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Untuk pertama kalinya, Presiden Joko 
Widodo berpidato di Sidang Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
atau PBB ke-75, yang digelar Selasa 
(22/9/2020) waktu New York atau Rabu 
(23/9/2020) waktu Indonesia. 
Menggunakan kemeja biru dan peci 
hitam, Jokowi berpidato dengan 
menggunakan bahasa Indonesia 
sebagai identitas bangsa Indonesia. 
Pada periode sebelumnya, Jokowi 
selalu mendelegasikan tugas itu 
kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. 
Namun kali ini, tugas tersebut tidak 

didelegasikan kepada Wakil Presiden 
Ma'ruf Amin. Jokowi mendapatkan urutan 
ke-19 untuk menyampaikan pidato itu. 
Namun, Jokowi tidak datang secara 
langsung ke markas PBB di New York 
untuk menyampaikan pidato tersebut. Hal 
itu disebabkan saat ini sedang dalam 
situasi pandemi Covid-19. Sehingga, 
Sidang Majelis Umum PBB juga digelar 
secara virtual. Jokowi menyampaikan 
pidato melalui rekaman yang telah 
direkam sebelumnya. Lalu ditayangkan di 
Markas PBB, New York, Amerika Serikat. 

Pidato Presiden Jokowi
Di

Sidang Umum

PBB Ke 75



02 www.sipbuletin.com

Edisi 1366

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 14.602,- Kurs BI $1 = Rp 14.910,-

bersambung ke hal 3

Jum’at 
09/25/2020

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Untuk pertama kalinya, Presiden Joko 
Widodo berpidato di Sidang Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
atau PBB ke-75, yang digelar Selasa 
(22/9/2020) waktu New York atau Rabu 
(23/9/2020) waktu Indonesia. 
Menggunakan kemeja biru dan peci 
hitam, Jokowi berpidato dengan 
menggunakan bahasa Indonesia 
sebagai identitas bangsa Indonesia. 
Pada periode sebelumnya, Jokowi 
selalu mendelegasikan tugas itu 
kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. 
Namun kali ini, tugas tersebut tidak 

didelegasikan kepada Wakil Presiden 
Ma'ruf Amin. Jokowi mendapatkan urutan 
ke-19 untuk menyampaikan pidato itu. 
Namun, Jokowi tidak datang secara 
langsung ke markas PBB di New York 
untuk menyampaikan pidato tersebut. Hal 
itu disebabkan saat ini sedang dalam 
situasi pandemi Covid-19. Sehingga, 
Sidang Majelis Umum PBB juga digelar 
secara virtual. Jokowi menyampaikan 
pidato melalui rekaman yang telah 
direkam sebelumnya. Lalu ditayangkan di 
Markas PBB, New York, Amerika Serikat. 

Pidato Presiden Jokowi
Di

Sidang Umum

PBB Ke 75



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Mengawali kalimatnya di hadapan 
seluruh peserta sidang yang 
berlangsung secara virtual, ada 
beberapa hal penting yang disampaikan 
Kepala Negara di dalam pidatonya. 
Jokowi langsung menitikberatkan 
permasalahan dunia yang kini tengah 
sama-sama berjuang melawan pandemi 
Covid-19. Ia menyinggung perpecahan 
yang justru timbul dalam kondisi seperti 
ini, baik di dalam negeri maupun di luar 
negeri. Seperti kita ketahui, semakin 
mengkhawatirkan peningkatan kurva 
kasus positif Covid-19 di tanah air, 
rupanya dibarengi oleh ketidaksatuan 
suara rakyat maupun pemerintah dalam 

menghadapi wabah ini. Saling sikut-
menyikut, salah-menyalahkan, hingga 
saling ketidakpercayaan yang muncul 
malah memperparah kondisi yang ada 
dan menurunkan tingkat ketidakpedulian 
masyarakat untuk bersatu padu bekerja 
sama memperbaiki kondisi bangsa. 
Jokowi menghimbau kepada rakyat 
Indonesia, dan juga di seluruh dunia, 
untuk lebih mengedepankan pendekatan 
win-win solution dalam mengatasi situasi 
krisis saat ini. Jangan sampai rivalitas 
terus meruncing, karena akan membuat 
kedamaian dan kestabilan dunia sulit 
dicapai. Tidak hanya itu, Jokowi juga 
menyoroti keberadaan PBB. Beliau 
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mengatakan bahwa PBB harus segera 
membuktikan keseriusannya 
memperkokoh kepemimpinan global 
dan mendorong kerja sama dalam 
penanganan pandemi korona. Tentu 
saja, termasuk dampak ekonomi atas 
pandemi itu. Sorotan itu jelas 
merupakan kritik atas kinerja PBB 
selama masa covid ini. Tiap-tiap negara 
seakan-akan bergerak sendiri 
menangani korona. Masing-masing 
berlomba menemukan vaksin, misalnya. 
Tidak ada ikatan kerja sama yang kokoh 

dan kukuh. Penanganan korona menjadi 
tarung gengsi dalam sisi siapa yang 
paling terdepan dan terbaik dalam 
menangani pandemi. Presiden Jokowi 
meminta PBB agar berani mendorong 
kerja sama antarnegara. Seruan yang 
tepat dalam situasi yang tepat. Pandemi 
korona harus dihadapi bersama. Tiap 
negara boleh punya agenda dan 
kepentingan masing-masing, tetapi kerja 
sama antarnegara tidak boleh diabaikan 
begitu saja. Kerja sama itu diperlukan 
demi terciptanya dunia yang sehat dan 



06 05
 

www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

mengatakan bahwa PBB harus segera 
membuktikan keseriusannya 
memperkokoh kepemimpinan global 
dan mendorong kerja sama dalam 
penanganan pandemi korona. Tentu 
saja, termasuk dampak ekonomi atas 
pandemi itu. Sorotan itu jelas 
merupakan kritik atas kinerja PBB 
selama masa covid ini. Tiap-tiap negara 
seakan-akan bergerak sendiri 
menangani korona. Masing-masing 
berlomba menemukan vaksin, misalnya. 
Tidak ada ikatan kerja sama yang kokoh 

dan kukuh. Penanganan korona menjadi 
tarung gengsi dalam sisi siapa yang 
paling terdepan dan terbaik dalam 
menangani pandemi. Presiden Jokowi 
meminta PBB agar berani mendorong 
kerja sama antarnegara. Seruan yang 
tepat dalam situasi yang tepat. Pandemi 
korona harus dihadapi bersama. Tiap 
negara boleh punya agenda dan 
kepentingan masing-masing, tetapi kerja 
sama antarnegara tidak boleh diabaikan 
begitu saja. Kerja sama itu diperlukan 
demi terciptanya dunia yang sehat dan 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Dalam pidato yang disampaikan pukul 
06.33 WIB tersebut, Jokowi juga 
menyinggung pentingnya perdamaian 
dunia, dan sikap Indonesia yang selalu 
mendukung kemerdekaan bagi 
Palestina. Sejak dulu hingga saat ini, 
sikap Indonesia tidak pernah berubah 
terkait Palestina. Sesuai dengan nilai 
luhur yang tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945, bahwa 
kemerdekaan adalah hak segala 
bangsa, Jokowi pun kembali 
mengingatkan posisi Indonesia sebagai 
negara yang konsisten 
memperjuangkan Palestina. Sebagai 

produktif. negara yang pernah merasakan pahitnya 
penjajahan selama berabad-abad 
lamanya, perdamaian dan kemerdekaan 
menjadi hal yang sangat substansial bagi 
negara ini. Apalagi di masa lalu, Palestina 
juga menjadi negara yang mengakui 
kedaulatan Indonesia sebagai sebuah 
bangsa. Jokowi mengingatkan, Palestina 
adalah satu-satunya negara peserta 
Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di 
Bandung, Jawa Barat, yang sampai saat 
ini belum mencapai kemerdekaan. 
Padahal KAA yang digelar 65 tahun lalu, 
menghasilkan sebuah poin penting bagi 
dunia yang dikenal dengan Dasasila 
Bandung. Dasasila Bandung berisi sikap 
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penting mengenai perdamaian, 
kerjasama dunia, dan penghormatan 
terhadap hak asasi manusia. Adalah 
ironi bila sebuah negara yang 
menghadiri konferensi tersebut 
nyatanya selama puluhan tahun masih 
belum merasakan kemerdekaan. 
Pemaparan Jokowi yang menyinggung 
mengenai Dasasila Bandung dihadapan 
Sidang Majelis Umum PBB, sekaligus 
menjadi isyarat bahwa sebagai negara 
berdaulat , Indonesia sejak dahulu kala 
selalu menjunjung tinggi perdamaian 
dan menentang penjajahan untuk 
alasan apapun. Pembahasan Jokowi 
mengenai kemerdekaan Palestina 

cukup penting, karena diharapkan dapat 
memberikan dampak tidak langsung bagi 
tindakan selanjutnya yang akan diambil 
oleh PBB. Sebagai negara yang terpilih 
sebagai Presiden Dewan Keamanan 
PBB, Indonesia berharap bisa menjadi 
bagian dari solusi untuk menggaungkan 
perdamaian, stabilitas, dan 
kesejahteraan dunia. Memang sejak awal 
terpilih sebagai Presiden DK PBB, 23 Juli 
2020 lalu, Indonesia sudah berkutat pada 
pembahasan seputar perdamaian dunia 
dengan mengusung tema Advancing 
Sustainable Peace. Menteri Luar Negeri 
Retno Marsudi menegaskan Indonesia 
ingin memajukan perdamaian di tengah 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Full service for man and woman 

haircut, color, perms.

Cheapest in town. Please come to 

visit us at 

OREGON BEAUTY  215 - 271 - 6899

1901 W. Oregon Ave. Philadelphia 

PA 19145 

penting mengenai perdamaian, 
kerjasama dunia, dan penghormatan 
terhadap hak asasi manusia. Adalah 
ironi bila sebuah negara yang 
menghadiri konferensi tersebut 
nyatanya selama puluhan tahun masih 
belum merasakan kemerdekaan. 
Pemaparan Jokowi yang menyinggung 
mengenai Dasasila Bandung dihadapan 
Sidang Majelis Umum PBB, sekaligus 
menjadi isyarat bahwa sebagai negara 
berdaulat , Indonesia sejak dahulu kala 
selalu menjunjung tinggi perdamaian 
dan menentang penjajahan untuk 
alasan apapun. Pembahasan Jokowi 
mengenai kemerdekaan Palestina 

cukup penting, karena diharapkan dapat 
memberikan dampak tidak langsung bagi 
tindakan selanjutnya yang akan diambil 
oleh PBB. Sebagai negara yang terpilih 
sebagai Presiden Dewan Keamanan 
PBB, Indonesia berharap bisa menjadi 
bagian dari solusi untuk menggaungkan 
perdamaian, stabilitas, dan 
kesejahteraan dunia. Memang sejak awal 
terpilih sebagai Presiden DK PBB, 23 Juli 
2020 lalu, Indonesia sudah berkutat pada 
pembahasan seputar perdamaian dunia 
dengan mengusung tema Advancing 
Sustainable Peace. Menteri Luar Negeri 
Retno Marsudi menegaskan Indonesia 
ingin memajukan perdamaian di tengah 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

situasi wabah Covid-19 yang rawan 
timbul perpecahan. Jokowi juga 
memastikan bahwa kontribusi 
Indonesia dalam menjaga perdamaian 
dunia. Indonesia akan terus 
memainkan peran sebagai bridge 
builder dan solusi masalah dunia. 
Berikut ini isi pidato Presiden 
selengkapnya :
Yang mulia presiden majelis umum 
PBB, Yang mulia sekretaris jenderal 
PBB, Yang mulia para pemimpin 
negara-negara anggota PBB, Tahun ini 
genap 75 tahun usia PBB, 75 tahun 
yang lalu PBB dibentuk agar perang 
besar, perang dunia ke-2 tidak terulang 
kembali, 75 tahun yang lalu PBB 
dibentuk agar dunia bisa lebih damai 
stabil dan sejahtera, karena perang 
tidak akan menguntungkan siapa pun. 
Tidak ada artinya sebuah kemenangan 
dirayakan di tengah kehancuran, tidak 
ada artinya menjadi kekuatan ekonomi 
terbesar di tengah dunia yang 
tenggelam. Pimpinan sidang yang 

terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita 
patut bertanya apakah dunia yang kita 
impikan tersebut sudah tercapai. Saya 
kira jawaban kita sama, belum. Konflik 
masih terjadi di berbagai belahan dunia, 
kemiskinan dan bahkan kelaparan masih 
terus dirasakan, prinsip-prinsip piagam 
PBB dan hukum internasional kerap tidak 
diindahkan termasuk penghormatan 
terhadap kedaulatan dan integritas 
wilayah. Kita semua prihatin melihat 
situasi ini keprihatinan kita menjadi 
semakin besar di saat pandemi COVID-
19 ini. Di saat seharusnya kita semua 
bersatu-padu, bekerja sama melawan 
pandemi, yang justru kita lihat masih 
terjadinya perpecahan dan rivalitas yang 
semakin menajam. Padahal, kita 
seharusnya bersatu padu, selalu 
menggunakan pendekatan win-win pada 
hubungan antar negara yang saling 
menguntungkan. Kita tahu dampak 
pandemi ini sangat luar biasa, baik dari 
sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. 
Kita juga paham virus ini tidak mengenal 
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batas negara, no one is safe until 
everyone is. Jika perpecahan dan 
rivalitas terus terjadi maka saya 
khawatir pijakan bagi stabilitas dan 
perdamaian yang lestari akan goyah 
atau bahkan akan sirna. Dunia yang 
damai stabil dan sejahtera semakin sulit 
diwujudkan. Yang mulia tahun ini 
Indonesia juga merayakan 
kemerdekaan yang ke-75 tahun dan 
sudah menjadi tekad kami Indonesia 
terus berkontribusi bagi perdamaian 
dunia sesuai amanah konstitusi. 
Indonesia akan terus memainkan peran 
sebagai Bridge Builder sebagai bagian 
dari solusi. Secara konsisten komitmen 

ini terus jalankan Indonesia termasuk saat 
Indonesia duduk sebagai anggota dewan 
keamanan PBB. Spirit kerja sama akan 
selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang 
menguntungkan semua pihak tanpa 
meninggalkan satu negara pun, no one no 
country should be life behind. Persamaan 
derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak 
Bangsa Indonesia Soekarno, Bung Karno 
saat Konferensi Asia Afrika di Bandung 
tahun 1955 yang menghasilkan Dasasila 
Bandung. Hingga kini prinsip Dasasila 
Bandung masih sangat relevan termasuk 
penyelesaian perselisihan secara damai, 
pemajuan kerja sama dan penghormatan 
terhadap hukum internasional. Palestina 
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adalah satu-satunya negara yang hadir 
di konferensi Bandung yang sampai 
sekarang belum menikmati 
kemerdekaannya. Indonesia terus 
konsisten memberikan dukungan bagi 
Palestina untuk mendapatkan hak-
haknya. Di kawasan kami sendiri 
bersama negara-negara Asean lainnya 
Indonesia terus menjaga Asia Tenggara 
sebagai kawasan yang damai, stabil 
dan sejahtera. Pada hari jadinya yang 
ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu Asean 
kembali menegaskan komitmennya 
untuk terus menjaga perdamaian dan 
stabilitas kawasan. Spirit kerja sama 
dan perdamaian inilah yang kemudian 
didorong Indonesia ke kawasan yang 
lebih luas, kawasan Indo Pasifik melalui 
ASEAN Outlook on di Indo Pasifik. 
Yang mulia melihat situasi dunia saat ini 

izinkan saya menyampaikan beberapa 
pemikiran, yang pertama PBB harus 
senantiasa berbenah diri melakukan 
reformasi revitalisasi dan efisiensi. PBB 
harus dapat membuktikan bahwa 
multilateralism delivers, termasuk pada 
saat terjadinya krisis. PBB harus lebih 
responsif dan efektif dalam 
menyelesaikan berbagai tantangan global 
dan kita semua memiliki tanggung jawab 
untuk terus memperkuat PBB agar PBB 
tetap relevan dan semakin kontributif 
sejalan dengan tantangan zaman. PBB 
Bukanlah sekadar sebuah gedung di kota 
New York, tapi sebuah cita-cita dan 
komitmen bersama seluruh bangsa untuk 
mencapai perdamaian dunia dan 
kesejahteraan bagi generasi penerus. 
Indonesia memiliki keyakinan yang tidak 
tergoyahkan terhadap PBB dan 
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multilateralisme. Multilateralisme adalah 
satu-satunya jalan yang dapat 
memberikan kesetaraan. Kedua kolektif 
global leadership harus diperkuat. Kita 
paham bahwa dalam hubungan antar 
negara dalam hubungan internasional 
setiap negara selalu memperjuangkan 
kepentingan nasionalnya. Namun, 
jangan lupa kita semua memiliki 
tanggung jawab untuk kontribusi 
menjadi bagian dari solusi bagi 
perdamaian, stabilitas dan 
kesejahteraan dunia. Di sinilah dituntut 
peran PBB untuk memperkokoh kolektif 
global leadership. Dunia membutuhkan 
spirit kolaborasi dan kepemimpinan 
global yang lebih kuat untuk 

mewujudkan dunia yang lebih baik. 
Ketiga, kerjasama dalam penanganan 
COVID-19 harus kita perkuat baik dari sisi 
kesehatan maupun dampak sosial 
ekonominya. Vaksin akan menjadi game 
changer dalam perang melawan pandemi. 
Kita harus bekerja sama untuk 
memastikan bahwa semua negara 
mendapatkan akses setara terhadap 
vaksin yang aman dan dengan harga 
terjangkau. Untuk jangka panjang tata 
kelola, ketahanan kesehatan dunia harus 
lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan 
dunia yang berbasis pada ketahanan 
kesehatan nasional akan menjadi penentu 
masa depan dunia. Dari sisi ekonomi, 
reaktivasi kegiatan ekonomi secara 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1718

Ekonomi

InternasionalInternasionalInternasional

Internasional

multilateralisme. Multilateralisme adalah 
satu-satunya jalan yang dapat 
memberikan kesetaraan. Kedua kolektif 
global leadership harus diperkuat. Kita 
paham bahwa dalam hubungan antar 
negara dalam hubungan internasional 
setiap negara selalu memperjuangkan 
kepentingan nasionalnya. Namun, 
jangan lupa kita semua memiliki 
tanggung jawab untuk kontribusi 
menjadi bagian dari solusi bagi 
perdamaian, stabilitas dan 
kesejahteraan dunia. Di sinilah dituntut 
peran PBB untuk memperkokoh kolektif 
global leadership. Dunia membutuhkan 
spirit kolaborasi dan kepemimpinan 
global yang lebih kuat untuk 

mewujudkan dunia yang lebih baik. 
Ketiga, kerjasama dalam penanganan 
COVID-19 harus kita perkuat baik dari sisi 
kesehatan maupun dampak sosial 
ekonominya. Vaksin akan menjadi game 
changer dalam perang melawan pandemi. 
Kita harus bekerja sama untuk 
memastikan bahwa semua negara 
mendapatkan akses setara terhadap 
vaksin yang aman dan dengan harga 
terjangkau. Untuk jangka panjang tata 
kelola, ketahanan kesehatan dunia harus 
lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan 
dunia yang berbasis pada ketahanan 
kesehatan nasional akan menjadi penentu 
masa depan dunia. Dari sisi ekonomi, 
reaktivasi kegiatan ekonomi secara 



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah Air

InternasionalInternasionalInternasional

Internasional

Internasional

bersambung hari Minggu

bertahap harus mulai dilakukan dengan 
melakukan koreksi terhadap 
kelemahan-kelemahan global supply 
chains yang ada saat ini. Aktivasi 
ekonomi harus memprioritaskan 
kesehatan warga dunia, dunia yang 
sehat, dunia yang produktif harus jadi 
prioritas kita. Semua itu dapat tercapai 
jika semua bekerja sama, bekerja sama 
dan bekerja sama. Mari kita 
memperkuat komitmen dan konsisten, 
menjalankan komitmen untuk selalu 
bekerja sama. Sekian, Terima kasih. 
Kalau dilihat isi pidatonya Jokowi yang 
sangat berbobot dan amat mewakili 
kondisi terkini. Pertumbuhan ekonomi 
yang berat dialami oleh semua negara. 
Tidak ada satupun negara yang bebas 
lepas dari imbas korona. Semua 
terkena dampak.
Jadi, dapat dimengerti apabila Jokowi 
menekankan bahwa PBB bukan 
sekadar gedung di New York. PBB 
adalah cita-cita dan komitmen seluruh 
bangsa, tanpa kecuali, untuk mencapai 
perdamaian dunia dan kesejahteraan 
generasi penerus. Pidato pertama yang 

sungguh mengesankan. PBB sendiri, 
melalui laman news.un.org, memilih 
pidato mantan Wali Kota Surakarta itu 
sebagai penghias beranda. Dari sekian 
banyak pemimpin negara yang berbicara 
pada hari pertama Sidang Umum PBB, 
pidato Jokowi dijadikan pilihan utama. 
Menarik. Lebih menarik lagi, kata kata 
presiden Jokowi yang mengatakan "Tidak 
ada artinya kemenangan dirayakan di 
tengah kehancuran" Jokowi selalu 
mengulang kata-kata perdamaian dan 
pentingnya kerjasama dunia. Mungkin hal 
itulah yang mendasari pula mengapa isi 
pidato Jokowi cenderung lunak dalam 
menyikapi krisis dunia saat ini. Berbeda 
dengan pidato yang disampaikan oleh 
Donald Trump, yang secara ofensif 
meminta Tiongkok bertanggung jawab 
atas kegaduhan yang ditimbulkan melalui 
sebuah virus bernama Covid-19. Sekali 
lagi, semua itu hanyalah upaya Jokowi 
menjaga martabat Indonesia yang sejak 
awal terus menekankan perdamaian 
dunia dan menghindari saling 
menyalahkan antar negara dalam 
menghadapi wabah Covid-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayan 
Nadin Makariem mengatakan, 
pemerintah telah mengalokasikan 
anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk 
program bantuan subsidi kuota internet 
bagi pelajar, mahasiswa, guru, dan 
dosen. Bantuan subsidi kuota internet 
itu akan diberikan mulai dari September 
hingga Desember 2020 nanti. “Kami 
telah mengalokasikan anggaran Rp 7,2 
triliun untuk dana bantuan dari bulan 
September sampai Desember 2020,” 
ujar Nadiem dalam konferensi pers 
virtual, Jumat (25/9/2020). Nadiem 
menambahkan, subsidi bantuan kuota 
gratis ini akan diberikan kepada empat 
kelompok. Pertama, untuk kelompok 
peserta didik jenjang PAUD akan 
mendapat kuota internet gratis sebesar 
20 giga byte (GB) per bulan. Kuota 
tersebut terbagi menjadi 5 GB untuk 
kuota umum dan 15 GB kuota belajar. 
Kedua, untuk peserta didik jenjang 
dasar hingga menengah akan 
mendapat kuota internet gratis sebesar 
35 giga perbulan. Kuota tersebut terbagi 
menjadi 5 giga untuk kuota umum dan 
30 giga kuota belajar. Ketiga, untuk 
tenaga pendidik jenjang PAUD, dasar 
dan menengah akan mendapat kuota 
internet gratis sebesar 42 GB per bulan. 

Rincian Kuota Internet Gratis

Kuota tersebut terbagi menjadi 5 GB 
untuk kuota umum dan 37 GB kuota 
belajar. Keempat, untuk mahasiswa dan 
dosen akan mendapat kuota internet 
gratis sebesar 50 GB per bulan. Kuota 
tersebut terbagi menjadi 5 GB untuk 
kuota umum dan 45 GB kuota belajar. 
“Itu dibagi dari kuota umum yang bisa 
digunakan untuk semua jenis aplikasi 
dan kuota belajar yang secara spesifik 
hanya untuk aplikasi dan aktivitas belajar 
dan durasi bantuan ini selama empat 
bulan,” kata Nadiem. Adapun aplikasi 
dan laman belajar tersebut seperti Kipin 
School 4.0., Microsoft Education, 
Quipper, Ruangguru, Rumah Belajar, 
Sekolah.mu, Udemy, Zenius, Google 
Classroom, Edmodo, dan lainnya. Kuota 
belajar juga dapat digunakan mengakses 
platform konferensi video meliputi Cisco 
Webex, Google Meet, Microsoft Teams, 
U Meet Me, dan Zoom. Adapun bantuan 
kuota internet gratis di September tahap I 
dijadwalkan cair pada 22-24 September 
2020 dan tahap II pada 28-30 September 
2020. Pada Oktober, tahap I bantuan 
direncanakan cair pada 22-24 Oktober 
2020 dan tahap II pada 28-30 Oktober 
2020. Sedangkan, pada November tahap 
I diberikan pada 22-24 November 2020 
dan tahap II pada 28-30 November 2020.
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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

 Ketika buah hati sudah memasuki usia 
tertentu, maka sudah saat bagi orang 
tua untuk mulai mengenalkan dan 
membiasakan mereka buang air di 
toilet. Hal yang biasa dikenal sebagai 
potty training ini membutuhkan 
kesabaran dan ketelatenan dari 
orangtua.Pada latihan ini, anak mulai 
diajarkan untuk mencopot popok dan 
mulai bisa mengendalikan diri dalam 
buang air kecil secara mandiri. Salah 
satu kondisi yang perlu disiapkan 
adalah kesiapan anak untuk 
melakukannya.
Kesiapan yang dimiliki oleh anak ini 
menyebabkan tidak ada usia pasti 
kapan potty training ini bisa dilakukan. 
Lisa Asta, M.D., dokter anak dari 
University of California, San Francisco 
mengatakan bahwa hal ini bisa 
dilakukan pada saat anak antara 18 
hingga 30 bulan.
Beberapa tanda berikut bisa 

Cara Memulai Potty Training

- Anak mulai bisa disuruh untuk ke kamar 
mandi dan melepas pakaian.

- Anak mulai bisa menahan buang air 
setidaknya selama dua jam di siang hari 
dan tidak mengompol saat tidur siang.

Walau anak tampak siap, namun 
disarankan untuk menghindari potty 
training pada saat mereka dalam kondisi 
tertekan. Situasi yang asing juga 
seharusnya menjadi alasan bagi anak 
untuk berhenti sementara melakukan 
potty training.

- Anak mulai bisa menyadari ketika popok 
mereka basah.

ditunjukkan anak ketika siap melakukan 
potty training:

Ketika anak sudah berada dalam kondisi 
siap untuk melakukan potty training, awal 
yang tepat bisa sangat membantu mereka 
dalam membiasakan diri. Dilansir dari 
Parents, berikut sejumlah cara memulai 
dan membiasakan potty training yang bisa 
dilakukan oleh anak.Perkenalkan Toilet 
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Perdana Menteri Israel, Benjamin 
Netanyahu, menyatakan 
memberlakukan penguncian wilayah 
(lockdown) nasional selama dua pekan 
mulai Jumat (25/9), untuk menghadapi 
gelombang kedua virus corona (Covid-
19)."Gelombang kedua dari virus 
corona menyerang seluruh dunia. Itu 
juga menyerang kita. Angka kasus di 
Israel meningkat, jumlah yang sakit 
parah meningkat, pun demikian dengan 
jumlah meninggal," ujar dia dikutip dari 
Associated Press, Kamis (24/9).
Dalam dua hari terakhir, kata 
Netanyahu, pemerintah Israel telah 
mendengar pendapat dari para ahli. Dia 
mengatakan jika Israel tidak segera 
mengambil langkah-langkah yang sulit, 
maka mereka akan berada di posisi 
yang berbahaya.Dia pun menyatakan 
lockdown adalah langkah pemerintah 
menyelamatkan lebih banyak nyawa.

"Kami akan melanjutkan dengan 
lockdown selama dua minggu lagi, saya 
harap dengan lebih sedikit pembatasan. 
Tapi saya katakan itu tergantung pada 
tingkat infeksi, " tuturnya.

Setelah lockdown selama dua pekan 
itu, Netanyahu berharap bisa 
memperpanjang kebijakan tapi dengan 
beberapa pelonggaran.

Netanyahu mengumumkan kebijakan 

Israel Kembali Lockdown Mulai Hari Ini 

Mulai bicarakan mengenai potty training 
ini pada anak ketika mereka mulai bisa 
diajak bicara. Gunakan contoh yang 
dekat dengan kehidupan mereka 
sehari-hari dalam memperkenalkan 
penggunaan toilet ini.Hal ini merupakan 
tahapan penting untuk memperkenalkan 
anak dengan potty training. Kondisi ini 
bisa membuat mereka jadi terbiasa dan 
nyaman jika sudah saatnya untuk 
terbiasa buang air secara mandiri.
Buat Jadwal
"Kuncinya adalah memiliki waktu 
tertentu dalam sehari ketika kamu 
membiasakan mereka buang air 
sehingga hal ini menjadi kebiasaan," 
terang Wendy Sue Swanson, M.D., 
dokter anak dari Seattle Children's 
Hospital.Buat jadwal anak ke kamar 
mandi setiap dua jam sekali baik 
mereka buang air atau tidak. Lakukan 
hal ini sejak pertama mereka bangun 
tidur hingga saat mereka hendak tidur.
Beri Pujian

Pastikan untuk tetap sabar dan jangan 
menghukum pada saat anak 
mengompol. Sebaliknya, beri pujian 

Ketika melakukan potty training, sering 
kali anak terlepas untuk buang air. Hal 
ini biasanya bahkan terjadi hingga 
mereka usia lima atau enam tahun.

secara Bertahap pada anak ketika mereka mulai bisa 
teratur buang air sendiri. Selain itu kamu 
juga bisa memberi hadiah pada anak 
ketika mereka mulai bisa buang air secara 
mandiri.

Hal ini penting dilakukan terutama agar 
anak tidak terlanjut terbiasa berlaku jorok. 
Menjaga kebersihan secara tepat setelah 
buang air merupakan hal yang penting.
Sabar

Untuk membiasakan anak menjaga 
kebersihan, pastikan anak selalu mencuci 
tangan setelah buang air. Ajarkan cara 
cuci tangan yang tepat agar anak bisa 
mencuci tangan dengan baik.

Banyak orangtua yang ingin agar masa-
masa potty training ini bisa cepat berlalu 
dengan mudah. Namun sayangnya hal ini 
membutuhkan waktu yang lama hingga 
anak benar-benar bisa buang air dengan 
tepat.Kesiapan anak juga merupakan hal 
yang penting dimiliki pada saat ini. 
Pastikan agar anak juga tidak berkecil hati 
ketika melakukan potty training karena 
membutuhkan kesabaran mereka.
Walau melakukan potty training ini 
penting, namun jangan ajarkan anak 
menahan buang air dalam waktu lama. 
Hal ini malah bisa berdampak buruk pada 
perkembangan anak dan potty training 
yang kamu lakukan jadi sia-sia. 

Ajarkan Kebersihan yang Tepat

itu setelah dua hari berdebat dengan 
anggota kabinet. Netanyahu dan para 
pesaingnya diketahui terpecah belah 
karena memberlakukan pembatasan 
agenda pertemuan publik.

Kementerian Kesehatan Israel 
melaporkan ada 6.948 kasus bru virus 
corona pada Rabu kemarin, dan itu 
merupakan rekor penambahan kasus 
harian terbanyak sepanjang pandemi 
menerjang Negeri Zionis.Sebagai negara 
berpenduduk sekitar sembilan juta orang, 
Israel sekarang merupakan salah satu 
negara dengan tingkat infeksi virus 
corona tertinggi di dunia per kapita.
Kementerian Kesehatan Israel 
mengungkapkan bahwa setidaknya ada 
658 pasien Covid-19 dalam kondisi kritis. 
Sementara jumlah kematian kumulatif 
akibat virus corona di Israel tercatat 
mencapai 1.317 orang.
Pejabat Kementerian Kesehatan 
menambahkan bahwa kapasitas rumah 
sakit di Israel hampir tidak mampu lagi 
menampung pasien, karena jumlah kasus 
yang terus bertambah.

Meski demikian, Israel diketahui 
mendapat pujian luas karena bergerak 
cepat untuk menahan wabah virus 
corona awal tahun ini. Pemerintah 
langsung menyegel perbatasannya dan 
memberlakukan penguncian yang ketat.
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Menanggapi usul Kementerian 
Perindustrian terkait relaksasi pajak 
mobil baru sebesar nol persen, Menteri 
Keuangan Sri Mulyani mengatakan, 
pihaknya masih mengkaji ide tersebut. 
Menurut Sri Mulyani, pertimbangan 
terhadap usulan tersebut didasarkan 
pada banyaknya stimulus yang telah 
digelontorkan pemerintah tahun ini. 
“Soal pembebasan pajak mobil baru, 
tiap ada ide akan dikaji secara 
mendalam,” ujarnya dalam paparan 
APBN KiTa, Selasa (22/9/2020). 
“Seperti disampaikan, insentif 
perpajakan sudah sangat banyak di 
PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), 
namun akan terus dilihat apa yang 
dibutuhkan untuk menstimulasi ekonomi 
kita membaik,” kata Sri Mulyani. 
Walaupun hal ini masih sebatas 
rencana, jika kebijakan pajak mobil baru 
nol persen ini terwujud, maka harga 
mobil baru bisa menjadi lebih murah. 

Pajak Mobil Baru Bakal Jadi Nol%

1.3 E STD M/T Rp 197.700.000 menjadi 
Rp 118.620.000
1.3 E STD A/T Rp 208.900.000 menjadi 
Rp 125.340.000

Toyota New Avanza

Apalagi untuk Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah 
(PPnBM), Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBN-KB), dan Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB) bisa 
dihilangkan. Maka, harga yang harus 
dibayarkan konsumen menyisakan harga 
off the road kendaraan. Berdasarkan 
perkiraan kami, harga mobil baru bisa 
lebih rendah hingga 40 persen 
dibandingkan harga saat ini apabila tidak 
dikenakan biaya pajak-pajak tadi. Sebagai 
contoh di segmen Low MPV yang saat ini 
rata-rata dihargai antara Rp 200 jutaan 
hingga Rp 270 jutaan, bisa menjadi Rp 
120 jutaan sampai Rp 160 jutaan.
Berikut ini prediksi harga jual Low MPV 
jika pajak mobil baru 0 persen:
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R AT 1.3 DLX Rp 228.450.000 menjadi 
Rp 137.070.000
R MT 1.5 DLX Rp 227.250.000 menjadi 
Rp 136.350.000
R AT 1.5 DLX Rp 238.150.000 menjadi 
Rp 143.289.000

GL MT Rp 224.500.000 menjadi Rp 
134.700.000

GA MT Rp 205.000.000 menjadi Rp 
123.000.000

Suzuki Ertiga

GL AT Rp 235.000.000 menjadi Rp 

1.3 E M/T Rp 200.200.000 menjadi Rp 
120.120.000
1.3 E A/T Rp 211.400.000 menjadi Rp 
126.840.000
1.3 G M/T Rp 218.050.000 menjadi Rp 
130.830.000
1.3 G A/T Rp 228.750.000 menjadi Rp 
137.250.000
1.5 G M/T Rp 230.350.000 menjadi Rp 
138.210.000

1.3 STD Rp 194.250.000 menjadi Rp 
116.550.000

R MT 1.3 DLX Rp 217.450.000 menjadi 
Rp 130.470.000
R AT 1.3 STD Rp 216.550.000 menjadi 
Rp 129.930.000

X AT 1.3 DLX Rp 218.050.000 menjadi 
Rp 130.830.000

Mitsubishi Xpander GLX M/T

GLS M/T Rp 234.300.000 menjadi Rp 
140.580.000

Daihatsu Grand New Xenia X MT

X MT 1.3 DLX Rp 206.200.000 menjadi 
Rp 123.720.000

GLS A/T Rp 245.300.000 menjadi Rp 
147.180.000

Exceed A/T Rp 253.200.000 menjadi Rp 
151.920.000
Sport M/T Rp 261.200.000 menjadi Rp 
156.720.000

Ultimate A/T Rp 275.100.000 menjadi 
Rp 165.060.000

X AT 1.3 STD Rp 205.150.000 menjadi 
Rp 123.090.000

R MT 1.3 STD Rp 205.650.000 menjadi 
Rp 123.390.000

Sport A/T Rp 271.200.000 menjadi Rp 
162.720.000

Exceed M/T Rp 242.800.000 menjadi 
Rp 145.680.000

Rp 217.800.000 menjadi Rp 
130.680.000

Honda Mobilio

GX AT Rp 249.000.000 menjadi Rp 
149.400.000

141.000.000
GX MT Rp 238.500.000 menjadi Rp 
143.100.000

S M/T Rp 203.400.000 menjadi Rp 
122.040.000
E M/T Rp 224.400.000 menjadi Rp 
134.640.000

1.5 E MT Rp 208.300.000 menjadi Rp 
124.980.000

1.5L ACT LUX+ MT Rp 197.500.000 
menjadi Rp 118.500.000

1.5 VL AT Rp 272.100.000 menjadi Rp 
163.260.000
Wuling Confero S
1.5 MT Double Blower Rp 150.800.000 
menjadi Rp 90.480.000

RS CVT Rp 259.000.000 menjadi Rp 
155.400.000

RS M/T Rp 248.200.000 menjadi Rp 
148.920.000

1.5 EL MT Rp 231.800.00 menjadi Rp 
139.080.000

1.5C LUX (4×2) MT (Black Interior) Rp 
174.500.000 menjadi Rp 104.700.000 
1.5L LUX+ (4×2) MT (Black Interior) Rp 
188.500.000 menjadi Rp 113.100.000

Nissan Livina

1.5 EL AT Rp 242.800.000 menjadi Rp 
145.680.000
1.5 VE AT Rp 259.400.000 menjadi Rp 
155.640.000

E CVT Rp 235.800.000 menjadi Rp 
141.480.00

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1
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1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
memutuskan untuk memperpanjang 
penerapan pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB) yang diperketat selama 
dua pekan hingga 11 Oktober 2020. 
Perpanjangan masa PSBB itu tertuang 
dalam Keputusan Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020. 
Anies menyampaikan, PSBB kembali 
diperpanjang karena angka kasus 
positif Covid-19 berpotensi meningkat 
kembali jika PSBB dilonggarkan. 
"Berdasarkan hasil pemantauan dan 
evaluasi Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Provinsi DKI 
Jakarta, perlu dilakukan perpanjangan 
pembatasan selama 14 hari berikutnya 
jika kasus belum menurun secara 
signifikan," kata Anies dalam 
keterangan tertulis, Kamis (24/9/2020). 
Anies menegaskan, Pemprov DKI terus 
berkoordinasi dengan pemerintah pusat 

PSBB Jakarta Diperpanjang Sampai October 11 

dalam penanganan kasus Covid-19. 
"Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi 
perkembangan kasus Covid-19 di 
Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan 
Investasi (Marives) menunjukkan data 
bahwa DKI Jakarta telah melandai dan 
terkendali, tetapi kawasan Bodetabek 
masih meningkat," ujar Anies.

Seperti diketahui, PSBB pengetatan 
awalnya diberlakukan selama dua pekan 
mulai 14 hingga 27 September 2020. 
Keputusan itu diambil setelah 
mempertimbangkan sejumlah faktor, di 
antaranya ketersediaan tempat tidur 
rumah sakit yang hampir penuh dan tren 
kasus aktif yang kembali meningkat 
selama bulan September.

 "Sehingga, perlu penyelarasan langkah-
langkah kebijakan. Menko Marinves juga 
menyetujui perpanjangan otomatis PSBB 
DKI Jakarta selama dua minggu," 
lanjutnya. 
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memutuskan untuk memperpanjang 
penerapan pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB) yang diperketat selama 
dua pekan hingga 11 Oktober 2020. 
Perpanjangan masa PSBB itu tertuang 
dalam Keputusan Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020. 
Anies menyampaikan, PSBB kembali 
diperpanjang karena angka kasus 
positif Covid-19 berpotensi meningkat 
kembali jika PSBB dilonggarkan. 
"Berdasarkan hasil pemantauan dan 
evaluasi Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Provinsi DKI 
Jakarta, perlu dilakukan perpanjangan 
pembatasan selama 14 hari berikutnya 
jika kasus belum menurun secara 
signifikan," kata Anies dalam 
keterangan tertulis, Kamis (24/9/2020). 
Anies menegaskan, Pemprov DKI terus 
berkoordinasi dengan pemerintah pusat 

PSBB Jakarta Diperpanjang Sampai October 11 

dalam penanganan kasus Covid-19. 
"Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi 
perkembangan kasus Covid-19 di 
Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan 
Investasi (Marives) menunjukkan data 
bahwa DKI Jakarta telah melandai dan 
terkendali, tetapi kawasan Bodetabek 
masih meningkat," ujar Anies.

Seperti diketahui, PSBB pengetatan 
awalnya diberlakukan selama dua pekan 
mulai 14 hingga 27 September 2020. 
Keputusan itu diambil setelah 
mempertimbangkan sejumlah faktor, di 
antaranya ketersediaan tempat tidur 
rumah sakit yang hampir penuh dan tren 
kasus aktif yang kembali meningkat 
selama bulan September.

 "Sehingga, perlu penyelarasan langkah-
langkah kebijakan. Menko Marinves juga 
menyetujui perpanjangan otomatis PSBB 
DKI Jakarta selama dua minggu," 
lanjutnya. 



32 31www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Internasional

Tanah Air

Amerika

31

www.sipbuletin.com
p1

iklan JK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Pemerintah resmi memperpanjang 
masa berlaku paspor biasa menjadi 10 
tahun. Di mana sebelumnya hanya 5 
tahun.Hal ini sejalan dengan 
ditandatanganinya Peraturan 
Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2020 
tentang keimigrasian oleh Presiden 
Joko Widodo (Jokowi).Aturan ini mulai 
berlaku sejak ditandatangani Presiden 
Jokowi pada 11 September 2020 
lalu."Masa berlaku paspor biasa yang 
semula paling lama lima tahun perlu 
dilakukan penambahan masa 
berlakunya," tulis PP tersebut yang 
dikutip Kamis (24/9/2020).Adapun 
tujuan dilakukan perpanjangan masa 
berlaku paspor ini untuk menghemat 
biaya pencetakan. Apalagi jumlah 
pemohon paspor biasa terus meningkat 
setiap tahunnya."Karena menjadi tidak 
efisien dilakukan penggantian paspor 

Berikut ketentuan pasal 51 ayat 1 yang 
telah diubah:

ketika halaman paspor masih cukup 
banyak namun masa berlakunya telah 
habis."

3. Batas usia anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Masa berlaku Paspor biasa yang 
diterbitkan bagi anak 
berkewarganegaraan ganda tidak boleh 
melebihi balas usia anak tersebut untuk 
menyatakan memilih 
kewarganegaraannya.

1. Masa berlaku Paspor biasa paling lama 
10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 
diterbitkan.

Masa Berlaku Paspor Kini 10 Tahun
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