
02 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.680,- Kurs BI $1 = Rp 14.050-

bersambung ke hal 3

Rabu
03/03/2021 Edisi 1434

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Beberapa produk minuman berjenis 
alkohol telah diproduksi di beberapa 
wilayah di Nusa Tenggara Timur. 
Bahkan, sebagian penduduk wilayah 
NTT telah 
menjadikan 
kegiatan 
produksi 
minuman ini 
sebagai 
sumber 
mata 
pencaharian
. Bahan 
baku 
pengolahan 
minuman 
alkohol non-
oplosan ini, 
biasanya 
diperoleh 
dari irisan 
daun lontar dan sari getah enau. 
Sebelum diolah menjadi jenis minuman 
tertentu, kadar gula pada masing-
masing sumber (enau dan lontar) 

sangat tinggi. Selama ini, hasil olahan 
yang kemudian dijadikan minuman 
khusus dalam sesi upacara adat tertentu 
belum diatur secara khusus dalam 

Undang-
Undang. 
Meski 
sudah 
diminum 
oleh 
kebanyak
an orang 
dan 
disajikan 
ke mana-
mana 
melalui 
cerita 
masyarak
at, ruang 
gerak 
peredera

n jenis minuman ini masih diberi jarak. 
Tak sembarang orang menjual jenis 
minuman ini. Kualitas jenis minuman ini -- 

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Minuman 
Keras

Perpres Nomor 10 Tahun 2021

Usaha Penanaman Modal
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biasanya setelah dikelola disebut sopi -- 
cukup baik. Akan tetapi, jika 
mengkonsumsi terlalu banyak, efeknya 
pun menukik. Sopi ini minuman 
beralkohol khas NTT. Minuman tersebut 
memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tidak 
bisa didorong menjadi industri besar 
karena masuk kategori terlarang. "Tetapi 
itu (Sopi) kan tidak bisa dimanfaatkan 
karena dilarang. Dalam rangka 
mendorong pertumbuhan ekonomi di 
daerah tersebut dan juga bisa diolah 
untuk produk ekspor maka itu dilakukan 
(dibuka izin investasinya)." Padahal Sopi 
ini bisa sejajar dengan merek luar. 
Contoh lainnya, yaitu arak lokal Bali 
yang berkualitas ekspor. "Itu akan 
ekonomis kalau itu dibangun berbentuk 
industri. Tapi kalau dibangun sedikit-
sedikit apalagi itu dilarang, maka tidak 
mempunyai nilai ekonomi. Itulah 
kemudian kenapa dikatakan bahwa 
memperhatikan budaya dan kearifan 
setempat.” Pelegalan minuman keras 
(miras) di empat provinsi diteken dalam 
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Bidang Usaha Penanaman 
Modal bisa membantu UMKM lokal seperti 
Sopi dan arak Bali ini. Berita ini tentunya 
menjadi angin segar bagi para pengelola 
minuman lokal jenis tuak, arak, dan sopi 
saat ini. Bagi mereka, Perpres Nomor 10 
Tahun 2021 justru memberi stamina dan 
efek ekonomi yang baik bagi proses 
produksi. Selama ini, para pengelola 
sejatinya masih mengerem upaya 
pengelolaan karena tak ada legalitas 
hukum yang membackup usaha mereka. 
Melalui Perpres dan beleid yang 
merupakan aturan turunan dari Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja, unit usaha penanaman modal 
pun diberi ruang -- termasuk pelegalan 
produksi minuman keras di empat 
provinsi. Peraturan Presiden Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Bidang Usaha 
Penanaman Modal sejatinya telah 
menetapkan empat provinsi yang diberi 
izin untuk menginvestasi produk minuman 
keras. Empat provinsi yang disebutkan 
antara lain Provinsi Bali, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi 

Utara, dan Provinsi Papua. Dalam 
lampiran ketiga Perpres tersebut, 
ditetapkan bahwa bidang usaha industri 
minuman keras yang mengandung 
alkohol, alkohol anggur, dan malt, 
terbuka untuk jenis penanaman modal 
baru (Republika, 1/3/2021). Jika 
dicermati, keempat provinsi ini memang 
memiliki tradisi tertentu dalam 
pengelolaan minuman beralkohol. Pada 
dasarnya pengolahan minuman ini 
dipakai untuk kebutuhan upacara adat 

tertentu. Sebagai contoh, di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (NTT), minuman 
alkohol jenis sopi atau arak putih telah 
dipakai bertahun-tahun dalam ritus 
adat tertentu. Jika kegiatan-kegiatan 
budaya digelar, sopi atau arak putih 
akan digunakan sebagai minuman 
jamuan. Kebiasaan ini diwariskan dan 
dilestarikan dari generasi ke generasi. 
Akan tetapi, dalam perjalanan waktu, 
jenis minuman ini kadang mulai 
digunakan di luar seremoni adat 
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tertentu dan dijadikan selebrasi tak 
sehat. Ketika minuman jenis arak dan 
sopi dikelola di luar ritual-ritual adat, 
dosis penggunaannya pun tak 
terbendungi. Minuman ini, jika diminum 
memang membuat beberapa orang 
ketagihan dan di sisi lain mereka yang 
tak kuat secara fisik akan menuai efek 
samping. Di luar ritual upacara adat 
tertentu, konsumsi minuman jenis arak 
putih dan sopi kadang menciptakan 
banyak efek negatif. Biasanya, efek 
negatif ini muncul karena mereka yang 
mengkonsumsi tak memperhatikan 
dengan baik dosis yang seharusnya. 
Jika takaran sopi dan arak putih tak 
terlalu banyak, maka efek berlebihan 
seperti mabuk, munculnya tindakan 
kekerasan, dan kecelakaan pasti dapat 
dihindarkan. Sama seperti kita minum 
air pun jika kebanyakan pasti akan 
membuat kita sakit. Begitupun jika kita 
makan terlalu banyak pasti membuat 

kita sakit juga. Sama halnya dengan 
kebanyakan mengkonsumsi gula atau 
makanan yang mengandung gula, 
lambat laun menyebabkan penyakit 
gula. Begitupun juga untuk minuman 
beralkohol jika tidak terlalu banyak juga 
baik buat tubuh untuk menghangatkan 
badan di musim dingin. Seperempat 
gelas untuk kebutuhan acara tertentu 
semata tentu tak berpengaruh terhadap 
stamina fisik dan kesehatan tubuh. 
Sayangnya perpres yang baru disetujui 
itu pun akhirnya harus dibatalkan 
kembali, dikarenakan adanya 
penolakan dari berbagai pihak. 
“Setelah menerima masukan-masukan 
dari ulama-ulama, MUI, NU, 
Muhammadiyah, dan organisasi 
masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh 
agama yang lain saya sampaikan 
lampiran Perpres pembukaan investasi 
baru industri minuman keras yang 
mengandung alkohol saya nyatakan 
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Bookeeping, payroll untuk medium &
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dicabut,“ ucap Jokowi dalam konferensi 
pers, Selasa, 2 Maret 2021. Padahal 
Presiden Jokowi menandatangani 
Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang 
Bidang Usaha Penanaman Modal. 
Kenapa di media masa ini dianggap 
sebagai Perpres untuk melegalkan 
miras? Lalu kalau menyusun peraturan 
miras apa yang salah? Apakah selama 
ini miras dilarang total di Indonesia? 
Industri miras maupun produknya sudah 
ada di negara ini sejak dulu kala. Sejak 
sebelum masehi miras sudah ada di 
Indonesia. Jauh sebelum gonjang-
ganjing izin investasi Miras di 4 provinsi 
ini terjadi, Pemprov DKI Jakarta telah 
lebih dulu memiliki perusahaan dan 
pabrik bir. Kepemilikan tersebut tercatat 
di dalam perusahaan PT Delta Djakarta 
Tbk (DLTA). Di sini, Pemprov DKI 
memegang saham hingga 26,25 persen. 
DKI diketahui telah memiliki saham di 
DLTA sejak era Gubernur Ali Sadikin, 
tahun 1970. Pabrik tersebut 
memproduksi berbagai merk Miras 
seperti: Anker Beer, Anker Lychee, 
Anker Stout, Carlsberg, Kuda Putih, San 

Miguel Light, San Miguel Pale Pilsen, 
dan San Miguel Cerveza Negra. Selain 
itu di Indonesia juga ada ada PT Multi 
Bintang dengan produksi Heineken, 
Bintang, Bintang Radler, Strongbow, 
Bintang Zero (0,0%), Bintang Radler 
(0,0%), Bintang Maxx (0.0%), Green 
Sands, Fayrouz. Serta Bali hai yang 
dulu bernama PT San Miguel Brewery 
Indonesia. PT Bali Hai Brewery 
Indonesia mulai memproduksi merk bir 
sendiri dan menanggalkan lisensi 
tersebut. Itu baru di kota belum yang di 
daerah ada cap tikus di manado, cap 
kambing putih di sumut. Dan masih 
banyak pabrik minuman beralkohol 
yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Total kini sudah ada 109 izin yang 
dikeluarkan pemerintah untuk 
pembangunan industri miras yang 
tersebar di 13 provinsi. "Sebenarnya 
sejak tahun 1931 di negara kita 
sebelum merdeka, sudah ada izin 
untuk pembangunan (industri) 
minuman alkohol ini dan terus 
berlanjut, baik di zaman sebelum dan 
setelah merdeka. Pada Orde Lama, 
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Orde Baru, dan reformasi, dalam 
pemerintahan berganti-ganti sampai 
dengan sekarang," ungkap Bahlil 
Lahadalia Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM). Bahlil 
mengatakan, aturan itu dimaksudkan 
untuk mengatur tata kelola industri miras 
menjadi lebih baik, sehingga nilai 
ekonomis yang diraup bisa optimal dan 
merambah pasar ekspor. Dia 
menjelaskan, terdapat beberapa daerah 
di Indonesia yang masyarakatnya tak 
asing dengan minuman beralkohol, 
bahkan menjadikannya sebagai kearifan 
lokal. Namun karena terbentur dengan 
aturan bahwa industri miras masuk 
dalam bidang usaha tertutup untuk 
penanaman modal, sehingga potensinya 
tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat 
di daerah tersebut. Yang membuat 
perpres itu dibuat juga karena 

membanjirnya impor miras dari luar 
negeri yang tiap tahun bertambah 
terus. Berdasarkan data UN Comtrade, 
pada 2018 menjadi nilai tertinggi 
dengan US$ 40,44 juta, padahal di 
tahun 2015 nilainya hanya US$ 10,09 
juta, artinya naik hingga 4 kali lipat 
lebih dalam rentang 3 tahun. Wine 
dengan kode HS 2204 menjadi yang 
paling besar dengan US$ 18,65 juta, 
disusul alkohol<80% (HS 2208) 
dengan US$ 18,54 juta. Keduanya 
memiliki pangsa pasar masing-masing 
46%. Sementara itu, jika melihat impor 
Indonesia khusus dari Uni Eropa juga 
sangat besar, bahkan didominasi dari 
wilayah ini. Pada 2019 lalu, impor 
alkohol Indonesia mencapai US$ 
27,26 juta, paling besar dari wine 
dengan US$ 14 juta dan pangsa pasar 
14%. Sementara alkohol <80% berada 
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di bawah US$ 10,69 juta dengan 
pangsa pasar 39%. Data di atas 
membuktikan bahwa impor terbesar 
alkohol ke Indonesia dari jenis wine dan 
alkohol <80% sebagai kategori 
minuman keras (miras), grafiknya selalu 
naik dari tahun ke tahun. Sedangkan 
berapa cukai ekspor kita ke luar negeri. 
Dikutip dari Kontan, Jumat (13/11/2020), 
penerimaan negara dari cukai Minuman 
Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
sampai akhir Juli lalu hanya sebesar Rp 
2,64 triliun. Bisa dilihat perbandingan 
yang sangat mencolok. Jadi Jokowi 
sebenarnya menerbitkan perpres itu 
untuk menertibkan supaya teratur. 
Supaya kita bisa bersaing dan bisa 
mengurangi impor yang tambah tahun 
semakin meningkat. Supaya kita juga 
menambah lapangan kerja dengan 
membuka pabrik untuk ekspor minuman 
keras. Sama seperti yang dilakukan 

Jokowi dalam membuka kilang kilang 
minyak di Indonesia. Maksud Jokowi 
untuk membuka lapangan kerja 
sebanyak banyaknya agar kita tak 
usah import lagi, atau mengurangi 
impor minuman keras. Di Indonesia 
minuman keras sudah ada tapi masih 
belum diorganisasi dan terurus dengan 
banyaknya pabrik yang ilegal dan 
ngawur ngawur seperti oplosan yang 
membuat orang meninggal. Di 
Indonesia pabrik miras beredar dari 
aceh sampai papua. Jokowi mau 
mengatur supaya daerah tertentu saja 
yang membuka pabrik miras. Bukan 
kayak sekarang ini beredar di pelosok 
pelosok dan ada yang enggak punya 
ijin. Masalahnya kenapa ributnya 
sekarang? Mari kita tarik benang 
merahnya. Dalam Perpres tersebut, 
Jokowi kembali membuka bidang 
usaha yang sebelumnya masuk Daftar 
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Negatif Investasi (DNI). Tapi Perpres ini 
mendapat penolakan luas, bagi sebagian 
orang, mereka menolak, melihat dari 
kacamata agama dan moral. Apakah 
dengan ditolaknya perpres ini membuat 
Indonesia aman dari miras? Jawabannya 
enggak mungkin dan enggak akan bisa. 
Banyak pihak yang kemaren-kemaren 
bersuara keras soal aturan ini, sekarang 
sedang riang gembira. Karena tuntutan 
mereka terpenuhi. Di sisi lain, DPR RI 
juga sedang merancang Undang-Undang 
Minuman Beralkohol atau Minol. Orang 
yang melanggar Rancangan Undang-
Undang Minol akan diancam dengan 
sanksi pidana. Sanksi pidana bagi 
pengguna Minol diatur dalam pasal 20 
yang menerangkan bahwa setiap orang 
yang mengkonsumsi Minol, akan 
dikenakan sanksi mulai dari 3 bulan 
penjara hingga 10 tahun penjara dengan 
denda mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 1 
miliar. Minuman beralkohol ini 
mengandung etanol yang telah 
tercantum dalam Pasal 4. Etanol 
merupakan bahan psikoaktif yang dapat 
menurunkan kesadaran bagi yang 
mengkonsumsinya. Minuman ini dibuat 
melalui proses yang panjang untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal. 

Tingginya kadar alkohol dalam sebuah 
minuman akan mengakibatkan 
gangguan pada kesehatan. Berikut 
daftar jenis minuman keras atau 
beralkohol yang dilarang dalam RUU 
Minol: Bir, Rum, Vodka, Whisky, Wine, 
Tequila, Sake, Soju, Tuak dan Ciu 
Sedianya, dengan adanya perpres 
No.10 tahun 2021, bisa mendukung 
undang-undang yang sedang 
dirancang DPR. Karena, apa yang 
tertera pada Peraturan Presiden 
tentang Miras, yang baru saja dicabut 
oleh Presiden Jokowi, pada Lampiran 
III, Daftar Bidang Usaha Dengan 
Persyaratan Tertentu, kode KBLI 
11010, 11020, dan 11031, memiliki 
ketentuan persyaratan yang 
dijabarkan pada Pasal 6, yang dengan 
mudah dapat dipahami akan 
menimbulkan dampak yang 
menguntungkan rakyat. Hal ini karena 
pada perpres tersebut dengan jelas 
dinyatakan bahwa bidang usaha 
dengan persyaratan tertentu ini dapat 
diusahakan oleh semua Penanam 
Modal termasuk koperasi dan UMKM. 
Artinya bahwa negara tidak mau 
pengadaan miras dan minol di seluruh 
Indonesia, dimonopoli oleh 
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pengusaha-pengusaha besar saja. 
Presiden mau supaya para UMKM 
dapat juga bersaing dengan impor dan 
bisa berkembang hingga diekspor. 
Dengan tidak dimasukkannya industri 
miras mengandung alkohol dan anggur, 
menjadi bagian dari lampiran perpres 
tersebut, praktek-praktek pengadaan 
miras di Indonesia, akan kembali pada 
pola lama. Yaitu dikuasai oleh importir-
importir besar, yang selama bertahun-
tahun telah menikmati keuntungan dari 
besarnya pasar di Indonesia. Asal tahu 
saja dengan batalnya perpres ini para 
mafia impor minuman keras akan 
berjaya kembali menguasai minuman 
keras di Indonesia. Industri malam tetap 
dikuasai para mafia impor miras yang 
sudah mengeruk keuntungan bertahun 
tahun. Pabrik miras luar negeri senang 
dengan dibatalkannya perpres ini. 
Mereka jadi tetap meraih keuntungan 
dengan jual produk mereka ke 

Indonesia. Produk mereka tetap aman 
tanpa saingan dari produk lokal. Karena 
produksi miras di Indonesia termasuk 
ilegal. Contoh seperti ini juga terjadi pada 
beras dan minyak. Kenapa presiden 
membangun lumbung pangan dan 
bendungan ? Supaya Indonesia bisa 
mandiri dan tidak tergantung pada luar. 
Supaya rakyat Indonesia tidak 
dipermainkan para mafia beras dan mafia 
import. Dan mungkin anda pun tahu 
kenapa sebelum Jokowi jadi presiden 
hampir semua barang kita impor. Karena 
dengan impor para mafia itu akan 
mendapat keuntungan. Sekarang hampir 
semua impor distop. Maka kran mafia 
semua mati. Oke mari kita terangkan 
lebih jelasnya jika kita batalkan perpres 
ini. Sebelumnya, Presiden berwenang 
untuk menetapkan bidang usaha apa saja 
yang tertutup untuk penanaman modal. 
Yang artinya, tidak boleh ada yang 
berinvestasi dalam bidang usaha tertutup 

ini. Hal ini ditetapkan dalam UU No. 25 
tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
di pasal 12 ayat 3.  

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha 
terbuka bagi kegiatan penanaman modal, 
kecuali bidang usaha atau jenis usaha 
yang dinyatakan tertutup dan terbuka 
dengan persyaratan.

Pasal 12 dalam UU No. 25 tahun 2007 
tentang Penanaman Modal:

(2) Bidang usaha yang tertutup bagi 
penanam modal asing adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, 
dm peralatan perang; dan
b. bidang usaha yang secara eksplisit 
dinyatakan tertutup berdasarkan undang-
undang.
(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan 
Presiden menetapkan bidang usaha yang 
tertutup untuk penanaman modal, baik 
asing maupun dalam negeri, dengan 
berdasarkan kriteria kesehatan, moral, 
kebudayaan, lingkungan hidup, 
pertahanan dan keamanan nasional, 
serta kepentingan nasional lainnya.
(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha 
yang tertutup dan yang terbuka dengan 
persyaratan serta daftar bidang usaha 
yang tertutup dan yang terbuka dengan 
persyaratan masing-masing akan diatur 
dengan Peraturan Presiden.

b. segala bentuk kegiatan perjudian 
dan/atau kasino;

(2) Bidang usaha yang tertutup untuk 
penanaman modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. budi daya dan industri narkotika 
golongan I;

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi 
kegiatan penanaman modal, kecuali 
bidang usaha yang dinyatakan 
tertutup untuk penanaman modal atau 
kegiatan yang hanya dapat dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat.

(5) Pemerintah menetapkan bidang 
usaha yang terbuka dengan 
persyaratan berdasarkan kriteria 
kepentingan nasional, yaitu 
perlindungan sumber daya alam, 
perlindungan, pengembangan usaha 
mikro, kecil,menengah, dan koperasi, 
pengawasan produksi dan distribusi, 
peningkatan kapasitas teknologi, 
partisipasi modal dalam negeri, serta 
kerja sama dengan badan usaha yang 
ditunjuk Pemerintah.
Perubahan Pasal 12 UU No. 25 tahun 
2007 di dalam UU Cipta Kerja Pasal 
77:

c. penangkapan spesies ikan yang 
tercantum dalam Appendix I 

Pasal 12
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d. pemanfaatan atau pengambilan 
koral dan pemanfaatan atau 
pengambilan karang dari alam yang 
digunakan untuk bahan 
bangunanlkapur lkalsium, akuarium, 
dan souvenir/perhiasan, serta koral 
hidup atau koral mati (recent death 
coral) dari alam;
e. industri pembuatan senjata kimia; 
dan

Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora (CITES);

Tahun 2016, Presiden Jokowi 
sebenarnya sudah pernah menetapkan 

f. industri bahan kimia industri dan 
industri bahan perusak lapisan ozon.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
persyaratan penanarnan modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Presiden.

Miras sebagai bidang usaha yang 
tertutup bagi penanaman modal, lokal 
maupun asing. Yaitu dalam Peraturan 
Presiden No. 44 tahun 2016 tentang 
Bidang Usaha yang Tertutup dan 
Terbuka. Ini melanjutkan apa yang sudah 
ditetapkan Presiden Gus Dur lewat 
Kepres No. 96 tahun 2000. Tapi, aturan 
ini lantas batal dengan terbitnya UU No. 
11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
Kenapa begitu? Karena isi pasal 77 di 
UU Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 
12 UU Penanaman Modal tadi. 
Perubahan tersebut menghapus 
wewenang Presiden untuk menentukan 
industri yang terbuka maupun tertutup 
bagi penanaman modal. Dan karena sifat 
UU Cipta Kerja yang sapujagad, maka 
semua peraturan yang bertentangan 
dengan UU ini otomatis batal. Termasuk 
Perpres 44 / 2016 tadi. Sejak berlakunya 
UU Cipta Kerja, maka industri Miras 

terbuka bagi penanaman modal, lokal 
maupun asing. Siapa saja bisa 
berinvestasi dalam industri Miras di 
wilayah manapun di Indonesia. Nah, 
Presiden memang sudah tidak bisa lagi 
melarang industri Miras. Namun, dia 
masih bisa untuk mengatur industri ini. 
Makanya keluarlah Peraturan Presiden 
No. 10 tahun 2021 ini. Yang mengatur 
mengenai Bidang Usaha Penanaman 
Modal. Dan aturan soal Miras ini masuk 
di lampiran III dalam Perpres tersebut. 
(Catet ya. Perpres ini bukan Perpres 
mengenai Investasi Miras, tapi mengenai 
Bidang Usaha Penanaman Modal.) 
sudah ditanyakan diatas kok bisa 
berubah kata katanya. Lampiran III ini 
menyebutkan bahwa pemerintah 
mengatur empat klasifikasi miras yang 
masuk daftar bidang usaha dengan 
persyaratan tertentu. Lalu, wilayah untuk 
penanaman modal di industri Miras pun 
dibatasi dalam Lampiran III ini. Yaitu 
hanya Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan 
Papua, dengan memperhatikan budaya 
serta kearifan lokal. Penanaman modal 
tersebut ditetapkan oleh Badan 

Artinya? Kalau ada aturan yang tidak 
detail dalam Perpres ini, maka aturan 
dalam kedua UU tersebutlah yang 
dipegang. Dari antara 2 UU ini, jika 
mengenai bidang usaha terbuka dan 
tertutup, maka maka pasal 77 dalam 

UU Penanaman Modal (UU No. 25 
tahun 2007), dan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
berdasarkan usulan gubernur. Lantas 
kalau ada yang nanya: Kenapa industri 
Miras nggak dilarang saja sekalian di 
dalam Perpres ini? Ya nggak bisa, Bro. 
Karena di UU Cipta Kerja, Presiden 
sudah dihapus wewenangnya untuk 
menetapkan mana bidang usaha yang 
boleh dan tidak untuk penanaman 
modal. Paham? Nah, tapi sekarang, 
karena desakan banyak pihak, 
Lampiran III ini sudah dicabut. Artinya 
apa? Artinya aturan dalam pasal 77 UU 
Cipta Kerjalah yang berlaku. Kok gitu? 
Perlu diketahui, bahwa Perpres No. 10 
tahun 2021 ini mengacu pada 2 UU, 
yaitu:

UU Cipta Kerja (UU No. 11 tahun 
2020).
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UU Cipta Kerjalah yang dipegang. 
Kenapa? Karena UU Cipta Kerja 
bersifat sapujagad. Yang mengalahkan 
UU Penanaman Modal. Artinya? 
Industri Miras kembali menjadi industri 
terbuka untuk investasi, luar dan dalam 
negeri. Dan sekarang, wilayah 
penanaman modalnya nggak lagi 
dibatasi di Bali, Sulut, NTT, dan Papua. 
Tapi bisa di provinsi manapun di 
Indonesia. Jadi, buat yang kemaren-
kemaren ngotot agar Lampiran III ini 
dicabut, kalian justru telah mendorong 
pencabutan aturan yang membatasi 
industri Miras. Kalian justeru yang 
mengijinkan pabrik miras di buka di 
seluruh Indonesia. Selain itu, perlu 
dipahami bahwa Jokowi hanya memberi 
izin investasi miras di Bali, Sulawesi 
Utara, NTT, Papua dengan 
memperhatikan budaya dan kearifan 

lokal setempat, bukan mendirikan 
perusahaan miras. Artinya investasi miras 
di empat provinsi tersebut juga 
berdasarkan persetujuan gubernur dan 
masyarakat di sana. Jika mereka 
menolak, artinya investasi miras tidak bisa 
berlaku di sana. Sekarang, investor dalam 
dan luar negeri bisa menanamkan modal 
dalam industri Miras di manapun di 
Indonesia. Kita tidak bisa menyangkal 
bahwa di Indonesia tidak ada minuman 
keras beralkohol produk import. Kita juga 
pasti tahu bahwa seluruh hotel bintang 
empat dan hotel bintang lima, restoran 
dan cafe-cafe besar juga menjual 
minuman beralkohol. Dan jangan salah 
loh.... minuman beralkohol yang dijual 
mayoritas adalah alkohol import. Minuman 
beralkohol adalah barang mahal, dan 
Indonesia adalah pasar besar. Presiden 
Jokowi berniat untuk merebut pemasaran 

barang mahal ini dari tangan importir 
besar dan menyerahkannya kepada 
rakyat Indonesia, dengan membuka ijin 
pada koperasi dan UMKM. lalu mengapa 
MUI harus menentangnya dengan dasar 
alasan agama? Bukankan MUI sendiri 
pernah mendatangi Presiden SBY di 
tahun 2013 dan mengusulkan UU Miras? 
Masalah miras sudah ada sejak dulu 
kenapa baru ribut sekarang? Apanya 
yang salah dengan perpres tersebut??? 
Apa karena salah satu agama yang 
melarang, terus semua juga harus 
dilarang. Ingat Indonesia bukan negara 
agama. Indonesia terdiri dari banyak 
agama. Agama tidak boleh memaksa 
kan kehendaknya kepada agama lain. 
Padahal kita tahu yang mabuk karena 
miras tidak mengenal agama. Rata rata 
yang mabuk adalah orang yang tidak 

bisa mengendalikan dirinya. Orang 
yang nafsu untuk minum sebanyak 
banyaknya. Masih banyak orang 
yang waras yang yang sadar kalau 
minum berlebihan itu merugikan diri 
sendiri. Belajarlah dari negeri 
tetangga malaysia. Mereka tetap 
membuka casino, mereka tetap jual 
minuman alkohol meskipun negara 
mereka adalah negara berlandaskan 
ajaran agama. Tapi mereka toleransi 
kepada umat lain. Contoh yang dekat 
BALI. Pulau ini Kaya karena turis. 
Bahkan disini terkenal Kota 
pariwisatanya dan alkoholnya. Tapi 
kehidupan rakyat lokal tidak Ada 
yang mabuk mabuk an. Mereka yang 
suka minum kebanyakan para turis. 
Yang mabuk dan ugal ugalan para 
turis bukan penduduk lokal. Terbukti 
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saat setahun ini Bali ditutup, tempat 
minuman bar juga mati. Karena mereka 
yang mabuk bukan orang lokal. 
Disetiap sudut kita ketemu bar Spa 
sauna dan lain lain yang identik dengan 
prostitusi. Semua bisnis itu mati. 
Karena memang bukan orang lokal 
yang memakai semua itu. Tapi 
penduduk lokal mereka hidup dari turis 
bukan sebagai peminum alkohol. 
Mereka hanya penyedia tempat. 
Semua ada porsinya dimana tempat 
pariwisata memang ditujukan buat turis 
bukan untuk dinikmati berlebihan oleh 
penduduknya. Contoh, gak semua 
penduduk Bali tiap hari pergi ke cafe 
untuk menikmati waktu senggang 
mereka. Sekarang gampang saja. Yang 
bodoh ini sebenarnya siapa. Mereka 
yang protes itu, mereka bilang masalah 

dengan agama. Tapi malah 
memperbolehkan impor miras masuk, 
sedangkan produk dalam negeri 
dilarang. Mereka membuat pabrik 
miras luar negeri keuntungan yang 
besar daripada memperkaya anak 
bangsa sendiri. Coba bayangkan 
sendiri harga miras di singapore atau 
thailand seharga 500 ribuan, masuk 
Indonesia jadi 1,5 jutaan dan itu laris 
manis terjual di pasar. Dan bodohnya 
orang Indonesia boleh jualan di 
Indonesia. Jadi intinya perpres 
dibatalkan tapi jualan miras tetap laris 
manis. Makanya benar kata orang 
mabuk agama lebih berbahaya 
daripada mabuk alkohol. Mabuk 
alkohol cuman diri sendiri yang sakit. 
Mabok agama bisa menghancurkan 
negara. Benar kan..
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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

Info SIP
Manfaat beras kencur untuk kesehatan 
cukup banyak. Beras kencur merupakan 
salah satu jamu yang khasiatnya sudah 
dikenal sejak dulu. Beras kencur juga 
menjadi salah satu jamu yang banyak 
dikonsumsi oleh masyarakat tanah air.

Antioksidan tersebut mampu menghalau 
berbagai radikal bebas yang masuk ke 
dalam tubuh. Tak hanya itu, kandungan 
antiinfeksi serta antiinflamasi dalam 
beras kencur juga dikenal mampu 
melawan penyakit infeksi serta 
meredakan peradangan.
Mengobati Infeksi dan Meredakan 
Peradangan

Manfaat beras kencur untuk kesehatan 
yang pertama yaitu membantu 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 
Hal ini karena adanya kandungan 
antioksidan dalam beras kencur.

Jamu beras kencur memiliki rasa yang 
enak dan dapat pula diminum oleh anak-
anak. Racikan dari jamu beras kencur 
terdiri dari kencur, asam jawa, beras, 
serta kelapa muda.
Manfaat jamu beras kencur untuk 
kesehatan di antaranya, membantu 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 
mengobati infeksi dan meredakan 
peradangan, melindungi kulit dari radiasi 
sinar UV, hingga memperlambat 
produksi sel kanker.

Seperti yang telah disebutkan di atas, 
beras kencur diketahui ampuh untuk 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 
manfaat beras kencur untuk kesehatan, 
merdeka.com telah merangkumnya dari 
berbagai sumber. Berikut ulasan 
lengkapnya.
Bantu Tingkatkan Sistem Kekebalan 
Tubuh

Manfaat Beras Kencur 

Membantu Pemulihan Patah Tulang

Melindungi Kulit dari Radiasi Sinar 
Ultraviolet

Kandungan senyawa etil 
parametoksisinamat (EPMS) dalam 
kencur ternyata mampu melindungi 
kulit dari efek buruk radiasi sinar UV. 
Hal ini karena salah satu manfaat 
senyawa tersebut ialah sebagai bahan 
dasar sediaan produk tabir surya, 
yang melindungi kulit dari efek buruk 
radiasi sinar UV.

Manfaat lain dari beras kencur yaitu 

Manfaat beras kencur untuk 
kesehatan berikutnya yaitu melindungi 
kulit dari radiasi sinar ultraviolet (UV). 
Radiasi sinar UV dapat menyebabkan 
kulit terbakar, kerusakan mata, hingga 
kanker kulit.

mengobati infeksi. Beras kencur 
mengandung zat-zat yang bersifat 
antibakteri yang mampu melawan 
infeksi serta berbagai penyakit akibat 
bakteri.

Atasi Gejala Batuk dan Kembung
Salah satu manfaat dari beras kencur 
yaitu dapat mengatasi gejala batuk. 
Apabila Anda merasakan gejala akan 
batuk, cobalah untuk mengonsumsi 
jamu beras kencur sebanyak tiga kali 
sehari.
Selain itu, mengonsumsi beras kencur 
juga diketahui dapat mengatasi perut 
kembung. Minumlah jamu tersebut 
sebanyak dua kali sehari untuk 
mengatasi perut kembung.

Selain itu, beras kencur juga dapat 
membantu meredakan peradangan. 
Hal ini karena beras kencur memiliki 
sifat antiinflamasi yang dapat 
meredakan peradangan.



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

Tanah Air

iklan nusantara

Iptek

Internasional

Internasional

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Tanah Air

Renungan Rohani

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Tanah Air

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

Info SIP
Manfaat beras kencur untuk kesehatan 
cukup banyak. Beras kencur merupakan 
salah satu jamu yang khasiatnya sudah 
dikenal sejak dulu. Beras kencur juga 
menjadi salah satu jamu yang banyak 
dikonsumsi oleh masyarakat tanah air.

Antioksidan tersebut mampu menghalau 
berbagai radikal bebas yang masuk ke 
dalam tubuh. Tak hanya itu, kandungan 
antiinfeksi serta antiinflamasi dalam 
beras kencur juga dikenal mampu 
melawan penyakit infeksi serta 
meredakan peradangan.
Mengobati Infeksi dan Meredakan 
Peradangan

Manfaat beras kencur untuk kesehatan 
yang pertama yaitu membantu 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 
Hal ini karena adanya kandungan 
antioksidan dalam beras kencur.

Jamu beras kencur memiliki rasa yang 
enak dan dapat pula diminum oleh anak-
anak. Racikan dari jamu beras kencur 
terdiri dari kencur, asam jawa, beras, 
serta kelapa muda.
Manfaat jamu beras kencur untuk 
kesehatan di antaranya, membantu 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 
mengobati infeksi dan meredakan 
peradangan, melindungi kulit dari radiasi 
sinar UV, hingga memperlambat 
produksi sel kanker.

Seperti yang telah disebutkan di atas, 
beras kencur diketahui ampuh untuk 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 
manfaat beras kencur untuk kesehatan, 
merdeka.com telah merangkumnya dari 
berbagai sumber. Berikut ulasan 
lengkapnya.
Bantu Tingkatkan Sistem Kekebalan 
Tubuh

Manfaat Beras Kencur 

Membantu Pemulihan Patah Tulang

Melindungi Kulit dari Radiasi Sinar 
Ultraviolet

Kandungan senyawa etil 
parametoksisinamat (EPMS) dalam 
kencur ternyata mampu melindungi 
kulit dari efek buruk radiasi sinar UV. 
Hal ini karena salah satu manfaat 
senyawa tersebut ialah sebagai bahan 
dasar sediaan produk tabir surya, 
yang melindungi kulit dari efek buruk 
radiasi sinar UV.

Manfaat lain dari beras kencur yaitu 

Manfaat beras kencur untuk 
kesehatan berikutnya yaitu melindungi 
kulit dari radiasi sinar ultraviolet (UV). 
Radiasi sinar UV dapat menyebabkan 
kulit terbakar, kerusakan mata, hingga 
kanker kulit.

mengobati infeksi. Beras kencur 
mengandung zat-zat yang bersifat 
antibakteri yang mampu melawan 
infeksi serta berbagai penyakit akibat 
bakteri.

Atasi Gejala Batuk dan Kembung
Salah satu manfaat dari beras kencur 
yaitu dapat mengatasi gejala batuk. 
Apabila Anda merasakan gejala akan 
batuk, cobalah untuk mengonsumsi 
jamu beras kencur sebanyak tiga kali 
sehari.
Selain itu, mengonsumsi beras kencur 
juga diketahui dapat mengatasi perut 
kembung. Minumlah jamu tersebut 
sebanyak dua kali sehari untuk 
mengatasi perut kembung.

Selain itu, beras kencur juga dapat 
membantu meredakan peradangan. 
Hal ini karena beras kencur memiliki 
sifat antiinflamasi yang dapat 
meredakan peradangan.
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Mengonsumsi beras kencur telah 
dipercaya sejak dulu dapat 
meningkatkan nafsu makan. Apabila 
anak Anda mengalami susah makan, 
maka cobalah untuk memberinya jamu 
beras kencur.

Memperlambat Pertumbuhan Sel 
Kanker

Meningkatkan Nafsu Makan

Sifat antiinflamasi dari beras kencur bisa 
membantu meredakan pembengkakan 
dan rasa nyeri yang dirasakan. Oleh 
sebab itu, tak heran jika sejak dulu beras 
kencur dipercaya dapat membantu 
pemulihan patah tulang.

Kandungan dalam beras kencur sejak 
dulu dipercaya dapat membuat anak 
lebih mudah makan sehingga akan 
berpengaruh pada peningkatan berat 
badan dan pertumbuhannya.

membantu pemulihan patah tulang. Saat 
seseorang mengalami patah tulang, 
maka umumnya ia akan mengalami 
pembengkakan dan rasa nyeri.

Manfaat lain dari beras kencur yaitu 
membantu memperlambat pertumbuhan 
sel kanker. Beras kencur mempunyai 
sifat anti kanker lantaran mengandung 
etil p-metoksisinamat.

Oleh sebab itu, konsumsi lah jamu beras 
kencur secara cukup untuk memperoleh 
manfaat-manfaatnya. Salah satunya, 
memperlambat pertumbuhan sel kanker.
Mengatasi Masalah Pencernaan
Jamu beras kencur juga dapat membantu 
mengatasi masalah pencernaan. Dalam 
jurnal 'International Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences' disebutkan 
bahwa jamu beras kencur dapat 
membantu mengatasi beberapa 
gangguan pencernaan, seperti diare 
ataupun sakit perut.Mantan politikus Partai Demokrat, Jhonny 

Allen Marbun melayangkan gugatan atas 
pemecatan kepada dirinya oleh Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Pusat.
Gugatan tersebut telah terdaftar dalam 
Sistem Informasi Penelusuran Perkara 
(SIPP) PN Jakarta Pusat, pada Selasa 
(2/3) dengan nomor 135/Pdt.G/2021/ 
PNJkt.Pst. Dengan turut mengugat tiga 
pihak yakni, AHY selaku tergugat I, 
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 
Teuku Riefky Harsya tergugat II, dan 
Ketua Dewan Kehormatan Partai 
Demokrat Hinca Pandjaitan tergugat 
III."Iya benar sudah terdaftar," kata 

Jhonny Allen Gugat AHY 

"Menyatakan tidak sah dan/atau batal 
demi hukum Surat Keputusan Dewan 
Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 
01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 
Februari 2021 tentang Rekomendasi 

Humas PN Jakarta Pusat, Bambang 
Nurcahyo ketika dikonfirmasi 
merdeka.com, Rabu (3/3).
Dalam petitum gugatannya, Jhonny 
meminta pengadilan mengabulkan 
permohonannya untuk menyatakan 
kepada AHY, Teuku Riefky, dan Hinca 
yang dinilai telah melakukan perbuatan 
melawan hukum. Termasuk meminta 
kepada majelis hakim atas perbuatan 
atau putusan Tergugat III terkait 
pemberhentian Penggugat.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Mengonsumsi beras kencur telah 
dipercaya sejak dulu dapat 
meningkatkan nafsu makan. Apabila 
anak Anda mengalami susah makan, 
maka cobalah untuk memberinya jamu 
beras kencur.

Memperlambat Pertumbuhan Sel 
Kanker

Meningkatkan Nafsu Makan

Sifat antiinflamasi dari beras kencur bisa 
membantu meredakan pembengkakan 
dan rasa nyeri yang dirasakan. Oleh 
sebab itu, tak heran jika sejak dulu beras 
kencur dipercaya dapat membantu 
pemulihan patah tulang.

Kandungan dalam beras kencur sejak 
dulu dipercaya dapat membuat anak 
lebih mudah makan sehingga akan 
berpengaruh pada peningkatan berat 
badan dan pertumbuhannya.

membantu pemulihan patah tulang. Saat 
seseorang mengalami patah tulang, 
maka umumnya ia akan mengalami 
pembengkakan dan rasa nyeri.

Manfaat lain dari beras kencur yaitu 
membantu memperlambat pertumbuhan 
sel kanker. Beras kencur mempunyai 
sifat anti kanker lantaran mengandung 
etil p-metoksisinamat.

Oleh sebab itu, konsumsi lah jamu beras 
kencur secara cukup untuk memperoleh 
manfaat-manfaatnya. Salah satunya, 
memperlambat pertumbuhan sel kanker.
Mengatasi Masalah Pencernaan
Jamu beras kencur juga dapat membantu 
mengatasi masalah pencernaan. Dalam 
jurnal 'International Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences' disebutkan 
bahwa jamu beras kencur dapat 
membantu mengatasi beberapa 
gangguan pencernaan, seperti diare 
ataupun sakit perut.Mantan politikus Partai Demokrat, Jhonny 

Allen Marbun melayangkan gugatan atas 
pemecatan kepada dirinya oleh Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Pusat.
Gugatan tersebut telah terdaftar dalam 
Sistem Informasi Penelusuran Perkara 
(SIPP) PN Jakarta Pusat, pada Selasa 
(2/3) dengan nomor 135/Pdt.G/2021/ 
PNJkt.Pst. Dengan turut mengugat tiga 
pihak yakni, AHY selaku tergugat I, 
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 
Teuku Riefky Harsya tergugat II, dan 
Ketua Dewan Kehormatan Partai 
Demokrat Hinca Pandjaitan tergugat 
III."Iya benar sudah terdaftar," kata 

Jhonny Allen Gugat AHY 

"Menyatakan tidak sah dan/atau batal 
demi hukum Surat Keputusan Dewan 
Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 
01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 
Februari 2021 tentang Rekomendasi 

Humas PN Jakarta Pusat, Bambang 
Nurcahyo ketika dikonfirmasi 
merdeka.com, Rabu (3/3).
Dalam petitum gugatannya, Jhonny 
meminta pengadilan mengabulkan 
permohonannya untuk menyatakan 
kepada AHY, Teuku Riefky, dan Hinca 
yang dinilai telah melakukan perbuatan 
melawan hukum. Termasuk meminta 
kepada majelis hakim atas perbuatan 
atau putusan Tergugat III terkait 
pemberhentian Penggugat.

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359
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Sementara itu, berdasarkan informasi 
yang termuat di website SIPP PN 
Jakarta Pusat, sidang gugatan Johnny 
Allen rencananya akan digelar pada 
Rabu (17/3) dalam dua pekan lagi.

Kemudian pada petitum terakhir, 
majelis hakim diminta menyatakan 
tidak sah dan/atau batal demi hukum 
Surat Keputusan Dewan Pimpinan 
Pusat Partai Demokrat Nomor: 
09/SK/DPP.PD/II/2021 Tertanggal 26 
Februari 2021 tentang Pemberhentian 
Tetap sebagai Anggota Partai 
Demokrat.

Seperti diketahui, Dewan Kehormatan 

Penjatuhan Sanksi Pemberhentian 
Tetap Sebagai Anggota Partai 
Demokrat kepada Saudara drh. Jhonny 
Allen Marbun,MM," berikut bunyi 
petitum gugatan Jhonny dalam website 
SIPP PN Jakarta Pusat.

Partai Demokrat memutuskan untuk 
memecat tujuh kadernya yang diduga 
terlibat dalam gerakan kudeta internal 
partai berlambang Bintang Mercy itu, 
Jumat (26/2). Ketujuhnya adalah 
Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, 
Jhonny Allen Marbun, Syofwatillah 
Mohzaib, dan Ahmad Yahya, dan Marzuki 
Alie.Namun mereka melakukan 
perlawanan. Bahkan Jhonny Allen 
menyerang balik AHY dan SBY yang 
disebut ingin mengubah Demokrat 
menjadi partai dinasti Cikeas.

Johni menyebut, Kongres V Partai 
Demorkat yang mengukuhkan AHY 
merupakan hasil rekayasa sang ayah, 
SBY."Kongres V 15 Maret 2020, di 
Senayan, Jakarta. Kembali SBY 
merekayasa tata cara kongres tidak 
sesuai sebagaimana mestinya," kata 

Malah setelah SBY berpidato, peserta 
Kongres yang tidak punya hak suara 
diusir dari area. "Setelah pidato Ketua 
Umum SBY, peserta Kongres yang tidak 
punya hak suara diusir keluar dari arena 
Kongres," kata Jhonny.

Dalam Kongres V itu, ungkap Jhonny, 
tidak ada pembahasan dan tata tertib 
acara. Seharusnya membahas syarat dan 
tata cara pemilihan ketua umum. Laporan 
pertanggungjawaban dari SBY sebagai 
ketua umum saat itu juga tidak ada.

Jhonny bilang, seharusnya semua 
peserta Kongres memiliki hak suara. Itu 
dapat digunakan saat pemilihan ketua 
umum atau perbedaan pendapat.SBY, ia 
tuding, mendesain seluruh ketua DPD 
mendeklarasikan AHY sebagai ketua 

Jhonny dalam video yang diterima 
merdeka.com, Minggu (28/2). "SBY mendesign seluruh ketua-ketua 

DPD seluruh Indonesia untuk 
medeklarasikan AHY sebagai ketua 
umum. Itulah yang mereka sebut 
aklamasi," kata dia.Karena itu, 
Jhonny menilai, AHY menjadi ketua 
umum tidak pernah berupaya 
mendaki ke puncak. AHY juga tidak 
tahu caranya turun gunung sehingga 
harus SBY yang menghadapi isu 
kudeta belakangan.

umum.

"Makanya AHY berada di puncak 
gunung, tapi tidak pernah mendaki. 
Oleh sebab itu, AHY selaku ketua 
umum tidak tahu cara turun gunung, 
sehingga bapaknya SBY yang saya 
hormati menjadi turun gunung. Inilah 
yang saya sebut krisis 
kepemimpinan," kata Jhonny.
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Sementara itu, berdasarkan informasi 
yang termuat di website SIPP PN 
Jakarta Pusat, sidang gugatan Johnny 
Allen rencananya akan digelar pada 
Rabu (17/3) dalam dua pekan lagi.

Kemudian pada petitum terakhir, 
majelis hakim diminta menyatakan 
tidak sah dan/atau batal demi hukum 
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Demokrat kepada Saudara drh. Jhonny 
Allen Marbun,MM," berikut bunyi 
petitum gugatan Jhonny dalam website 
SIPP PN Jakarta Pusat.

Partai Demokrat memutuskan untuk 
memecat tujuh kadernya yang diduga 
terlibat dalam gerakan kudeta internal 
partai berlambang Bintang Mercy itu, 
Jumat (26/2). Ketujuhnya adalah 
Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, 
Jhonny Allen Marbun, Syofwatillah 
Mohzaib, dan Ahmad Yahya, dan Marzuki 
Alie.Namun mereka melakukan 
perlawanan. Bahkan Jhonny Allen 
menyerang balik AHY dan SBY yang 
disebut ingin mengubah Demokrat 
menjadi partai dinasti Cikeas.

Johni menyebut, Kongres V Partai 
Demorkat yang mengukuhkan AHY 
merupakan hasil rekayasa sang ayah, 
SBY."Kongres V 15 Maret 2020, di 
Senayan, Jakarta. Kembali SBY 
merekayasa tata cara kongres tidak 
sesuai sebagaimana mestinya," kata 

Malah setelah SBY berpidato, peserta 
Kongres yang tidak punya hak suara 
diusir dari area. "Setelah pidato Ketua 
Umum SBY, peserta Kongres yang tidak 
punya hak suara diusir keluar dari arena 
Kongres," kata Jhonny.

Dalam Kongres V itu, ungkap Jhonny, 
tidak ada pembahasan dan tata tertib 
acara. Seharusnya membahas syarat dan 
tata cara pemilihan ketua umum. Laporan 
pertanggungjawaban dari SBY sebagai 
ketua umum saat itu juga tidak ada.

Jhonny bilang, seharusnya semua 
peserta Kongres memiliki hak suara. Itu 
dapat digunakan saat pemilihan ketua 
umum atau perbedaan pendapat.SBY, ia 
tuding, mendesain seluruh ketua DPD 
mendeklarasikan AHY sebagai ketua 

Jhonny dalam video yang diterima 
merdeka.com, Minggu (28/2). "SBY mendesign seluruh ketua-ketua 

DPD seluruh Indonesia untuk 
medeklarasikan AHY sebagai ketua 
umum. Itulah yang mereka sebut 
aklamasi," kata dia.Karena itu, 
Jhonny menilai, AHY menjadi ketua 
umum tidak pernah berupaya 
mendaki ke puncak. AHY juga tidak 
tahu caranya turun gunung sehingga 
harus SBY yang menghadapi isu 
kudeta belakangan.

umum.

"Makanya AHY berada di puncak 
gunung, tapi tidak pernah mendaki. 
Oleh sebab itu, AHY selaku ketua 
umum tidak tahu cara turun gunung, 
sehingga bapaknya SBY yang saya 
hormati menjadi turun gunung. Inilah 
yang saya sebut krisis 
kepemimpinan," kata Jhonny.
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

Harris,57 tahun lulusan dan lama
tinggal di Belanda. Duda, istri 
meninggal dunia, skrg ada di 
Surabaya mencari pasangan hidup
wanita open minded dan mandiri .
Hub : +62813 441 50740

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

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

Bola

Aqil Sirodj Jadi Komut PT. KAI

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Said Aqil 
merupakan 
salah satu 
ulama 
kharismatik 
yang cukup 
dikenal luas di 
kalangan 
masyarakat 
muslim 
Indonesia, 
khususnya 
warga NU. Pria 
kelahiran 
Cirebon 03 Juli 
1953 itu dikenal 
dengan latar belakang agama yang 
kuat, dan selalu ingin memperjuangkan 
Islam di berbagai aspek.Jejak 
akademisnya di perguruan tinggi Islam 
di luar negeri membuatnya populer 
sebagai sosok yang moderat dalam 
dakwah dan memperjuangkan Islam di 
era baru.
Siradj, sapaan akrabnya, tercatat 
pernah menempuh pendidikan S1 di 
Universitas King Abdul Aziz, jurusan 
Ushuluddin dan Dakwah dan lulus 
1982. Kemudian ia melanjutkan studi 
S2 di Universitas Umm al-Qura, jurusan 
Perbandingan Agama dan lulus 1987.
Sementara gelar doktornya diperoleh 
University of Umm Al-qura dengan 
jurusan Aqidah/Firasat islam pada 1994.
Meski lekat dengan dunia dakwah, 
pengalaman karir Siradj tak melulu 
bersinggungan dengan agama. Di 
ranah politik dan pemerintahan ia 
pernah menjadi Wakil Ketua Tim 
penyusun rancangan AD/ART PKB, 
anggota MPR anggota fraksi yang 
mewakili NU (1999-2004), serta 

 Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul 
Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj diangkat 
Menteri BUMN Erick Thohir menjadi 
Komisaris Utama PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) atau KAI. Hal 
tersebut disampaikan Riza Primadi 
yang juga ditunjuk sebagai komisaris 
perusahaan tersebut.

Terpilihnya Siradj 
sebagai pemimpin 
organisasi 
Nahdlatul Ulama 
sendiri 
merupakan buah 
dari usahanya 

dan pendukungnya dalam Mukhtamar NU 
pada 2010. Siradj mengalahkan Slamet 
Effendi Yusuf dengan raihan 294 suara, 
sementara Slamet Effendi Yusuf hanya 
mendapatkan 201 suara.Berlanjut ke 
putaran dua akhirnya Siradj sebagai 
pemenang dengan suara terunggul 
sebanyak 178 Suara yang tentunya sudah 
memenuhi tata tertib Mukhtamar yang 
mengharuskan seorang calon 
mengumpulkan poin 99 Suara.Di luar 
jabatannya sebagai Ketum PBNU, Siradj 
dikenal juga sebagai sosok yang vokal 
terhadap kebijakan pemerintah. Ia kerap 
memberikan kritik salah satunya terkait 
dengan dikeluarkannya industri minuman 
berlakohol dari daftar negatif investasi 
(DNI).Namun ia sempat menjadi buah 
bibir warganet karena pidatonya soal 
"semua harus dari NU" di dalam 
peringatan Hari Lahir ke-73 Muslimat NU 
di Jakarta pada 27 Januari 2019. Pidato 
tersebut dianggap sebagai manuver politik 
untuk meminta jabatan ke paslon capres-
cawapres dan menuai banyak kontroversi 
dari berbagai kalangan.

Penasehat Masyarakat Pariwisata 
Indonesia (2001-2016).Kemudian ia juga 
tercatat pernah menjadi Dosen Institut 
Pendidikan Tinggi Ilmu Alquran (1995-
1997), Dosen Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, Wakil Direktur 
Universitas Islam Malang (1997-1999), 

dan Penasehat 
MKDU Fakultas di 
Universitas 
Surabaya (1998-
2016), serta 
Dosen 
Pascasarjana ST 
Ibrahim Maqdum 
Tuban (2003-
2016).

Seperti dilaporkan Xinhua, Rabu (3/3), 
Majelis tinggi Kongres menyetujui 
pencalonannya dalam 84-15 suara. 
Raimondo, mantan pemodal ventura 
berusia 49 tahun, akan mempersingkat 
masa jabatan keduanya sebagai 
gubernur Rhode Island dan diperkirakan 
akan dilantik pada Rabu (3/3).

Gubernur Rhode Island Gina Raimondo 
pada Selasa (2/3) dikonfirmasi oleh 
Senat Amerika Serikat (AS) sebagai 
menteri perdagangan yang baru. 
Dukungan Senat ini diberikan sekitar dua 
bulan setelah pengumuman pencalonan 
dari Presiden Joe Biden.

Asosiasi Teknologi Konsumen, dalam 
cuitan Twitter, mengucapkan selamat 
atas konfirmasi Raimondo sebagai 
sekretaris perdagangan. "Kami berharap 
dapat bekerja sama dengan Anda untuk 
mendorong inovasi dan memastikan 
daya saing ekonomi AS," kata asosiasi 
tersebut.Saat mengumumkan 
pencalonan Raimondo, Biden menyoroti 
bahwa dia adalah "putri dari keluarga 
kelas pekerja" yang tahu bagaimana 
rasanya ketika pekerjaan pabrik orang 
tua dikirim ke luar negeri.Ketika sidang 
konfirmasi, Raimondo berjanji akan 

Gina Raimondo Jadi Mendag Amerika

Menteri perdagangan baru 
kemungkinan akan memainkan peran 
penting dalam mengimplementasikan 
agenda kebijakan pemerintahan Biden, 
seperti memperkuat pemulihan 
ekonomi, membangun kembali 
infrastruktur negara yang runtuh, 
memerangi perubahan iklim, dan 
kemungkinan akan menghadapi 
perairan bermasalah di front 
perdagangan.
Raimondo terpilih sebagai gubernur 
perempuan pertama Rhode Island 
pada 2014, dan terpilih kembali pada 
2018. Sebelumnya, ia menjabat 
sebagai bendahara negara dan 
mendapat perhatian karena merombak 
sistem pensiun negara. Dia 
sebelumnya menghabiskan lebih dari 
satu dekade bekerja di modal ventura.

meningkatkan upaya untuk 
merevitalisasi manufaktur 
AS.Raimondo juga menggarisbawahi 
ketidakadilan struktural yang dihadapi 
minoritas dan keluarga dengan 
pendapatan rendah, menekankan 
perlunya departemen perdagangan 
untuk mendukung bisnis dan pekerja 
dalam ekonomi yang dilanda pandemi.
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

Harris,57 tahun lulusan dan lama
tinggal di Belanda. Duda, istri 
meninggal dunia, skrg ada di 
Surabaya mencari pasangan hidup
wanita open minded dan mandiri .
Hub : +62813 441 50740

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

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

Bola

Aqil Sirodj Jadi Komut PT. KAI

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Said Aqil 
merupakan 
salah satu 
ulama 
kharismatik 
yang cukup 
dikenal luas di 
kalangan 
masyarakat 
muslim 
Indonesia, 
khususnya 
warga NU. Pria 
kelahiran 
Cirebon 03 Juli 
1953 itu dikenal 
dengan latar belakang agama yang 
kuat, dan selalu ingin memperjuangkan 
Islam di berbagai aspek.Jejak 
akademisnya di perguruan tinggi Islam 
di luar negeri membuatnya populer 
sebagai sosok yang moderat dalam 
dakwah dan memperjuangkan Islam di 
era baru.
Siradj, sapaan akrabnya, tercatat 
pernah menempuh pendidikan S1 di 
Universitas King Abdul Aziz, jurusan 
Ushuluddin dan Dakwah dan lulus 
1982. Kemudian ia melanjutkan studi 
S2 di Universitas Umm al-Qura, jurusan 
Perbandingan Agama dan lulus 1987.
Sementara gelar doktornya diperoleh 
University of Umm Al-qura dengan 
jurusan Aqidah/Firasat islam pada 1994.
Meski lekat dengan dunia dakwah, 
pengalaman karir Siradj tak melulu 
bersinggungan dengan agama. Di 
ranah politik dan pemerintahan ia 
pernah menjadi Wakil Ketua Tim 
penyusun rancangan AD/ART PKB, 
anggota MPR anggota fraksi yang 
mewakili NU (1999-2004), serta 

 Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul 
Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj diangkat 
Menteri BUMN Erick Thohir menjadi 
Komisaris Utama PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) atau KAI. Hal 
tersebut disampaikan Riza Primadi 
yang juga ditunjuk sebagai komisaris 
perusahaan tersebut.

Terpilihnya Siradj 
sebagai pemimpin 
organisasi 
Nahdlatul Ulama 
sendiri 
merupakan buah 
dari usahanya 

dan pendukungnya dalam Mukhtamar NU 
pada 2010. Siradj mengalahkan Slamet 
Effendi Yusuf dengan raihan 294 suara, 
sementara Slamet Effendi Yusuf hanya 
mendapatkan 201 suara.Berlanjut ke 
putaran dua akhirnya Siradj sebagai 
pemenang dengan suara terunggul 
sebanyak 178 Suara yang tentunya sudah 
memenuhi tata tertib Mukhtamar yang 
mengharuskan seorang calon 
mengumpulkan poin 99 Suara.Di luar 
jabatannya sebagai Ketum PBNU, Siradj 
dikenal juga sebagai sosok yang vokal 
terhadap kebijakan pemerintah. Ia kerap 
memberikan kritik salah satunya terkait 
dengan dikeluarkannya industri minuman 
berlakohol dari daftar negatif investasi 
(DNI).Namun ia sempat menjadi buah 
bibir warganet karena pidatonya soal 
"semua harus dari NU" di dalam 
peringatan Hari Lahir ke-73 Muslimat NU 
di Jakarta pada 27 Januari 2019. Pidato 
tersebut dianggap sebagai manuver politik 
untuk meminta jabatan ke paslon capres-
cawapres dan menuai banyak kontroversi 
dari berbagai kalangan.

Penasehat Masyarakat Pariwisata 
Indonesia (2001-2016).Kemudian ia juga 
tercatat pernah menjadi Dosen Institut 
Pendidikan Tinggi Ilmu Alquran (1995-
1997), Dosen Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, Wakil Direktur 
Universitas Islam Malang (1997-1999), 

dan Penasehat 
MKDU Fakultas di 
Universitas 
Surabaya (1998-
2016), serta 
Dosen 
Pascasarjana ST 
Ibrahim Maqdum 
Tuban (2003-
2016).

Seperti dilaporkan Xinhua, Rabu (3/3), 
Majelis tinggi Kongres menyetujui 
pencalonannya dalam 84-15 suara. 
Raimondo, mantan pemodal ventura 
berusia 49 tahun, akan mempersingkat 
masa jabatan keduanya sebagai 
gubernur Rhode Island dan diperkirakan 
akan dilantik pada Rabu (3/3).

Gubernur Rhode Island Gina Raimondo 
pada Selasa (2/3) dikonfirmasi oleh 
Senat Amerika Serikat (AS) sebagai 
menteri perdagangan yang baru. 
Dukungan Senat ini diberikan sekitar dua 
bulan setelah pengumuman pencalonan 
dari Presiden Joe Biden.

Asosiasi Teknologi Konsumen, dalam 
cuitan Twitter, mengucapkan selamat 
atas konfirmasi Raimondo sebagai 
sekretaris perdagangan. "Kami berharap 
dapat bekerja sama dengan Anda untuk 
mendorong inovasi dan memastikan 
daya saing ekonomi AS," kata asosiasi 
tersebut.Saat mengumumkan 
pencalonan Raimondo, Biden menyoroti 
bahwa dia adalah "putri dari keluarga 
kelas pekerja" yang tahu bagaimana 
rasanya ketika pekerjaan pabrik orang 
tua dikirim ke luar negeri.Ketika sidang 
konfirmasi, Raimondo berjanji akan 

Gina Raimondo Jadi Mendag Amerika

Menteri perdagangan baru 
kemungkinan akan memainkan peran 
penting dalam mengimplementasikan 
agenda kebijakan pemerintahan Biden, 
seperti memperkuat pemulihan 
ekonomi, membangun kembali 
infrastruktur negara yang runtuh, 
memerangi perubahan iklim, dan 
kemungkinan akan menghadapi 
perairan bermasalah di front 
perdagangan.
Raimondo terpilih sebagai gubernur 
perempuan pertama Rhode Island 
pada 2014, dan terpilih kembali pada 
2018. Sebelumnya, ia menjabat 
sebagai bendahara negara dan 
mendapat perhatian karena merombak 
sistem pensiun negara. Dia 
sebelumnya menghabiskan lebih dari 
satu dekade bekerja di modal ventura.

meningkatkan upaya untuk 
merevitalisasi manufaktur 
AS.Raimondo juga menggarisbawahi 
ketidakadilan struktural yang dihadapi 
minoritas dan keluarga dengan 
pendapatan rendah, menekankan 
perlunya departemen perdagangan 
untuk mendukung bisnis dan pekerja 
dalam ekonomi yang dilanda pandemi.
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Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

Disewakan  kamar besar dan sedang
di daerah stategis. Antara 19 street
dan McKean 20xx South.
Hubungi : Mr. Ming 267 - 506 - 1410

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

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

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

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

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

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

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

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

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

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

 Menteri BUMN Erick Thohir 
mengatakan telah memangkas jumlah 
BUMN dari 142 menjadi tinggal tersisa 
41 perusahaan. Pemangkasan tersebut 
merupakan 
bentuk 
transformasi 
perusahaan 
pelat merah.

"Merupakan komitmen saya untuk 
mentransformasi BUMN Indonesia 

"Kami telah 
berhasil 
mengurangi 
jumlah BUMN 
dari 142 
menjadi 41. 
Dan kami juga 
mengurangi 
jumlah kluster 
BUMN dari 27 
menjadi 12 
kluster saat 
ini," ujarnya 
dalam acara 
MNC Group 
Investor Forum 
2021, Rabu (3/3).
Erick mengatakan BUMN memiliki 
peran strategis dalam pengembangan 
perekonomian Indonesia. Terlebih, 
jumlah aset semua perusahaan pelat 
merah mencapai US$650 miliar, setara 
Rp9.259 triliun (mengacu kurs 
Rp14.245 per dolar AS).Dengan aset 
jumbo itu, maka transformasi 
pengelolaan BUMN menjadi agenda 
utama Kementerian BUMN di bawah 
kepemimpinannya.

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin.
Gaji $100/hari. Tinggal dalam.
Call : 267 - 255 - 8191

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

"Restrukturisasi ini kami melakukan 
bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani). 
Dari 142 BUMN sekarang kami bisa 
mengkategorikan BUMN jumlahnya 107 
perusahaan," ungkap Erick.

Dengan 
demikian, 
manfaat 
ekonomi 
dari proyek 
yang 
dikerjakan 
BUMN bisa 
lebih 
dirasakan 
secara 
luas."Kami 
menyadari 
sepenuhny

a bahwa untuk memberikan dampak yang 
nyata berarti meningkatkan kinerja BUMN 
Indonesia, serta memberikan nilai lebih 
bagi perekonomian negara, kami harus 
merangkul sektor swasta karena keahlian 
dan pengalaman mereka," ucapnya.

Ia menuturkan transformasi BUMN 
dilakukan melalui lima pilar. Salah 

satunya, 
menggand
eng swasta 
untuk 
membentu
k sebuah 
ekosistem.

Sejak awal menjabat, Erick memang 
sudah dicanangkannya sejak awal 
menjabat. Per Juni 2020 lalu, 
Kementerian BUMN berhasil mengurangi 
jumlah BUMN dari semula 142 
perusahaan menjadi 107 perusahaan.

menjadi lebih akuntabel, profesional, dan 
transparan," katanya.

Erick Thohir Pangkas 142 BUMN Jadi 41
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Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

Disewakan  kamar besar dan sedang
di daerah stategis. Antara 19 street
dan McKean 20xx South.
Hubungi : Mr. Ming 267 - 506 - 1410

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745
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For rent  apartment south philly 18th St
$675/month or  $1200/month
Call : 267 - 243 - 3180

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

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

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

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

p1

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

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

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

Dicari Pekerja untuk kerja di 
Lowongan

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

Hub : Sina

Telp : 215 - 681 - 7705
Speak English

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

Lowongan

Di Jual

Honda Odyssey

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Kamar disewakan Di 15th St dan Mole.
Hub : 267 - 266 - 0175

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

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

 Menteri BUMN Erick Thohir 
mengatakan telah memangkas jumlah 
BUMN dari 142 menjadi tinggal tersisa 
41 perusahaan. Pemangkasan tersebut 
merupakan 
bentuk 
transformasi 
perusahaan 
pelat merah.

"Merupakan komitmen saya untuk 
mentransformasi BUMN Indonesia 

"Kami telah 
berhasil 
mengurangi 
jumlah BUMN 
dari 142 
menjadi 41. 
Dan kami juga 
mengurangi 
jumlah kluster 
BUMN dari 27 
menjadi 12 
kluster saat 
ini," ujarnya 
dalam acara 
MNC Group 
Investor Forum 
2021, Rabu (3/3).
Erick mengatakan BUMN memiliki 
peran strategis dalam pengembangan 
perekonomian Indonesia. Terlebih, 
jumlah aset semua perusahaan pelat 
merah mencapai US$650 miliar, setara 
Rp9.259 triliun (mengacu kurs 
Rp14.245 per dolar AS).Dengan aset 
jumbo itu, maka transformasi 
pengelolaan BUMN menjadi agenda 
utama Kementerian BUMN di bawah 
kepemimpinannya.

Dibutuhkan pembantu rumah 
tangga bisa masak.Perempuan, 
bisa berbahasa mandarin.
Gaji $100/hari. Tinggal dalam.
Call : 267 - 255 - 8191

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

"Restrukturisasi ini kami melakukan 
bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani). 
Dari 142 BUMN sekarang kami bisa 
mengkategorikan BUMN jumlahnya 107 
perusahaan," ungkap Erick.

Dengan 
demikian, 
manfaat 
ekonomi 
dari proyek 
yang 
dikerjakan 
BUMN bisa 
lebih 
dirasakan 
secara 
luas."Kami 
menyadari 
sepenuhny

a bahwa untuk memberikan dampak yang 
nyata berarti meningkatkan kinerja BUMN 
Indonesia, serta memberikan nilai lebih 
bagi perekonomian negara, kami harus 
merangkul sektor swasta karena keahlian 
dan pengalaman mereka," ucapnya.

Ia menuturkan transformasi BUMN 
dilakukan melalui lima pilar. Salah 

satunya, 
menggand
eng swasta 
untuk 
membentu
k sebuah 
ekosistem.

Sejak awal menjabat, Erick memang 
sudah dicanangkannya sejak awal 
menjabat. Per Juni 2020 lalu, 
Kementerian BUMN berhasil mengurangi 
jumlah BUMN dari semula 142 
perusahaan menjadi 107 perusahaan.

menjadi lebih akuntabel, profesional, dan 
transparan," katanya.

Erick Thohir Pangkas 142 BUMN Jadi 41


