamar dan tidak 
mengaksesnya menjelang waktu tidur 
agar bisa mendapatkan kualitas tidur yang 
baik dan cukup.

Maka rasa 
cemas dan 
panik akan 
muncul dengan 
sendirinya. Ini 
juga termasuk 
salah satu 
gejala 
nomophobia 
yang perlu 

diperhatikan. Bagi yang sering mengalami 
hal ini, perlu berhati-hati dan mengubah 
kebiasaan buruk tersebut agar tidak 
ketergantungan.
Cara Mengatasi Nomophobia

Jika tidak bisa meletakkan ponsel di luar 
kamar, gunakan batasan waktu yang tepat 
seperti beberapa jam sebelum waktu tidur.

saat sedang tidur.

Setelah mengetahui gejala nomophobia 
dan beberapa dampaknya, maka 
selanjutnya perlu diketahui cara 
mengatasi atau menangani nomophobia 
jika Anda mendapatkan salah satu 
gejalanya. 

Koneksi Menimbulkan Kecemasan

Berikut adalah beberapa rekomendasi 
cara mengatasi nomophobia yang bisa 
Anda praktikkan :

Matikan notifikasi atau data internet 
supaya tidak dapat menerima panggilan 
yang dapat mengganggu upaya Anda 
membatasi penggunaan ponsel pintar.
Pertimbangkan pilihan jeda atau puasa 
media sosial selama beberapa waktu 
untuk bisa mendapatkan manfaat 
kesehatan mental yang lebih baik.

Sejumlah organisasi sipil mendesak 
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 
membatalkan Keputusan Presiden 
(Keppres) pengangkatan dua mantan 
anggota tim mawar, Brigjen TNI Yulius 
Selvanus dan Brigjen TNI Dadang 
Hendrayudha, sebagai pejabat publik di 
Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Amnesty International Indonesia, Ikatan 
Keluarga Orang Hilang Indonesia 
(IKOHI), dan Komisi untuk Orang Hilang 
dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 
menilai pengangkatan dua eks anggota 
tim mawar itu semakin mencitrakan 
pemerintahan Jokowi telah keluar jalur 

2 Eks Tim Mawar Masuk Kemenhan

Fatia menyebut pemerintah tak sedikit 

dari agenda reformasi.

Fatia menilai pengangkatan dua eks 
anggota Tim Mawar sekaligus kian 
membuat janji-janji kampanye Jokowi 
pada 2014 silam sebagai komoditas 
politik untuk memuluskan Jokowi ke 
tampuk kekuasaan.

"Mencabut Keppres pengangkatan 
Brigjen TNI Yulius Selvanus dan 
Brigjen TNI Dadang Hendrayudha 
sebagai pejabat publik di Kementerian 
Pertahanan," ujar Koordinator KontraS, 
Fatia Maulidiyanti dalam 
keterangannya, Selasa (29/9).
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"Mencabut Keppres pengangkatan 
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"Serta terhambatnya agenda-agenda 
reformasi institusional untuk memberi 
jaminan ketidakberulangan kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat," kata 
dia.Sementara untuk jangka panjang, 
lanjut Fatia, keputusan Jokowi semakin 
menyulitkan terbentuknya tata kelola 
pemerintahan yang peduli hak asasi 
manusia. Salah satunya adalah 
Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang 
sampai saat ini belum diratifikasi 
Indonesia.Itu, duga mereka, karena para 
pelanggar HAM berat khususnya pelaku 
peristiwa penghilangan paksa, diberi 
legitimasi politik untuk memengaruhi 
kebijakan negara.Oleh sebab itu, selain 
mendesak pembatalan Keppres 
pengangkatan dua mantan anggota Tim 
Mawar sebagai pejabat di Kemhan, 
organisasi-organisasi sipil itu mendesak 
Jaksa Agung untuk menindaklanjuti 
penyelidikan atas kasus pelanggaran 
HAM yang terjadi di Indonesia dari 
Komnas HAM serta memastikan 
penyidikan menyeluruh."Bilamana 
terdapat bukti sah yang memadai, 
mereka yang diduga melakukan tindak 
pidana tersebut harus diadili oleh 
pengadilan dalam proses yang 
memenuhi standar internasional tentang 
peradilan yang adil dan tanpa ancaman 

Menurut pihaknya, 
ada dua 
konsekuensi dari 
keputusan Jokowi 
merestui 
pengangkatan dua 
eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat 
di Kemhan. Pertama, akan meniadakan 
efek jera bagi para pelaku impunitas.

pun memiliki niat untuk segera 
menyelesaikan kasus-kasus tersebut 
secara hukum baik melalui pengadilan 
HAM maupun pengadilan HAM ad-hoc. 
Alih-alih memeriksa catatan para 
pelakunya atau mereka yang 
bertanggung jawab, 
katanya, 
pemerintah justru 
menempatkan para 
pelanggar HAM 
berat itu ke 
lingkaran 
kekuasaan.

pidana mati," kata Fatia.

Lewat surat itu, sedikitnya ada enam 
perwira tinggi (Pati) di Kemenhan yang 
dimutasi. Dua di antaranya Dadang 
dan Yulius. Dadang saat ini mengisi 
jabatan sebagai Direktur Jenderal 
Potensi Pertahanan Kementerian 
Pertahanan. Posisi itu sebelumnya diisi 
Bondan Tiara Sofyan.Dadang adalah 
merupakan mantan anggota Tim 
Mawar bentukan Mayor Bambang 
Kristiono pada Juli 1997 yang 
bertanggung jawab atas penghilangan 
paksa sejumlah aktivis prodemokrasi. 
Dadang dihukum 16 bulan penjara 
tanpa pemecatan.Sementara Yulius 
akan menempati jabatan Kepala 
Badan Instalasi Strategis Pertahanan 
Kemhan yang semula dijabat Joko 
Supriyanto. Yulius Selvanus dihukum 
20 bulan penjara dan dipecat dari 
dinas ABRI terkait aktivitas di Tim 
Mawar.Namun, dalam Putusan tingkat 
banding, pemecatan terhadap Yulius 
Selvanus dianulir hakim sehingga 
keduanya masih menjabat aktif 
sebagai anggota militer.
CNNIndonesia.com sudah mencoba 
menghubungi Staf Khusus Menteri 
Pertahanan Bidang Komunikasi Publik 
dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil 
Anzar Simanjuntak dan juga Kabiro 
Humas Setjen Kemhan Djoko 
Purwanto melalui pesan singkat, 
namun hingga berita ini dinaikin pesan 
yang dikirim tak juga dijawab.

Pengangkatan Brigjen TNI Yulius 
Selvanus dan Brigjen TNI Dadang 
Hendrayudha, dua mantan Anggota 
Tim Mawar sebagai pejabat di Kemhan 
secara resmi disahkan Jokowi lewat 

Keppres Nomor 
166/TPA Tahun 
2020 tentang 
Pemberhentian 
dan 
Pengangkatan 
Dari dan Dalam 
Jabatan 
Pimpinan Tinggi 
Madya di 
Lingkungan 
Kementerian 
Pertahanan.
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Keduanya diyakini telah memiliki 
amunisi untuk saling menguatkan 
daya tawar kepada masyarakat 
Paman Sam pada debat pertama ini.  
Penonton yang hadir dalam debat kali 
ini akan dibatasi dari debat-debat yang 
pernah ada. Panitia pemilu AS 
melakukan hal itu untuk mematuhi 
protokol kesehatan di tengah pandemi 
corona.Hanya akan ada 70 penonton 
yang hadir langsung di dalam ruangan 
debat, Case Western Reserve 
University. Mereka diwajibkan 
melakukan test corona sebelum 
menghadirinya serta mematuhi 
protokol kesehatan seperti memakai 
masker dan menjaga jarak.
Debat akan berlangsung selama 90 
menit, dengan pembawa acara dari 

Petahana Donald Trump dari Partai 
Republik dan Joe Biden dari Partai 
Demokrat akan adu gagasan dalam 
debat calon presiden Amerika Serikat 
yang berlangsung hari ini, Rabu pagi 
(30/9) atau Selasa malam waktu lokal.

Poin Debat Pertama Trump - Biden

Berikut adalah lima hal yang perlu 
diperhatikan dalam debat pertama Trump-
Biden.
Tagihan Pajak 750 dolar

Setiap segmen akan berdurasi sekitar 15 
menit, dan kandidat memiliki waktu dua 
menit untuk menjawab setelah moderator 
membuka setiap segmen dengan 
pertanyaan. Wallace kemudian akan 
menggunakan sisa waktu di segmen 
tersebut untuk memfasilitasi diskusi lebih 
lanjut tentang topik tersebut.

Melansir CNN, topik perdebatan ada 
enam, yakni "Rekor Trump dan Biden," 
"Mahkamah Agung," "Covid-19," 
"ekonomi," "Isu rasial," dan "integritas 
pemilihan,"

Menjelang debat, Biden mendapat peluru 
bagus untuk menyerang Trump. Pada hari 
Minggu, The New York Times melaporkan 
bahwa Trump tidak membayar pajak 
penghasilan dalam 10 dari 15 tahun yang 
dimulai pada tahun 2000.Trump, pada 

Fox News, Chris Wallace dipercaya 
menjadi moderator debat kali ini.
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Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Menampilkan iklan digital menyoroti 
bagaimana guru, petugas pemadam 
kebakaran, dan perawat membayar 
pajak lebih banyak daripada pajak 
penghasilan federal Trump.
Para tokoh Partai Demokrat, percaya 
Biden akan menggunakan hal itu untuk 
menyerang Trump selama debat. Trump 
sendiri telah menepis isu tersebut dan 
mengatakan; "saya membayar (pajak) 
yang banyak, banyak."

Strategi kampanye Biden dengan cepat 
mengadaptasi kasus itu.

tahun memenangkan kursi 
kepresidenan dan tahun pertamanya di 
Gedung Putih hanya membayar 750 
dollar AS atau sekitar Rp11 juta pajak 
federal.

Biden Pendebat Ulung
Kampanye Trump telah menghabiskan 
jutaan dolar selama berbulan-bulan. 

Biden dapat mengambil keuntungan dari 
standar rendah yang telah ditetapkan 
Presiden hanya dengan 
mempertahankannya sendiri.

Biden adalah seorang pendebat ulung 
yang mampu bertahan dalam 
pertempuran primer Demokrat serta 
debat wakil presiden tahun 2008 dan 
2012.Tampaknya terlambat untuk 
memahami kemungkinan bahwa 
menetapkan ekspektasi yang begitu 
rendah untuk Biden dapat menjadi 
bumerang.

Respon Virus Corona Trump

Kampanyenya seringkali dengan video 
yang menyesatkan atau di luar konteks.

Tidak ada satu masalah pun yang 

Di mata para pemilih yang lebih tua, 
independen, dan pinggiran kota yang 
menurut jajak pendapat telah bergeser 
dari Trump sejak 2016.
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bersambung minggu depan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

31www.sipbuletin.com

For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

Disewakan rumah di 27st dekat Snyder
Ada tempat parkir $1.400/bulan.
Berminat/serius bisa hubungi 
267 - 401 - 2304 ( siang hari )

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

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

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

p1

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Momentum Mahkamah Agung Trump
Keputusan Partai Republik untuk 
melanjutkan dengan konfirmasi 
Mahkamah Agung hanya beberapa 
minggu sebelum pemilihan presiden 
mengabaikan prinsip yang mereka buat 
empat tahun sebelumnya.Trump telah 
mencoba untuk melindungi dirinya 
sendiri dengan menandatangani 
perintah eksekutif yang mengatakan 
bahwa perlindungan bagi mereka yang 
memiliki kondisi yang sudah ada 
sebelumnya akan tetap berlaku.
Perintah itu tidak bertaji dan baik dia 
maupun Partai Republik tidak 
mengajukan undang-undang baru untuk 
mengamanatkan perlindungan tersebut.

Trump yang kerap mendapat kritik 
karena dianggap gagal menangani 
pandemi dapat Biden gunakan sebagai 
senjata lainnya dalam debat pertama ini. 
Asisten Biden percaya bahwa pandemi 
adalah alasan pemungutan suara 
pemilu tetap stabil.

mendominasi pemilihan presiden lebih 
dari pandemi virus corona. Kedua calon 
presiden telah memikirkan berbagai 
strategi dalam menangani Covid-19.

Trump berulang kali menceritakan kisah 
yang sama tentang virus itu: Dia 
menyalahkan China, berbicara tentang 
peningkatan pengujian di Amerika 
Serikat dan kemudian mempromosikan 
kemungkinan bahwa vaksin dapat 
segera disetujui.

Sementara itu, Trump berhasil 

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

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

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

menggunakan janji hakim konservatif 
untuk memotivasi pemilih Republik pada 
tahun 2016 dan dapat berusaha 
melakukannya lagi tahun ini.
Siapa yang Memeriksa Fakta?
Trump kerap disebut menjadi anugerah 
tersendiri bagi tim cek fakta. Hal-hal yang 
dia sampaikan kerap bertolak belakang 
dengan yang sebenarnya.

Ketua bersama Komisi Debat Presiden, 
Frank J. Fahrenkopf Jr berkata mereka 
tidak "mengharapkan" salah satu 
moderator untuk memeriksa fakta Trump 
atau Biden saat ini.
Asisten Biden yang mengetahui proses 
debat mengatakan bahwa Biden tidak 
bermaksud untuk memeriksa fakta 
kebohongan Trump, bahkan jika Presiden 
secara rutin berpaling kepada mereka. Itu, 
kata ajudan, adalah tugas moderator. 
Beberapa ahli strategi Partai Demokrat 
percaya bahwa bodoh jika Biden terjebak 
dalam pengecekan fakta Trump.

Pengecekan fakta adalah komponen 
kunci dari setiap debat, karena mereka 
yang menonton mungkin hanya memiliki 
informasi yang disajikan pada saat itu - 
dan mungkin tidak mencari detail lebih 
lanjut nanti.

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

Tanah Air

iklan pendowo

Internasional

InternasionalInternasional

s6/14

bersambung minggu depan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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

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

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

p1

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

Momentum Mahkamah Agung Trump
Keputusan Partai Republik untuk 
melanjutkan dengan konfirmasi 
Mahkamah Agung hanya beberapa 
minggu sebelum pemilihan presiden 
mengabaikan prinsip yang mereka buat 
empat tahun sebelumnya.Trump telah 
mencoba untuk melindungi dirinya 
sendiri dengan menandatangani 
perintah eksekutif yang mengatakan 
bahwa perlindungan bagi mereka yang 
memiliki kondisi yang sudah ada 
sebelumnya akan tetap berlaku.
Perintah itu tidak bertaji dan baik dia 
maupun Partai Republik tidak 
mengajukan undang-undang baru untuk 
mengamanatkan perlindungan tersebut.

Trump yang kerap mendapat kritik 
karena dianggap gagal menangani 
pandemi dapat Biden gunakan sebagai 
senjata lainnya dalam debat pertama ini. 
Asisten Biden percaya bahwa pandemi 
adalah alasan pemungutan suara 
pemilu tetap stabil.

mendominasi pemilihan presiden lebih 
dari pandemi virus corona. Kedua calon 
presiden telah memikirkan berbagai 
strategi dalam menangani Covid-19.

Trump berulang kali menceritakan kisah 
yang sama tentang virus itu: Dia 
menyalahkan China, berbicara tentang 
peningkatan pengujian di Amerika 
Serikat dan kemudian mempromosikan 
kemungkinan bahwa vaksin dapat 
segera disetujui.

Sementara itu, Trump berhasil 

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

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

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

menggunakan janji hakim konservatif 
untuk memotivasi pemilih Republik pada 
tahun 2016 dan dapat berusaha 
melakukannya lagi tahun ini.
Siapa yang Memeriksa Fakta?
Trump kerap disebut menjadi anugerah 
tersendiri bagi tim cek fakta. Hal-hal yang 
dia sampaikan kerap bertolak belakang 
dengan yang sebenarnya.

Ketua bersama Komisi Debat Presiden, 
Frank J. Fahrenkopf Jr berkata mereka 
tidak "mengharapkan" salah satu 
moderator untuk memeriksa fakta Trump 
atau Biden saat ini.
Asisten Biden yang mengetahui proses 
debat mengatakan bahwa Biden tidak 
bermaksud untuk memeriksa fakta 
kebohongan Trump, bahkan jika Presiden 
secara rutin berpaling kepada mereka. Itu, 
kata ajudan, adalah tugas moderator. 
Beberapa ahli strategi Partai Demokrat 
percaya bahwa bodoh jika Biden terjebak 
dalam pengecekan fakta Trump.

Pengecekan fakta adalah komponen 
kunci dari setiap debat, karena mereka 
yang menonton mungkin hanya memiliki 
informasi yang disajikan pada saat itu - 
dan mungkin tidak mencari detail lebih 
lanjut nanti.

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


