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Pertahanan Republik Indonesia 
Prabowo Subianto tiba di Amerika 
Serikat. Berita yang cukup mengejutkan 
dan sekaligus menggembirakan. 
Pasalnya waktu sudah berjalan 20 
tahun semenjak untuk pertama kalinya 
menantu Presiden Soeharto itu ditolak 
mengunjungi Paman Sam. Ini adalah 
kali pertama Prabowo dapat 
menginjakkan kaki di Negeri Paman 
Sam. Sebelumnya Prabowo yang 
mantan menantu diktator Soeharto, 
juga pernah menjabat Komandan 
Jenderal Kopassus, dilarang ke AS 
selama pemerintahan Bill Clinton, 
George W. Bush, dan Barack Obama 
karena diduga terlibat dalam kasus 
pelanggaran HAM masa lalu. Ia 
dicegah masuk AS sejak 2000. Saat itu, 
Prabowo akan menghadiri wisuda 
putranya di Boston massachusetts tapi 
Departemen Luar Negeri tak 
mengeluarkan visa. Penolakan dengan 
alasan yang tidak jelas. Namun diduga 
sebagai Danjen Kopassus pada 1990 
an, Prabowo telah melakukan beberapa 
pelanggaran HAM di antaranya 
penghilangan secara paksa aktivis 
1997-1998. Mantan jenderal yang 
terkait dengan kasus penculikan 

sembilan aktivis pro-demokrasi di akhir 
masa Orde Baru ini dipecat oleh Dewan 
Kehormatan Perwira pada 1998. Prabowo 
juga dituding bertanggung jawab atas 
kekerasan yang dilakukan di Republik 
Demokratik Timor Leste (dulu Timor 
Timur). Mantan provinsi Indonesia itu 
akhirnya memisahkan diri dari Indonesia 
dan merdeka pada tahun 2002. Karier 
militer Prabowo berakhir, bertahun-tahun 
tidak ada kabar, dan Prabowo kembali 
sekitar tahun 2008 lewat Partai Gerindra 
sekaligus menandakan dimulainya kiprah 
Prabowo di dunia politik. Lewat Gerindra 
pula ia tercatat menjadi calon presiden 
dua kali berturut-turut dan satu kali calon 
wakil presiden (2009). Selama kampanye 
2014 dan 2019, Prabowo kerap kali 
diserang dengan ‘dosa’ masa lalunya. 
Dengan menginjakkan kaki di Amerika, 
tentu ini adalah hari bersejarah bagi 
Prabowo dan bagi Amerika Serikat, sebab 
sang anak emas sudah kembali 
menginjakkan kaki di Amerika. Prabowo 
adalah salah satu tentara yang saat itu 
naik daun, diceritakan karirnya 
Cemerlang, Sampai akhirnya Prabowo 
tiba pada titik menjadi penyambung lidah 
informasi dari Indonesia ke Gedung Putih. 
Maka Prabowo dijuluki anak kesayangan 
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Amerika. Sayang di ujung pemerintahan 
presiden Soeharto Prabowo dituding 
terlibat aktif menculik orang-orang yang 
pro demokrasi Lalu setelah Soeharto 
Lengser, Prabowo pun dipecat dari 
militer. Walaupun sampai sekarang 
kasusnya tidak pernah diadili. Isu ini 
pula yang membuat Amerika melarang 
Prabowo untuk datang ke negaranya. 
Lagi pula posisi Prabowo sudah tidak di 
militer sehingga mereka merasa 
Prabowo tidak penting lagi. Kedatangan 
Prabowo ke Amerika mendapatkan 
sorotan 12 LSM (Lembaga Swadaya 
Masyarakat) dari AS dan Indonesia. Ke 
12 LSM tersebut, pada hari Selasa 
(13/10/2020) telah mengirim surat 
kepada Menteri Luar Negeri AS Mike 
Pompeii yang memprotes pemberian 
visa kepada Prabowo Subianto. Dalam 
isi suratnya kepada Menlu AS Mark 
Pompeii Amnesty International 
mengatakan bahwa selama bertahun-
tahun, pemerintah Indonesia tidak 
bertindak apa-apa atas kasus 
pelanggaran HAM yang dilakukan 
Prabowo. Amnesty International 
mendesak pemerintahan Donald Trump 
untuk memeriksa Prabowo ketika tiba di 
AS dan jika terbukti maka Prabowo 
harus diadili berdasarkan hukum 
internasional. Organisasi masyarakat 

sipil itu seperti Kontras, Public Virtue, 
Asia Justice and Rights, dan Amnesty 
International memprotes visa untuk 
Prabowo lewat surat terbuka kepada 
Menteri Luar Negeri AS, Michael 
Pompeo. Bahkan Donald Trump diminta 
untuk membatalkan pemberian visa 
kepada Prabowo. Sorotan lain lawatan 
Prabowo ke AS juga ditulis oleh The New 
York Times edisi Rabu (14/10/2020). 
Pada intinya media itu mengatakan 
Prabowo yang dulu diblokir dalam masa 
kepemimpinan tiga presiden AS karena 
pelanggaran HAM pada saat dia 
menjabat Danjen Kopassus, kini di masa 
pemerintahan Donald Trump malah 
mendapatkan undangan untuk 
melakukan pembicaraan dengan Menlu 
AS. Pemerintahan Donald Trump disebut 
mengabaikan aturan mereka sendiri. 
“Pemerintah AS memiliki kewajiban, 
setidaknya berdasarkan Konvensi 
Menentang Penyiksaan Pasal 5 Ayat 2 
untuk menyelidiki, dan jika mendapatkan 
bukti yang cukup bahwa dia bertanggung 
jawab atas kejahatan penyiksaan 
tersebut, harus membawanya ke 
pengadilan atau mengekstradisinya ke 
negara lain yang bersedia menggunakan 
yurisdiksi terhadap tuduhan 
kejahatannya,” begitu kutipan surat 
tersebut. Atase Pers Kedutaan Besar AS 
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di Indonesia, Michael Quinlan, 
menjawab protes dari organisasi sipil 
secara diplomatis. “Kami secara 
konsisten mengadvokasi penghormatan 
terhadap hak asasi manusia dan 
kebebasan fundamental dengan semua 
mitra pertahanan kami, termasuk 
Indonesia,” katanya. Pada 2012, 
Prabowo mencoba lagi untuk 
memperoleh visa AS tapi gagal. 
Setahun kemudian, menurut Made 
Supriatma, seorang pengamat militer 
yang lama tinggal di AS, ada lobi elite 
yang dilakukan lingkaran Prabowo 
kepada anggota Kongres AS agar yang 
bersangkutan diizinkan masuk. Setelah 
masuk pemerintahan, tepatnya pada 
pada Desember 2019, ia lagi-lagi 
disebut menyewa pelobi James N Frinzi 
di Washington. Dokumen yang 
diunggah Departemen Kehakiman AS 
tak menjelaskan tujuan lobi tersebut. 
Isu pemberian visa AS terungkap pada 
7 Oktober lalu, namun saat itu otoritas 
Indonesia dan AS membantah. Kabar 
undangan ke AS dikonfirmasi sehari 
kemudian. Sepekan berikutnya, minggu 
ini Prabowo terbang. Sebelumnya, Guru 
Besar Hukum Internasional Universitas 
Indonesia, Hikmahanto Juwana sudah 
mewanti-wanti agar Prabowo berhati-

hati ketika berada di AS. Ada dua 
undang-undang di AS yang 
memperbolehkan seseorang pelanggar 
HAM di masa lalu diseret ke pengadilan 
oleh orang-orang yang merasa dirugikan. 
Dalam hal ini, Juwana mencontohkan 
orang-orang Timor Leste yang bermukim 
di AS. Hal tersebut pernah terjadi kepada 
Johny Lumintang (2001) dan Sintong 
Panjaitan (1994) ketika kedua tokoh itu 
berkunjung ke AS. Juwana juga 
sependapat dengan New York Times 
yang menyebutkan undangan kepada 
Prabowo itu merupakan strategi AS untuk 
menghadapi Cina. Bahkan pakar 
hubungan internasional juga mengiyakan. 
Hal tersebut dapat dijelaskan. Seperti 
diketahui jika anda sering menyimak 
berita politik terutama soal hubungan 
internasional, AS dan Cina sekarang 
sedang bersitegang. AS memprediksi 
Indonesia akan bersimpuh kepada Cina 
karena ketergantungan ekonomi 
Indonesia kepada negara Tirai Bambu itu. 
Dengan demikian, karena ketergantungan 
ekonomi itu, Indonesia akan dengan 
mudah dikendalikan oleh Cina. "Padahal 
Indonesia mempunyai peran yang sentral 
di kawasan Asia Pasifik, baik untuk AS 
maupun Cina," kata Juwana. Kedekatan 
ekonomi itu dicemaskan oleh AS akan 
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mempengaruhi prinsip bebas aktif 
Indonesia. Cina juga memiliki rencana 
untuk membangun pangkalan militer di 
Indonesia. Maka dengan bentuk 
pendekatan kepada Indonesia dengan 
mengundang Prabowo itu maka akan 
terjalin kerjasama pertahanan antar 
kedua negara. Dalam hal ini, AS ingin 
memberi kesan kepada Cina, jika 
Indonesia berpihak kepada AS. Namun, 
seorang pejabat pemerintahan 
Indonesia yang enggan disebut 
namanya mengungkapkan bahwa salah 
satu daftar keinginan Jakarta adalah 
roadmap untuk mendapatkan jet 
tempur F-35. Sekalipun demikian, 
pejabat itu mengaku kurang optimistis 
AS akan memberikan karpet merah 
bagi Indonesia untuk mendapatkan 
salah satu jet tempurnya. "Jujur, kami 
tidak berharap banyak," ungkap pejabat 
itu. Karena sebelum ini Indonesia telah 
melakukan kontrak dengan Rusia 
masalah pembelian sukhoi SU-35. 
Menurut Reuters, otoritas AS 
memberikan perhatian khusus dan 
memberikan peringatan kepada 
Indonesia atas pembelian besar-
besaran senjata dan pesawat dari 
Rusia. Kementerian Pertahanan 
Indonesia telah meneken kontrak 
dengan Rusia pada 2018 senilai 

Rp1,14 miliar dollar AS untuk membeli 11 
unit Sukhoi Su-35. Rencana ini belum 
terealisasi karena diduga AS mengancam 
akan memberikan Indonesia sanksi 
berdasarkan Countering America’s 
Adversaries Through Sanctions Act 
(CAATSA)--peraturan yang dibuat untuk 
mencegah pemerintah atau entitas 
tertentu memperoleh senjata dari musuh 
Amerika seperti Iran, Korea Utara, dan 
Rusia. “Kami meningkatkan risiko 
CAATSA dalam semua percakapan kami 
dengan Kementerian Pertahanan,” kata 
seorang pejabat AS kepada Reuters. 
Seorang pejabat senior AS mengatakan 
pembelian militer besar-besaran dari 
Rusia tersebut akan memicu sanksi AS di 
bawah undang-undang CAATSA, Undang 
Undang Melawan Musuh Amerika Melalui 
Sanksi. AS diperkirakan akan 
memperbarui peringatan ke Jakarta 
terhadap pembelian senjata besar-
besaran dari Moskow. Seperti diketahui, 
AS selalu menerapkan sanksi kepada 
negara-negara yang membeli jet tempur 
Rusia, sesuai dengan US Countering 
America’s Adversaries Through Sanctions 
Act (CAATSA). Negosiasi pembelian jet 
tempur itu sudah berjalan dua tahun. 
Indonesia dilaporkan menunda 
pengesahan kontrak pada tahun lalu 
dengan alasan pemilihan umum dan 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

mempengaruhi prinsip bebas aktif 
Indonesia. Cina juga memiliki rencana 
untuk membangun pangkalan militer di 
Indonesia. Maka dengan bentuk 
pendekatan kepada Indonesia dengan 
mengundang Prabowo itu maka akan 
terjalin kerjasama pertahanan antar 
kedua negara. Dalam hal ini, AS ingin 
memberi kesan kepada Cina, jika 
Indonesia berpihak kepada AS. Namun, 
seorang pejabat pemerintahan 
Indonesia yang enggan disebut 
namanya mengungkapkan bahwa salah 
satu daftar keinginan Jakarta adalah 
roadmap untuk mendapatkan jet 
tempur F-35. Sekalipun demikian, 
pejabat itu mengaku kurang optimistis 
AS akan memberikan karpet merah 
bagi Indonesia untuk mendapatkan 
salah satu jet tempurnya. "Jujur, kami 
tidak berharap banyak," ungkap pejabat 
itu. Karena sebelum ini Indonesia telah 
melakukan kontrak dengan Rusia 
masalah pembelian sukhoi SU-35. 
Menurut Reuters, otoritas AS 
memberikan perhatian khusus dan 
memberikan peringatan kepada 
Indonesia atas pembelian besar-
besaran senjata dan pesawat dari 
Rusia. Kementerian Pertahanan 
Indonesia telah meneken kontrak 
dengan Rusia pada 2018 senilai 

Rp1,14 miliar dollar AS untuk membeli 11 
unit Sukhoi Su-35. Rencana ini belum 
terealisasi karena diduga AS mengancam 
akan memberikan Indonesia sanksi 
berdasarkan Countering America’s 
Adversaries Through Sanctions Act 
(CAATSA)--peraturan yang dibuat untuk 
mencegah pemerintah atau entitas 
tertentu memperoleh senjata dari musuh 
Amerika seperti Iran, Korea Utara, dan 
Rusia. “Kami meningkatkan risiko 
CAATSA dalam semua percakapan kami 
dengan Kementerian Pertahanan,” kata 
seorang pejabat AS kepada Reuters. 
Seorang pejabat senior AS mengatakan 
pembelian militer besar-besaran dari 
Rusia tersebut akan memicu sanksi AS di 
bawah undang-undang CAATSA, Undang 
Undang Melawan Musuh Amerika Melalui 
Sanksi. AS diperkirakan akan 
memperbarui peringatan ke Jakarta 
terhadap pembelian senjata besar-
besaran dari Moskow. Seperti diketahui, 
AS selalu menerapkan sanksi kepada 
negara-negara yang membeli jet tempur 
Rusia, sesuai dengan US Countering 
America’s Adversaries Through Sanctions 
Act (CAATSA). Negosiasi pembelian jet 
tempur itu sudah berjalan dua tahun. 
Indonesia dilaporkan menunda 
pengesahan kontrak pada tahun lalu 
dengan alasan pemilihan umum dan 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

presiden. Rusia sebagai negara yang 
menawarkan jet tempur juga resah jika 
kontrak itu gagal. Mereka bahkan 
menggelar jumpa pers khusus 
membahas hal tersebut. "Indonesia 
tetap berkeinginan untuk melanjutkan 
kontrak pembelian Sukhoi meski 
beberapa negara mencoba 
mengancam Indonesia. Tapi Indonesia 
tak merasa terancam, ini sangat 
bagus," kata Wakil Duta Besar Rusia 
di Jakarta, Oleg V Kopylov, dalam 
jumpa pers di kantornya, pada 18 
Desember 2019 lalu. Kopylov enggan 
menyebutkan negara-negara yang 
mengancam Indonesia itu. Meski 
begitu, ia menyatakan kontrak 
pembelian jet tempur senilai Rp16,75 
triliun itu masih terus berlanjut. Akan 
tetapi, dia tak menampik kemungkinan 
penjatuhan sanksi Amerika Serikat 
terhadap Indonesia menghambat 
proses pembelian Sukhoi ini. "AS 
mencoba mencegah negara-negara 
sahabat kami untuk bekerja sama 
dengan Rusia, terutama dalam bidang 
militer. Semua orang tahu itu, namun 
kami berharap ini tidak akan 
mengganggu jalannya kontrak," ujar 
Kopylov. "Tapi, perundingan kontrak 
masih berjalan. Kami tidak dalam 
situasi tergesa-gesa, mendorong, 
apalagi mendikte Indonesia dalam 

kontrak pembelian ini. Kami terus terbuka 
untuk berunding soal ini," kata Kopylov 
saat itu. Rusia mencontohkan negara lain 
seperti Turki, India dan China yang 
membeli persenjataan dari mereka juga 
mengalami tekanan dari AS. Hal itu terjadi 
ketika Turki, India dan China memutuskan 
tetap membeli artileri pertahanan udara 
berupa rudal S-400 Triumf. Kementerian 
Pertahanan (Kemenhan) menegaskan 
Indonesia tidak bisa diintervensi oleh 
negara manapun dalam mengambil 
keputusan, termasuk soal pembelian 
alutsista. Namun, kini justru terdengar 
laporan Indonesia hendak berpaling ke 
Prancis untuk pengadaan alutsista. 
Prancis dan AS berada dalam Pakta 
Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Jika 
hal itu terjadi, Indonesia kemungkinan 
mencoba menghindari sanksi dengan 
membeli alutsista dari Blok Barat. Dalam 
siaran pers Kamis (8/10/2020), Juru 
Bicara Menhan RI, Dahnil Anzar 
Simanjuntak, menjelaskan kunjungan 
Prabowo ke Negeri Paman Sam bertujuan 
untuk melanjutkan pembicaraan detail 
terkait kerja sama bilateral bidang 
pertahanan. "Sesuai prinsip politik bebas 
aktif dan tidak terlibat aliansi militer 
dengan negara manapun, namun menjaga 
kedekatan yang sama dengan semua 
negara, Menteri Pertahanan RI, Prabowo 
Subianto, selama ini aktif melakukan 
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diplomasi pertahanan ke berbagai 
negara termasuk Amerika Serikat," kata 
Dahnil. "Oleh sebab itu, Menteri 
Pertahanan Prabowo Subianto 
memenuhi undangan resmi Pemerintah 
Amerika Serikat melalui Menteri 
Pertahanan Amerika Serikat, Mark 
Esper tersebut," lanjutnya. "Terkait 
dengan adanya pihak-pihak yang 
menolak, mengkritisi, saya pikir silahkan 
saja, Pak Prabowo sudah mengalami 
penolakan dan tuduhan macam-macam 
selam beliau bertugas sebagai abdi 
negara, juga bertugas sebagai politisi," 
ucapnya. Pihaknya, kata Dahnil, tidak 
ambil pusing dan menghormati atas 
ragam kritikan yang ditujukan yang 
muncul. Yang jelas, sambungnya, 
Prabowo berangkat ke Amerika untuk 
memperkuat kerja sama pemerintah 
Indonesia dengan Amerika Serikat. "Kita 
menghormati hal tersebut, penolakan 
atau kritikan dan sebagainya. Yang jelas 
Pak Prabowo di Amerika Serikat 
memenuhi undangan Pemerintah 
Amerika Serikat, kemudian memperkuat 

kerjasama pertahanan antara Indonesia 
dengan Amerika Serikat," ujarnya. Dalam 
sebuah wawancara khusus yang 
bersumber dari DPP Partai Gerakan 
Indonesia Raya dan ditayangkan di 
Youtube, Senin (12/10/2020) malam, 
Prabowo buka-bukaan soal undangan dari 
Negeri Paman Sam tersebut. "Ya Amerika 
(Serikat) negara penting, saya diundang, 
ya saya harus memenuhi undangan 
tersebut. Iya kan, iya, walaupun perjalanan 
jauh, sekarang pandemi Covid-19, tapi ya 
tetap kita hormati," ujar Prabowo. Ketua 
Umum DPP Partai Gerindra itu pun 
mengaku sudah melapor kepada Presiden 
Joko Widodo perihal rencana itu. Jokowi 
lantas memberikan restu kepada Prabowo 
untuk berangkat ke AS. Jokowi 
mendukung Prabowo untuk pergi ke 
Negeri Paman Sam. Jokowi tidak 
melarang Prabowo dengan alasan 
keadaan di dalam negeri masih terkendali. 
Sebagai salah satu negara dengan 
kawasan terluas dan penduduk terbanyak 
di Asia Tenggara Amerika ingin 
menunjukkan bahwa Amerika siap 
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Info SIP
Jika Anda melihat punggung seseorang 
yang normal, Anda akan melihat bahwa 
tulang belakangnya dalam posisi lurus ke 
tengah. Namun, apakah Anda pernah 
melihat orang dengan postur tubuh 
miring sebelah, atau tulang belakangnya 
tidak sama rata? Nah, kondisi demikian 
dalam istilah medis disebut skoliosis. 
Skoliosis adalah gangguan tulang 
belakang yang melengkung ke samping. 
Kebanyakan kasus kelainan tulang 
belakang yang melengkung ke samping 
ini lebih banyak menimpa anak-anak.

Selain skoliosis idiopatik, ada beberapa 
tipe skoliosis yang dikelompokkan 
menurut penyebabnya seperti di bawah 
ini.

Kongenital adalah kondisi kelainan 

Apa penyebab skoliosis?
Sebanyak 80% kasus, dokter tidak 
menemukan alasan pasti penyebab 
tulang belakang  seseorang bisa 
melengkung. Skoliosis yang tidak 
diketehui penyebabnya disebut skoliosis 
idiopatik. Skoliosis idiopatik tidak dapat 
dicegah dan tidak dipengaruhi oleh faktor 
postur tubuh, usia, olahraga, atau diet 
yang buruk. Namun faktor genetika bisa 
jadi memainkan peranan penting dalam 
terjadinya kondisi ini.

Neuromuskular adalah kondisi kelainan 
bentuk tulang belakang yang disebabkan 
oleh gangguan saraf dan otot seperti 
pada penyakit cerebral palsy atau distrofi 
otot.

Jika tidak ditangangi secara seksama, 
skoliosis bisa membahayakan tubuh. 
Selain tinggi bahu yang tidak simetris, 
penderita yang mengalami kondisi ini 
juga biasanya memiliki panggul dan 
lingkar dada pada bagian kiri dan kanan 
yang berbeda. Simak penjelasan 
selengkapnya mengenai skoliosis berikut 
ini.

bawaan yang mana tulang belakang 
tidak terbentuk dengan normal selama 
bayi di dalam kandungan.
Degeneratif, umumnya dialami oleh 
orang dewasa seiring bertambahnya 
usia. Kondisi ini menyebabkan 
kerusakan tulang belakang secara 
perlahan-lahan.

Tulang belakang yang tampak 
melengkung ke satu sisi

Pakaian tidak pas atau presisi ketika 
digunakan

Selain itu, beberapa penyakit seperti 
osteoporosis, penyakit Parkinson, dan 
kerusakan tulang belakang akibat 
operasi juga bisa memicu kondisi ini.  

Skoliosis dapat dialami oleh anak 
perempuan maupun laki-laki. 
Sebanyak 10-20% penyakit ini 
berkembang pada usia 3 sampai 10 
tahun, dan hanya 1% saja pada usia 
yang lebih muda. Namun pada usia di 
atas 10 tahun, penyakit ini lebih sering 
dialami oleh anak perempuan. 
Beberapa gejala penyakit ini dapat 
dilihat dari penampilan fisik, seperti:

Salah satu pinggul tampak lebih 
menonjol
Panjang kaki tidak seimbang

Orang dewasa yang menderita 
skoliosis berat bisa mengalami nyeri 
yang menjalar dari tulang belakang ke 
kaki, punggung, pinggul, sehingga 
tidak jarang akan merasakan kesakitan 
ketika mencoba berjalan atau 
berdiri.Yang lebih membahayakan 

Apa efeknya pada tubuh jika Anda 
memiliki skoliosis?

Salah satu bahu atau tulang belikat 
tampak lebih tinggi dari yang lain

Tulang rusuk tidak simetris – tulang 
rusuknya mungkin berada pada 
ketinggian yang berbeda

Apa saja gejala dan ciri-ciri skoliosis?

membantu Indonesia menjaga 
kedaulatannya. Tentu hal ini ada 
hubungannya dengan konflik di Laut 
Cina Selatan dan Natuna. Dari sisi 
Indonesia hal ini ingin menunjukkan 
pada Cina 
bahwa 
Indonesia 
punya 
sekutu 
yang 
sangat 
kuat 
sehingga 
diharapkan 
Cina tidak 
bermain-
main 
dengan 
Indonesia. 
Ini adalah 
bentuk 
provokasi 
Amerika 
kepada 
China. Tapi 
karena isu 
geopolitik 
sedang 
panas 
maka 
undangan 
Amerika 
kepada 
Prabowo 
Subianto 
pasti 
membuat 
Cina 
tersinggun
g. Bukan 
rahasia 
umum jika Amerika menganggap Laut 
Cina Selatan adalah navigasi bebas 
untuk setiap negara. Tapi Cina 
menganggap itu adalah wilayahnya. Di 
satu sisi Menko kemaritiman dan 
investasi Luhut Binsar Pandjaitan 
berhubungan dekat dengan China. 
Karena ada begitu banyak bisnis yang 
harus dibicarakan dengan negeri tirai 
bambu itu. Tapi dengan berangkatnya 
Prabowo ke Amerika seolah 
menunjukkan bisnis adalah bisnis. Soal 

kedaulatan itu urusan lain. Indonesia 
boleh seakrab apapun dengan Cina 
dalam hal ekonomi tapi jangan harap 
Indonesia akan menggadaikan teritorial 
karena China banyak berinvestasi di 

Indonesia. 
Tak hanya 
Amerika kini 
Eropa dan 
Australia juga 
sudah 
menjalin 
pembicaraan 
untuk 
mengambil 
pengaruh di 
kawasan 
Asia. Jerman 
dan Inggris 
isunya akan 
mengirimkan 
kapal 
induknya Ke 
kawasan 
yang 
berkonflik 
dengan 
China. Dan 
presiden 
Jokowi 
dengan 
kecerdikanny
a bisa 
memanfaatka
n situasi ini 
untuk 
keuntungan 
Negara 
Indonesia. 
Bagaimanapu
n roda 
ekonomi 
harus 

berkembang maka ada pentingnya 
hubungan Indonesia dengan China, tapi 
dari segi keamanan juga tidak boleh 
disepelekan maka ada pentingnya juga 
berhubungan dengan Amerika. Dalam 
ketenangannya inilah strategi jitu Jokowi. 
Presiden Jokowi benar-benar terlihat 
Tulus seperti merpati dalam bekerja 
sama dengan China dan Amerika.Tapi 
dibalik itu Jokowi cerdik seperti ular 
dalam memanfaatkan keduanya.

Mengenal Apa Itu Skoliosis
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Mengenal Apa Itu Skoliosis
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Mantan narapidana kasus pembunuhan 
aktivis HAM Munir Said Thalid, 
Pollycarpus Budihari Prijanto meninggal 
dunia usai dirawat di Rumah Sakit Pusat 
Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, 
Sabtu (17/10). Dia mengembuskan 
nafas terakhir setelah terinfeksi virus 
corona."Iya, betul jam 14.52 di RSPP 
Pertamina setelah 16 hari berjuang 
melawan Covid-19," kata bekas 
pengacara Pollycarpus, Wirawan Adnan 
kepada CNNIndonesia.com, Sabtu 
(17/10).Pollycarpus adalah pilot senior 
maskapai Garuda Indonesia yang 
menjadi tersangka kasus pembunuhan 
aktivis HAM sekaligus pendiri KontraS 
dan Imparsial, Munir. Ia ditetapkan 
sebagai tersangka pada Maret 2005, 
setahun setelah kematian sang aktivis 
dalam penerbangan Jakarta-Belanda.
Pollycarpus terlibat dalam kasus 
misterius yang disebut Tim Pencari 
Fakta (TPF) Munir sebagai 
"pemufakatan jahat" atau konspirasi 
pembunuhan yang melibatkan lebih dari 
satu orang. Pembunuhan itu diduga 
dilakukan Pollycarpus dengan 
memasukkan racun arsenik ke minuman 
Munir saat transit di bandara Changi, 
Singapura.Kala itu, Pollycarpus yang 
merupakan pilot Garuda tersebut 
menumpang pesawat Garuda Indonesia 

Pollycarpus Meninggal Dunia

kelas bisnis yang sama dengan Munir. 
Dia sempat bertukar kursi dengan Munir 
sebelum kematiannya.

Aksi yang dilakukan Pollycarpus diduga 
melibatkan mantan Deputi V BIN Bidang 
Penggalangan dan Propaganda kala itu, 
Muchdi Purworanjono. TPF mencatat 
setidaknya ada 27 kali panggilan 
telepon genggam Pollycarpus ke 
telepon genggamnya.Pada 1 Desember 
2005, jaksa penuntut umum Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat menuntut 
Pollycarpus dengan hukuman penjara 
seumur hidup kendati belakangan ia 
hanya divonis hukuman penjara 14 
tahun oleh majelis hakim.Terhadap 
vonis itu, Pollycarpus kemudian 
mengajukan kasasi. Setahun kemudian, 

Usai pertemuan keduanya, Munir 
meninggal dalam penerbangan menuju 
Amsterdam, diyakini karena keracunan 
arsenik. Pembunuh diduga 
memasukkan racun melalui jus jeruk 
yang diminum Munir sebelum pesawat 
lepas landas.
Setelah sejumlah kejanggalan 
pembunuhan itu diungkap, Bareskrim 
Polri kemudian menetapkan Pollycarpus 
sebagai tersangka pada 18 Maret 2005. 
Pembunuhan tersebut, juga diyakini 
TPF melibatkan petinggi Badan Intelijen 
Negara (BIN) dan Garuda Indonesia.

Saat kondisi tulang belakang Anda 
semakin serius, Anda akan merasa 
lemas, nyeri, dan sesak. Itu sebabnya, 
bila Anda memiliki kekhawatiran terkait 
salah satu gejala yang sudah 
disebutkan di atas, segera 
konsultasikanlah dengan dokter Anda. 
Pasalnya jika tidak segera diobati, maka 
nantinya akan menimbulkan masalah 
baru di kemudian hari, seperti 
gangguan fungsi jantung dan paru-paru.

adalah penyakit ini  juga bisa 
mempengaruhi sistem saraf ketika 
salah satu ujung saraf tertekan tulang 
belakang yang melengkung. Akibatnya 
kaki jadi kebas dan menyebabkan 
gangguan buang air kecil.

Penyakit skoliosis sebenarnya bisa 
disembuhkan berdasarkan tingkat 
keparahan, pola lengkungan tulang, 
hingga usia dan jenis kelamin penderita
Umumnya pengobatan awal yang 
direkomendasikan dokter adalah 
melakukan observasi X-ray yang 
dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk 
memantau perkembangan lengkungan 
tulang. Observasi ini bisanya dilakukan 
ketika penderita masih anak-anak dan 
tingkat keparahan yang masih rendah. 
Selanjutnya, penderita akan diberikan 
obat anti inflamasi untuk mengurangi 

Bagaimana cara mengobati skoliosis?

Selain obat-obatan dan operasi, para 
penderita juga dianjurkan oleh dokter 
untuk melakukan olahraga rutin atau 
fisioterapi agar menguatkan postur dan 
melenturkan tubuh. Namun, Anda harus 
berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter 
terkait jenis olahraga yang tepat untuk 
kondisi Anda.

Penyakit ini bisa berkembang seiring 
berjalannya waktu, itu sebabnya jika 
semakin parah, tindakan selanjutnya 
adalah melakukan operasi pemasangan 
penyangga atau pen di tulang belakang. 
Pemasangan pen ini bertujuan untuk 
menghentikan lengkungan tulang yang 
semakin bertambah parah.

nyeri yang terjadi.

Tanah Air

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour
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Warteg Ramayana  

Menyediakan aneka masakan Indonesia :
 

1740s 11th St Philadelphia PA 19148
Telp : 267 - 938 - 0267

Buka 7 Hari  :Minggu - Jum’at  12pm - 8pm 
  Sabtu  : 2pm - 8pm

Kami Juga Menerima Catering Pabrik

pada 2006, Mahkamah Agung hanya 
memvonis Pollycarpus dengan 2 tahun 
bui. MA menilai Pollycarpus tidak terbukti 
melakukan pembunuhan terhadap Munir.

Pollycarpus terakhir dijemput dari 
rumahnya pada Januari 2008, usai salah 
satu hakim MA, Artidjo Alkostar menilai 
ada bukti-bukti yang saling menguatkan 
Pollycarpus terlibat dalam pembunuhan 
Munir.Penjemputan ini merupakan 
lanjutan dari putusan MA yang menerima 

Kejagung kemudian mengajukan 
Peninjauan Kembali atas vonis 
Pollycarpus. Sempat divonis hingga 20 
tahun penjara, MA kembali mengubah 
keyakinannya dan menyebut Polly 
membunuh Munir di Bandara Changi saat 
keduanya berada di sebuah kafe, bukan 
dalam penerbangan Jakarta-Singapura.

Polly kembali mengajukan PK pada 
2013 sehingga menyunat masa 
hukumannya menjadi 14 tahun 
penjara. Namun, sejak 28 November 
2014, Polly mendapat status bebas 
bersyarat dari LP Sukamiskin, sebelum 
kemudian dinyatakan bebas murni 
pada Agustus 2018.Usai bebas, Polly 
bekerja tercatat menjadi asisten 
direktur PT Gatari Air Service milik 
Hutomo Mandala Putera alias Tommy 
Soeharto. Dia juga disebut sebagai 
salah satu pengurus Partai Berkarya 
bersama Muchdi PR sebelum 
kemudian partai trah Soeharto itu 
pecah kongsi. 

PK tim pengacara Munir yang 
memvonis Polly dengan 20 tahun 
penjara.
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 Pekerja untuk kerja di 
 jagung gaji $9.50 x 10 jam. 
+ 6 hari kerja ada OT

Hub :  267 - 809 - 6268

Dicari

845 - 321 - 2718

Yenny Holil 215 - 939 - 3636

Jacinda Ardern mulai menjabat sebagai 
Perdana Menteri Selandia Baru 3 tahun 
lalu dengan menjanjikan "kepositifan yang 
tiada henti". Kepemimpinannya sangat 
dibutuhkan seiring banyaknya bencana 
yang melanda negeri dan menguji 
keberaniannya. Dalam periode pertama 
masa jabatannya yang sibuk, seperti yang 
dilansir AFP pada Sabtu (17/10/2020), 
Ardern menghadapi serangan teror 
terburuk di Selandia Baru, yaitu letusan 
gunung berapi yang mematikan, resesi 
terdalam di negara itu dalam lebih dari 30 
tahun, dan ancaman global bersama dari 
pandemi Covid-19. Dalam perjalanannya, 
wanita ini juga memiliki seorang bayi dan 

Jacinda Ardern Menang Pemilu Kembali

menjadi pembawa standar 
internasional untuk politik progresif di 
era masyarakat kuat populis sayap 
kanan. Ardern baru menjabat hampir 
18 bulan ketika seorang pria bersenjata 
supremasi kulit putih melepaskan 
tembakan di dua masjid Christchurch 
selama salat Jumat, menewaskan 51 
jemaah Muslim dan melukai 40 lainnya 
pada 15 Maret tahun lalu. Responsnya 
yang cekatan dan penuh kasih 
terhadap amukan kebencian pria 
bersenjata itu mendefinisikan citra 
pemimpin kiri-tengah yang karismatik di 
seluruh dunia. Setelah Menang 
Pemilihan Umum Ketika dia 

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
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Apa Kata Bintang AndaPasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

mengenakan jilbab dan menghibur 
keluarga korban setelah penembakan, 
itu menarik perhatian secara global. Dia 
kemudian menggambarkannya sebagai 
isyarat spontan untuk menghormati 
komunitas Muslim. Namun, dia juga 
mendapat pujian atas tindakan 
kebijakan yang menentukan, termasuk 
reformasi undang-undang senjata yang 
diberlakukan dengan cepat dan 
dorongan untuk memaksa raksasa 
media sosial menangani ujaran 
kebencian online. Publik Selandia Baru 
menggunakan pemilihan umum 17 
Oktober untuk dengan tegas 
mendukung kinerja wanita berusia 40 
tahun itu, memberinya masa jabatan 
tiga tahun kedua. Kampanye Ardern 
sangat berfokus pada keberhasilan 
pemerintahnya dalam mengatasi virus 
corona, dengan Selandia Baru hanya 
mencatat 25 kematian dari populasi 5 
juta orang. Dia berpendapat bahwa 
hanya Partai Buruh kiri-tengah yang 
dapat dipercaya untuk menjaga 
keamanan warga Selandia Baru dengan 
kombinasi kontrol perbatasan yang 
ketat dan pengujian Covid-19 yang 
meluas. "Ini merupakan waktu yang 
sangat sulit bagi Selandia Baru, kami 
mengalami serangan teroris, bencana 
alam, dan pandemi global," kata Ardern. 
"Tapi, di masa-masa sulit ini kami telah 
melihat yang terbaik dari kami. Kami 
mampu melewati rintangan tinggi dan 
menghadapi tantangan besar karena 
siapa kami, dan karena kami punya 
rencana," terangnya. Kehidupan di 
Selandia Baru sebagian besar telah 
kembali normal setelah lockdown ketat 
pada awal tahun ini, kecuali wabah 
singkat di Auckland yang sekarang telah 
diatasi. Keberhasilan tersebut 
membantu Ardern memenangkan jajak 
pendapat yang dia sebut sebagai 
"Pemilihan Covid-19" dan sebanyak 55 
persen peringkat persetujuan pribadi 
yang dia catat dalam jajak pendapat 
menjelang pemungutan suara. Hal itu 
menunjukkan ikatan yang telah dia jalin 
dengan sesama orang Kiwi di masa-
masa sulit. 
Jacinda-mania Ardern dibesarkan di 
pedalaman Pulau Utara, di mana 

Salah satu penggemar terkenal adalah 
pembawa acara bincang-bincang AS 
Oprah Winfrey, yang tahun lalu menyebut 
Ardern sebagai model kasih sayang dan 
rahmat di bawah tekanan. "Kami harus 
membuat pilihan setiap hari untuk 
menyalurkan batin Jacindas kami 
sendiri," kata Winfrey, nasihat yang 
tampaknya diambil oleh banyak orang 
Selandia Baru dalam pemilihan umum 
pada Sabtu.

Setelah peristiwa di Christchurch, dia 
kembali menawarkan kebijakan tepat 
kepada bangsa, ketika gunung berapi 
White Island (Whakaari) meletus pada 
Desember lalu. Peristiwa itu 
menewaskan 21 orang dan puluhan 
lainnya mengalami luka bakar yang 
mengerikan. Selanjutnya, selama krisis 
virus corona, Ardern terus-menerus 
mendesak warga Selandia Baru untuk 
"bersikap baik", mengimbau pendekatan 
terpadu dari apa yang dia sebut sebagai 
"tim 5 juta." 

ayahnya adalah seorang petugas polisi. 
Dia menghargai kemiskinan yang dia 
saksikan di sana dengan membentuk 
keyakinannya. Dia dibesarkan sebagai 
seorang Mormon, tetapi meninggalkan 
iman di usia 20-an karena pendiriannya 
melawan homoseksualitas. Setelah 
menyelesaikan gelar komunikasi, Ardern 
memulai karir politiknya di kantor mantan 
perdana menteri Helen Clark sebelum 
berangkat ke Inggris untuk bekerja 
sebagai penasihat kebijakan di 
pemerintahan Tony Blair. Dia terpilih 
menjadi anggota parlemen pada 2008 
dan pada Maret 2017 menjadi wakil 
pemimpin Partai Buruh, mengatakan 
pada saat itu bahwa dia tidak ambisius 
dan melihat dirinya sebagai staf dalam 
kantor. Ardern berubah dari "kutu buku 
kebijakan" yang digambarkan sendiri 
menjadi perdana menteri dalam 
gelombang "Jacinda-mania", setelah 
didorong ke dalam kepemimpinan Partai 
Buruh hanya tujuh minggu sebelum 
pemilu 2017.Dia menjadi berita utama 
lagi setahun kemudian ketika dia hanya 
menjadi perdana menteri kedua di dunia 
yang melahirkan saat menjabat. 
Sebelumnya ada Benazir Bhutto dari 
Pakistan pada 1990. 



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Apa Kata Bintang AndaPasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

mengenakan jilbab dan menghibur 
keluarga korban setelah penembakan, 
itu menarik perhatian secara global. Dia 
kemudian menggambarkannya sebagai 
isyarat spontan untuk menghormati 
komunitas Muslim. Namun, dia juga 
mendapat pujian atas tindakan 
kebijakan yang menentukan, termasuk 
reformasi undang-undang senjata yang 
diberlakukan dengan cepat dan 
dorongan untuk memaksa raksasa 
media sosial menangani ujaran 
kebencian online. Publik Selandia Baru 
menggunakan pemilihan umum 17 
Oktober untuk dengan tegas 
mendukung kinerja wanita berusia 40 
tahun itu, memberinya masa jabatan 
tiga tahun kedua. Kampanye Ardern 
sangat berfokus pada keberhasilan 
pemerintahnya dalam mengatasi virus 
corona, dengan Selandia Baru hanya 
mencatat 25 kematian dari populasi 5 
juta orang. Dia berpendapat bahwa 
hanya Partai Buruh kiri-tengah yang 
dapat dipercaya untuk menjaga 
keamanan warga Selandia Baru dengan 
kombinasi kontrol perbatasan yang 
ketat dan pengujian Covid-19 yang 
meluas. "Ini merupakan waktu yang 
sangat sulit bagi Selandia Baru, kami 
mengalami serangan teroris, bencana 
alam, dan pandemi global," kata Ardern. 
"Tapi, di masa-masa sulit ini kami telah 
melihat yang terbaik dari kami. Kami 
mampu melewati rintangan tinggi dan 
menghadapi tantangan besar karena 
siapa kami, dan karena kami punya 
rencana," terangnya. Kehidupan di 
Selandia Baru sebagian besar telah 
kembali normal setelah lockdown ketat 
pada awal tahun ini, kecuali wabah 
singkat di Auckland yang sekarang telah 
diatasi. Keberhasilan tersebut 
membantu Ardern memenangkan jajak 
pendapat yang dia sebut sebagai 
"Pemilihan Covid-19" dan sebanyak 55 
persen peringkat persetujuan pribadi 
yang dia catat dalam jajak pendapat 
menjelang pemungutan suara. Hal itu 
menunjukkan ikatan yang telah dia jalin 
dengan sesama orang Kiwi di masa-
masa sulit. 
Jacinda-mania Ardern dibesarkan di 
pedalaman Pulau Utara, di mana 

Salah satu penggemar terkenal adalah 
pembawa acara bincang-bincang AS 
Oprah Winfrey, yang tahun lalu menyebut 
Ardern sebagai model kasih sayang dan 
rahmat di bawah tekanan. "Kami harus 
membuat pilihan setiap hari untuk 
menyalurkan batin Jacindas kami 
sendiri," kata Winfrey, nasihat yang 
tampaknya diambil oleh banyak orang 
Selandia Baru dalam pemilihan umum 
pada Sabtu.

Setelah peristiwa di Christchurch, dia 
kembali menawarkan kebijakan tepat 
kepada bangsa, ketika gunung berapi 
White Island (Whakaari) meletus pada 
Desember lalu. Peristiwa itu 
menewaskan 21 orang dan puluhan 
lainnya mengalami luka bakar yang 
mengerikan. Selanjutnya, selama krisis 
virus corona, Ardern terus-menerus 
mendesak warga Selandia Baru untuk 
"bersikap baik", mengimbau pendekatan 
terpadu dari apa yang dia sebut sebagai 
"tim 5 juta." 

ayahnya adalah seorang petugas polisi. 
Dia menghargai kemiskinan yang dia 
saksikan di sana dengan membentuk 
keyakinannya. Dia dibesarkan sebagai 
seorang Mormon, tetapi meninggalkan 
iman di usia 20-an karena pendiriannya 
melawan homoseksualitas. Setelah 
menyelesaikan gelar komunikasi, Ardern 
memulai karir politiknya di kantor mantan 
perdana menteri Helen Clark sebelum 
berangkat ke Inggris untuk bekerja 
sebagai penasihat kebijakan di 
pemerintahan Tony Blair. Dia terpilih 
menjadi anggota parlemen pada 2008 
dan pada Maret 2017 menjadi wakil 
pemimpin Partai Buruh, mengatakan 
pada saat itu bahwa dia tidak ambisius 
dan melihat dirinya sebagai staf dalam 
kantor. Ardern berubah dari "kutu buku 
kebijakan" yang digambarkan sendiri 
menjadi perdana menteri dalam 
gelombang "Jacinda-mania", setelah 
didorong ke dalam kepemimpinan Partai 
Buruh hanya tujuh minggu sebelum 
pemilu 2017.Dia menjadi berita utama 
lagi setahun kemudian ketika dia hanya 
menjadi perdana menteri kedua di dunia 
yang melahirkan saat menjabat. 
Sebelumnya ada Benazir Bhutto dari 
Pakistan pada 1990. 



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Amerika

Internasional 

ramayana

Apa Kata Bintang Anda

Mantan Komisioner Komisi 
Pemberantasan Korupsi ( KPK), 
Mochamad Jasin menilai, hasil kinerja 
pimpinan KPK periode 2019-2023 yang 
diketuai Firli Bahuri menurun 
dibandingkan dengan pimpinan KPK 
periode-periode sebelumnya. "Tidak 
seperti periode I sampai dengan IV, 
periode V ini merupakan suatu turning 
down dari usaha maksimal dari lembaga 
KPK ini dalam menangani aksus korupsi 
baik di bidang pencegahan maupun 
bidang penindakan," kata Jasin dalam 
acara diskusi bertajuk “Refleksi Satu 
Tahun Pengundangan UU KPK Baru: 
Menakar Putusan Akhir Uji Materi UU 
KPK", Sabtu (17/10/2020). Jasin 
mengatakan, melempemnya kinerja 
penindakan KPK dapat dilihat dari kasus-
kasus korupsi yang ditangani KPK tidak 
lagi menyasar aktor-aktor kelas kakap. 
"Orang-orang yang ditangani tahu 

Kinerja Firli Cs Di KPK Dianggap Menurun

pelanggar pidana yang ditangani ini 
skalanya skala kecil, di bawah, paling 
tinggi adalah tingkat bupati dan wali 
kota. tidak seperti periode I sampai 
dengan IV," ujar Jasin. Kinerja di sektor 
pencegahan juga dinilai tidak 
memuaskan. Sebab, menurut Jasin, 
belum ada perbaikan sistem secara 
menyeluruh demi mencegah terjadinya 
korupsi, khusunya di sektor perizinan. 
Reformasi birokrasi, kata Jasin, baru 
dilakukan oleh beberapa instansi saja di 
tingkat pemerintah pusat. Menurut 
Jasin, tidak efektifnya pencegahan yang 
dilakukan KPK itu turut dipengatuhi oleh 
kinerja penindakan KPK yang tidak 
menggigit. "Dulu agak bisa berjalan di 
pembenahan sistem di saat KPK 
melakukan kajian sistem karena 
penindakannya cukup tegas, jadi 
khawatir instansi itu apabila tidak 
melaksanakan rekomendasi saran-

Capricorn (22 Des - 19 Jan)
Tak usah khawatir urusan uang Ada 
kesempatan bagus bila Anda ingin 
mencari peluang di perusahaan lain.
Keuangan: “ Uang lupa”.
Asmara: Tak ada rasa.
Aquarius (20 Jan - 18 Feb)
Sesekali menolak dan mendahulukan 
kepentingan pribadi tak membuat Anda 
menyebalkan, kok. Lagi pula, pasrah 
bukan cara yang benar untuk membuat 
orang lain menghormati Anda.
Pekerjaan: Kelimpungan.

Keuangan: Banyak rezeki.

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 bertugas mengembalikan 

Keuangan: Masih nol. 

Keuangan: Terlalu boros.

Asmara: Mati gaya.

Aries (21 Mar - 19 Apr)

Asmara: Minta bantuan.

Asmara: Masih sendiri.

Keuangan: Ditraktir.

Anda membutuhkan bantuan orang lain 
untuk memetakan target jangka 
panjang. Pilihlah orang yang bisa 
mendisiplinkan Anda dalam mencapai 
target. 

Pisces (19 Feb - 20 Mar)
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.

Taurus(20April-20mei)
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. 

Asmara: Naik daun.
Gemini(21 Mei-21Juni)

Virgo (23 Agust - 22 Sept)

Keuangan: Segera cair.

Asmara: Ingin pisah tapi tak berani.

Keluarga tentu saja menyayangi Anda 
sepenuh hati. Maka, 

Asmara: Awas godaan!

Keuangan: Hampir menipis.

Sagitarius(22 Nov- 21 Des) 

Asmara: Senang sendiri.

Leo (23 Juli - 22 Agust)

Keuangan: Butuh solusi.

Jangan terlalu banyak berharap kepada 
pasangan. Saat ini, ia sedang mumet 
gara-gara urusan pekerjaan. Lebih baik 
bantu ia meringankan beban.

Asmara: Diskusi asyik.

Libra(23 Sep- 23 Okt) 

Keuangan: Lupa daratan.

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. Ada solusi menarik yang 
akan dia ajukan. Pencerahan ini kontan 
membuat Anda optimis kembali.

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. 

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: Pijatan mesra.
Scorpio (24 Okt - 21 Nov)

Keuangan: Tunda cicilan.

Keuangan: Naik gaji.
Asmara: Ditaksir.

semangat mereka.

Cancer(22 Juni - 22 Juli) 
 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!
Keuangan: Berlimpah.
Asmara: Masih bimbang.
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Mochamad Jasin menilai, hasil kinerja 
pimpinan KPK periode 2019-2023 yang 
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saran KPK untuk melakukan perubahan 
sistem," ujar Jasin. Jasin berpendapat, 
revisi UU KPK juga turut andil dalam 
pelemahan KPK karena UU KPK yang 
baru menempatkan KPK di bawha 
rumpun eksekutif sehingga lembaga 
antirasuah itu tidak lagi berstatus 
independen. Oleh sebab itu, Jasin 
berharap Mahkamah Konstitusi dapat 
mengabulkan uji formil Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 KPK yang ia 
yakini berdampak pada lesunya kinerja 
KPK dalam memberantas korupsi. 
"Syarat-syarat untuk memenuhi dari 
aspek formilnya saja tidak terpenuhi 
apalagi yang materiil, yang saya 
singgung dampak riil dari 
pemberantasan korupsinya sangat-
sangat menurun," kata dia. Sejak 

disahkan oleh DPR pada September 2019 
lalu, UU KPK hasil revisi digugat oleh 
sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. 
Salah satu gugatan diajukan oleh pimpinan 
KPK masa jabatan 2015-2019. Mereka 
adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarief, 
dan Saut Situmorang. 
Selain ketiga nama itu, gugatan 
dimohonkan sepuluh pegiat anti korupsi, 
antara lain eks pimpinan KPK Erry Riyana 
Hardjapamekas dan Mochamad Jasin 
serta beberapa nama lain, yaitu Betty 
Alisjahbana, Ismid Hadad, dan Tini Hadad. 
Dalam petitum gugatannya, Agus dkk 
meminta agar MK menyatakan UU Nomor 
19 Tahun 2019 tentang KPK mengalami 
cacat formil dan cacat prosedural sehingga 
tidak dapat diberlakukan dan batal demi 
hukum.

Café Pendawa
1529 Morris St, Philadelphia PA 19145 
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Menyediakan : 
Segala Kebutuhan sehari-hari khas
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"Jadi artinya bukan pengusaha tidak mau 
naik, tapi memang rumusnya seperti itu," 
tuturnya.Adapun rumus yang dimaksud, 
yakni UMP tahun berjalan dikali dengan 
inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 
2020. Sementara, Indonesia telah 
mencatatkan kontraksi 5,32 persen pada 
kuartal II. Bahkan terjadi deflasi 3 kali 
berturut-turut sejak Juli hingga September 
2020."Kami berharap supaya teman-
teman kita, serikat pekerja, serikat buruh 
juga mengerti kondisi ekonomi dan beban 
yang akan ditanggung oleh dunia usaha 
saat ini. Jadi mohon pengertiannya," kata 

 Buruh siap-siap gigit jari. Sebab, akan 
tidak ada kenaikan upah minimum di 
tahun depan.Kenaikan upah minimum 
provinsi (UMP) pada 2021 pada dasarnya 
mengacu pada PP 58/2015. Di mana, 
perhitungan UMP didasarkan pada 
perkembangan inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi tahunan."Nah kalau 
berdasarkan 
PP itu, maka 
tidak ada 
kenaikan 
UMP karena 
(pertumbuh
an ekonomi) 
minus," ujar 
Ketua 
Umum DPD 
Himpunan 
Pengusaha 
Pribumi 
Indonesia 
(HIPPI) DKI 
Jakarta, 
Sarman 
Simanjorang
, kepada 
Liputan6.co
m, Sabtu 
(17/10).Mak
a dari itu, pengusaha meminta kepada 
pekerja agar dapat memahami situasi ini. 
Sebab, dunia usaha juga turut terpuruk 
dengan menurunnya konsumsi 
masyarakat selama pandemi 
berlangsung.

Alasan UMP 2021 Tidak Naik

Sarman.Di saat yang bersamaan, 
Sarman berharap upaya pemerintah 
dalam menangani pandemi melalui 
pengadaan vaksin bisa segera 
diimplementasikan. Sehingga 
pemulihan ekonomi dapat segera 
diakselerasi. "Kalau ekonomi kita 
sudah tumbuh dan bagus, mungkin 

2022 
potensi 
kenaikan 
UMP itu 
akan 
terbuka dan 
besar," kata 
dia.
"Jadi mari 
kita 
bersama-
sama 
menciptaka
n iklim 
usaha dan 
iklim 
investasi 
yang 
kondusif 
untuk 
ekonomi 
kita yang 

lebih baik kedepannya," imbuh dia.
Penjelasan Pemerintah
ump 2021 tidak naik, ini alasannya
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
menegaskan meskipun omnibus law 
UU Cipta Kerja telah disahkan pada 
Senin 5 Oktober 2020 lalu, pengaturan 
dan penetapan Upah Minimum 
Provinsi (UMP) di 2021 masih 
mengacu pada Peraturan Pemerintah 
(PP) nomor 78 tahun 2015 tentang 
pengupahan."Nah, terkait dengan upah 
minimum tahun 2021. Saya kira kalau 
kita sementara ini acuan tentang 
penetapan upah minimum itu adalah 
berdasarkan PP 78 tahun 2015," kata 
Menteri Ida dikutip dari keterangannya, 
Jumat (9/10).Kata Menteri Ida, 
seharusnya pengaturan UMP 2021 
tidak lagi mengikuti PP Nomor 78 
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saran KPK untuk melakukan perubahan 
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inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 
2020. Sementara, Indonesia telah 
mencatatkan kontraksi 5,32 persen pada 
kuartal II. Bahkan terjadi deflasi 3 kali 
berturut-turut sejak Juli hingga September 
2020."Kami berharap supaya teman-
teman kita, serikat pekerja, serikat buruh 
juga mengerti kondisi ekonomi dan beban 
yang akan ditanggung oleh dunia usaha 
saat ini. Jadi mohon pengertiannya," kata 

 Buruh siap-siap gigit jari. Sebab, akan 
tidak ada kenaikan upah minimum di 
tahun depan.Kenaikan upah minimum 
provinsi (UMP) pada 2021 pada dasarnya 
mengacu pada PP 58/2015. Di mana, 
perhitungan UMP didasarkan pada 
perkembangan inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi tahunan."Nah kalau 
berdasarkan 
PP itu, maka 
tidak ada 
kenaikan 
UMP karena 
(pertumbuh
an ekonomi) 
minus," ujar 
Ketua 
Umum DPD 
Himpunan 
Pengusaha 
Pribumi 
Indonesia 
(HIPPI) DKI 
Jakarta, 
Sarman 
Simanjorang
, kepada 
Liputan6.co
m, Sabtu 
(17/10).Mak
a dari itu, pengusaha meminta kepada 
pekerja agar dapat memahami situasi ini. 
Sebab, dunia usaha juga turut terpuruk 
dengan menurunnya konsumsi 
masyarakat selama pandemi 
berlangsung.

Alasan UMP 2021 Tidak Naik

Sarman.Di saat yang bersamaan, 
Sarman berharap upaya pemerintah 
dalam menangani pandemi melalui 
pengadaan vaksin bisa segera 
diimplementasikan. Sehingga 
pemulihan ekonomi dapat segera 
diakselerasi. "Kalau ekonomi kita 
sudah tumbuh dan bagus, mungkin 

2022 
potensi 
kenaikan 
UMP itu 
akan 
terbuka dan 
besar," kata 
dia.
"Jadi mari 
kita 
bersama-
sama 
menciptaka
n iklim 
usaha dan 
iklim 
investasi 
yang 
kondusif 
untuk 
ekonomi 
kita yang 

lebih baik kedepannya," imbuh dia.
Penjelasan Pemerintah
ump 2021 tidak naik, ini alasannya
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
menegaskan meskipun omnibus law 
UU Cipta Kerja telah disahkan pada 
Senin 5 Oktober 2020 lalu, pengaturan 
dan penetapan Upah Minimum 
Provinsi (UMP) di 2021 masih 
mengacu pada Peraturan Pemerintah 
(PP) nomor 78 tahun 2015 tentang 
pengupahan."Nah, terkait dengan upah 
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tahun 2015, lantaran ada pengaturan 
bahwa dalam kurun waktu 5 tahun akan 
ada peninjauan Komponen Hidup 
Layak (KHL) yang jatuhnya pada tahun 
2021.
“Memang ada perubahan komponen 
komponen KHL untuk tahun 2021 ini," 
ujarnya.Apalagi di masa pandemi 
covid-19 ini pertumbuhan ekonomi 
Indonesia minus hingga -5,32 persen. 
Maka dari itu, Menteri Ida mengatakan 
kemungkinan penetapan UMP tidak 
akan naik sebagaimana mestinya, 
dikarenakan kondisi perekonomian 
Tanah Air ini yang belum 
kondusif."Namun demikian kita semua 
tahu akibat dari pandemi Covid-19 ini 
pertumbuhan ekonomi kita minus. Saya 
kira tidak memungkinkan bagi kita 
menetapkan secara normal 
sebagaimana Peraturan Pemerintah 
maupun sebagaimana undang-undang 
peraturan perundang-undangan," 
jelasnya.Dia mengaku mendapatkan 
saran dari Dewan Pengupahan 

Nasional, terkait naik tidaknya UMP 2021. 
Sarannya yakni jika Kementerian 
Ketenagakerjaan memaksakan 
menaikkan atau mengikuti PP 78 tahun 
2015, maka akan banyak perusahaan 
yang tidak mampu membayar UMP."Kami 
mendapatkan saran dari dewan 
pengupahan nasional yang saran ini akan 
menjadi acuan bagi kami menteri untuk 
menetapkan upah minimum tahun 2021, 
karena kalau kita paksakan mengikuti PP 
78 atau mengikuti undang-undang baru ini 
pasti akan banyak sekali perusahaan 
perusahaan yang tidak mampu membayar 
upah minimum provinsi," 
ungkapnya.Sementara, rekomendasi yang 
diberikan oleh Dewan Pengupahan 
Nasional adalah kembali pada UMP tahun 
2020, yakni besaran kenaikan upah 
dihitung berdasarkan besaran 
pertumbuhan ekonomi ditambah dengan 
inflasi."Tapi nanti pasti kami akan aktif, 
karena kami akan mendengarkan sekali 
lagi dewan pengupahan nasional," 
pungkasnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik 
Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali 
secara resmi melaunching logo Hari 
Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020. 
Dalam logo tahun ini Menpora menilai 
adanya 
semangat 
Pemuda 
Indonesia 
berjuang 
khususnya 
di masa 
Pandemi 
Covid-
19."Menjel
ang 
peringatan 
Hari 
Sumpah 
Pemuda, 
saya 
berpesan 
agar para 
pemuda 
kita 
bersatu 
dan 
bangkit. 
Kita tidak 
boleh 
tercerai-
berai. Meskipun berbeda, kita harus tetap 
satu, semangat persatuan harus kita 
pelihara dengan baik. Tanpa persatuan, 
kita tidak akan bisa, makanya harus 
bersatu lalu kita bangkit," buka Zainudin 
Amali.Zainudin Amali menambahkan 
semangat persatuan sudah mutlak dan 
tidak bisa ditawar lagi. Termasuk dalam 
menghadapi situasi pandemi Covid-19 
yang masih melanda Indonesia.
"Semangat persatuan tidak bisa ditawar 
lagi, harus bersatu dan bergotong royong. 
Saya kira kita harus berkolaborasi dengan 
berbagai pihak, termasuk dengan para 
pemuda kita, bagaimana kita harus bisa 
memutus mata rantai penyebaran Covid-
19. Berbagai cara terus kita lakukan, 
termasuk memberikan edukasi penerapan 
protokol kesehatan," tegas Amali.

Makna Logo Sumpah Pemuda 2020

Dimomen ini, Menpora RI berharap 
peran pemuda di Tanah Air semakin 
signifikan. Peranan pemuda yang 
selama ini sudah dibangun, diminta 
untuk terus dijalankan dengan baik. 

Dalam kesempatan ini, Menpora RI 
memberi penjelasan tentang makna 
dari logo Hari Sumpah Pemuda 2020. 
Terdapat dua insan yang saling 

terhubung 
menggambar
kan 
semangat 
persatuan 
pemuda 
Indonesia 
yang aktif 
dalam 
mengisi 
kemerdekaa
n Republik 
Indonesia 
pada hari 
Sumpah 
Pemuda ke-
92.

Lalu, 
terdapat 
perpaduan 
warna yang 
beragam 
melambangk
an 
keberagama

n Indonesia pada agama, suku, ras, 
dan bahasa. Kemudian, warna biru 
pada logo melambangkan lautan dan 
warna hijau melambangkan 
hutan/pertanian Indonesia sebagai 
salah satu kekayaan sumber daya 
alam negeri."Konsep logo yang dibuat 
seakan menyambung dan tidak 
terputus melambangkan semangat 
persatuan dan kerjasama untuk 
melawan Covid-19. Pada font Sumpah 
Pemuda, memiliki kesan tegas sebagai 
salah satu sifat pemuda yang energik 
dan aktif," jelas Menpora RI.
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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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

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

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

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

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Dicari
Pekerja untuk warehouse 

di NJ  Gaji $12.

Call : Kenny 267 - 243 - 0376
(English) 

Para pemuda juga diminta selalu siap 
dalam menghadapi tantangan ke 
depannya.
"Sebagai bangsa yang besar, kita harus 
siap. Saya kira peranan pemuda 
sampai sekarang masih terus 
dibutuhkan. Anak muda kita harus bisa 
berinovasi, kreatif menyambut masa 
yang akan datang. Pemuda kita harus 
bisa terus menguasai pengetahuan dan 
teknologi. Kalau tidak, kita bisa 
tertinggal. Semangat itu harus terus 
dipelihara," terang Menpora RI.

“Saya pesan agar anak muda kita jauhi 
narkoba. Sesama pemuda harus bisa 
saling mengingatkan dan melakukan 
sosialisasi bahaya narkoba. Pemuda 
harus bisa memberi contoh yang baik di 
lingkungan mereka, dan juga di 
organisasinya."

Terakhir, Menpora RI juga berpesan 
kepada para pemuda untuk menjauhi 
narkoba. Serta juga untuk tidak 
terjerumus dalam bisnis barang haram 
tersebut.

"Saya juga minta anak muda sekarang ini 
untuk bijak dalam menggunakan media 
sosial. Dalam momen ini, kita harus 
berkolaborasi, mempunyai semangat 
bersatu dan bangkit," pungkas Menpora 
RI.
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Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke :admin@sipbuletin.com
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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

Dicari kasir full time harus kerja 

weekend. Bayar pajak

Hub : 267 - 438- 3084

p1

Dicari Pekerja untuk kerja di 

Lowongan

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

Hub : Bagus Tjandra
Telp : 215 - 964 - 3332

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

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

Hubungi 

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

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

Bali Mart
1551 Mc Kean Street

Philadelphia PA, 19145
Phone : 215 - 398 - 8448

Buka 7 Hari Seminggu
Jam 9 pagi - 9 malam

Free delivery min $25
untuk  jangkauan 1 mil

(*syarat & ketentuan berlaku)

Melayani pembelian dari seluruh state
Menyediakan aneka camilan , grocery Indonesia , buah segar
dan kebutuhan sehari - hari

Dicari
Pekerja untuk warehouse 

di NJ  Gaji $12.

Call : Kenny 267 - 243 - 0376
(English) 

Para pemuda juga diminta selalu siap 
dalam menghadapi tantangan ke 
depannya.
"Sebagai bangsa yang besar, kita harus 
siap. Saya kira peranan pemuda 
sampai sekarang masih terus 
dibutuhkan. Anak muda kita harus bisa 
berinovasi, kreatif menyambut masa 
yang akan datang. Pemuda kita harus 
bisa terus menguasai pengetahuan dan 
teknologi. Kalau tidak, kita bisa 
tertinggal. Semangat itu harus terus 
dipelihara," terang Menpora RI.

“Saya pesan agar anak muda kita jauhi 
narkoba. Sesama pemuda harus bisa 
saling mengingatkan dan melakukan 
sosialisasi bahaya narkoba. Pemuda 
harus bisa memberi contoh yang baik di 
lingkungan mereka, dan juga di 
organisasinya."

Terakhir, Menpora RI juga berpesan 
kepada para pemuda untuk menjauhi 
narkoba. Serta juga untuk tidak 
terjerumus dalam bisnis barang haram 
tersebut.

"Saya juga minta anak muda sekarang ini 
untuk bijak dalam menggunakan media 
sosial. Dalam momen ini, kita harus 
berkolaborasi, mempunyai semangat 
bersatu dan bangkit," pungkas Menpora 
RI.


