
02 www.sipbuletin.com

Edisi 1522

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 14.096,- Kurs BI $1 = Rp 14.395-

bersambung ke hal 3

Jum’at 
09/24/2021

Hubungi : 267 - 235 - 3359

212 Mart
Presiden Joko Widodo menerbitkan 
kebijakan baru yang mengatur disiplin 
kerja pegawai negeri sipil (PNS) di 
lingkungan pemerintahan. Dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 
Tahun 2021, PNS yang bolos kerja dan 
tidak netral dalam pemilu bisa 
diberhentikan. Sanksi pemberhentian 
merupakan sanksi berat yang 
dijatuhkan kepada PNS yang 
melanggar ketentuan soal netralitas 
dan disiplin. Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) 
menyebut Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil juga berlaku untuk 
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 
Dalam siaran persnya, Sabtu 
(18/9/2021), Kemenpan RB 
mengungkapkan terdapat 14 larangan 
yang harus dihindari oleh PNS. "Bagi 
PNS yang tidak menaati ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman 
disiplin," bunyi Pasal 7 dalam PP 
tersebut. Nantinya ketentuan 
pelaksanaan dari PP Nomor 94 Tahun 
2021 akan diatur lebih lanjut oleh 

  Aturan PNS Yang Baru

Bolos 3 Hari Dipecat

Aturan PNS Yang Baru

Bolos 3 Hari Dipecat
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Peraturan Badan Kepegawaian 
Negara. Adapuan aturan mengenai 
disiplin PNS ini mulai berlaku sejak 
diundangkan pada 31 Agustus 2021. 
Dengan adanya aturan tersebut, 
peraturan lama PP No. 53/2010 
tentang Disiplin PNS dinyatakan 
dicabut. Namun ketentuan mengenai 
jenis hukuman disiplin sedang dalam 
PP tersebut masih dinyatakan berlaku. 
PNS atau CPNS yang melanggar PP 
Nomor 94 Tahun 2021 akan diberikan 
hukuman disiplin. Tingkat hukuman 
disiplin terbagi menjadi tiga, yakni 
hukuman disiplin ringan, sedang, 
hingga berat. Hukuman disiplin ringan 
terdiri atas teguran lisan, teguran 
tertulis, serta pernyataan tidak puas 
secara tertulis. Sedangkan hukuman 
disiplin sedang terdiri dari 
pemotongan tunjangan kinerja 
sebesar 25 persen yang terbagi 
menjadi tiga kurun waktu, yakni 
selama 6 bulan, 9 bulan, dan 12 
bulan. Sementara itu hukuman disiplin 
berat yaitu penurunan jabatan 
setingkat lebih rendah selama 12 

bulan, pembebasan dari jabatannya 
menjadi jabatan pelaksana selama 12 
bulan, pemberhentian dengan tidak 
hormat atas permintaan sendiri sebagai 
PNS. Salah satu pasal yang paling 
menyita perhatian adalah hukuman bagi 
PNS yang diketahui bolos kerja atau 
tidak masuk selama beberapa hari, baik 
dihitung berturut-turut maupun secara 
kumulatif. Dalam aturan anyar tersebut, 
PNS yang kedapatan tidak masuk kerja 
selama 3 sampai 10 hari secara terus 
menerus (berturut-turut) maka 
mendapatkan sanksi dipecat dengan 
hormat. "Pemberhentian dengan tidak 
hormat atas permintaan sendiri sebagai 
PNS, bagi PNS yang tidak masuk kerja 
tanpa alasan yang sah secara terus 
menerus 3 sampai 10 (sepuluh) hari 
kerja," bunyi Pasal 11 ayat (2) huruf d 
angka 4) diberhentikan pembayaran 
gajinya sejak bulan berikutnya,'' bunyi 
pasal 15 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 
2021. Sanksi pemecatan dengan hormat 
juga berlaku untuk PNS yang bolos kerja 
atau tidak masuk kerja tanpa alasan jelas 
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- PNS tidak masuk kerja tanpa alasan 
sah dengan kumulatif 21-24 hari kerja 
selama setahun disanksi penurunan 
jabatan setingkat lebih rendah 

- PNS tidak masuk kerja tanpa alasan 
sah selama kumulatif 28 hari dalam 
setahun disanksi dengan 
pemberhentian dengan tidak hormat 
atas permintaan sendiri. 

selama 28 hari kerja atau lebih (secara 
kumulatif) dalam setahun. Masih 
merujuk pada aturan sanksi PNS yang 
tidak kerja, yakni penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah untuk PNS yang 
tidak masuk kerja tanpa alasan yang 
sah secara kumulatif selama 21 hari 
sampai 24 hari kerja dalam setahun. 
Berikut rincian sanksi bagi PNS yang 
tidak masuk kerja yang diatur dalam PP 
Nomor 94 Tahun 2021: 

- PNS tidak masuk kerja tanpa alasan 
sah selama 10 hari kerja secara 
berturut-turut disanksi dengan 
pemberhentian dengan tidak hormat 
atas permintaan sendiri. 

- PNS tidak masuk kerja tanpa alasan 
sah dengan kumulatif 25-27 hari kerja 
selama setahun disanksi pembebasan 
jabatan sebagai jabatan pelaksana 
selama 12 bulan   

- Pemotongan tukin sebesar 25 persen 
selama 9 bulan untuk PNS yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan sah secara 
kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam 
setahun.

Selain sanksi ancaman pemecatan 
dengan hormat, PNS yang kedapatan 
tidak masuk kerja tanpa alasan jelas juga 
akan dikenakan hukuman potongan 
tunjangan kinerja atau tukin sebagai 
sanksi sedang. Berikut rincian 
pemotongan tukin berdasarkan PP Nomor 
94 Tahun 2021: 

- Pemotongan tukin sebesar 25 persen 
selama 12 bulan untuk PNS yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan sah secara 
kumulatif selama 17-20 hari kerja dalam 
setahun.
Masih soal aturan hukuman PNS yang 
tidak masuk kerja, PP Nomor 94 Tahun 
2021 juga mengatur sanksi ringan yakni: 
- Teguran lisan untuk PNS yang tidak 
masuk kerja secara kumulatif selama 3 
hari kerja dalam setahun 
- Teguran tertulis untuk PNS yang tidak 

- Pemotongan tukin sebesar 25 persen 
selama 6 bulan untuk PNS yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan sah secara 
kumulatif selama 11-13 hari kerja dalam 
setahun.          
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Selain bolos kerja, PP No. 94/2021 ini 
juga mengatur hukuman disiplin atas 
pelanggaran netralitas dalam pemilu. 
PNS dilarang memberikan dukungan 
kepada peserta pemilu dan pilkada. 
Pelanggaran akan larangan tersebut 
akan diberikan hukuman disiplin sedang 
hingga berat. Sanksi pemberhentian 
merupakan sanksi berat yang 

masuk kerja secara kumulatif selama 4-
6 hari kerja dalam setahun 
- Pernyataan tidak puas secara tertulis 
bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa 
alasan sah selama kumulatif 7-10 hari 
dalam setahun.

dijatuhkan kepada PNS yang melanggar 
ketentuan soal netralitas dan disiplin. 
Ketentuan sanksi berat bagi PNS tidak 
netral diatur dalam pasal 14 yang 
berbunyi, "Hukuman disiplin berat 
dijatuhkan bagi PNS yang melanggar 
ketentuan larangan memberikan 
dukungan kepada calon presiden/wakil 
presiden, calon kepala daerah/wakil 
kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, 
atau calon anggota DPRD." Adapun, jenis 
sanksi berat bagi PNS pelanggar aturan 
tersebut antara lain berupa, penurunan 
jabatan satu tingkat lebih rendah selama 
12 bulan; pembebasan dari jabatannya 
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menjadi jabatan pelaksana selama 12 
bulan; hingga pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS. Bentuk pelanggaran 
netralitas yang dimaksud seperti ikut 
berkampanye dengan mengerahkan 
PNS lain; berkampanye menggunakan 
fasilitas negara; membuat keputusan 
dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah 
satu pasangan calon sebelum, selama, 
dan sesudah masa kampanye. 
Netralitas PNS dalam setiap gelaran 
pemilu memang kerap menjadi sorotan. 
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 
mencatat 492 PNS melanggar netralitas 
di Pilkada 2020, namun hanya 256 atau 
sekitar 52 persen yang telah dijatuhkan 
sanksi oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian (PPK). PNS juga dilarang 
untuk melakukan pungutan di luar 
ketentuan, sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 5 huruf g. Bagi PNS yang 
melakukan pungutan di luar ketentuan 
yang berlaku, akan mendapatkan 
hukuman disiplin sedang jika 
berdampak negatif pada unit kerja 
dan/atau instansi yang bersangkutan, 
serta hukuman disiplin berat juga 
berdampak negatif negara dan/atau 
pemerintah. Adapun PP ini diterbitkan 
dalam rangka melaksanakan ketentuan 

dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara. PNS wajib mematuhi 
ketentuan disiplin PNS untuk menjamin 
terpeliharanya tata tertib dalam 
kelancaran pelaksanaan tugas, dan 
mewujudkan PNS yang berintegritas 
moral, profesional, dan akuntabel serta 
mendorong PNS lebih produktif. Menjadi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan 
pekerjaan yang menjadi impian dan 
harapan banyak orangtua kepada anak-
anaknya. Alasannya, pekerjaan tersebut 
dijamin oleh negara hingga masa tua dan 
juga merupakan pekerjaan yang boleh 
dikatakan stabil. Jaminan gaji PNS 
memiliki prospek jangka panjang yang 
tentunya cukup untuk kebutuhan hidup. 
Walaupun gaji PNS tidak sebesar 
karyawan swasta, para pegawai PNS 
memiliki beberapa tunjangan yang lain 
selain gaji pokok. Selain menjadi pegawai 
negeri memiliki tunjangan, mereka juga 
mendapatkan dua kali bonus tahunan. Ini 
yang dinamakan gaji ke 14 yang 
biasanya didapat selain gaji yang 
diterima bulanan sebanyak 12 kali dalam 
setahun. Menjadi PNS tunjangan ini akan 
disertakan dengan istri dan anak. Begitu 
pula dengan tunjangan hari tua, asuransi 
kesehatan atau dana pensiun yang dapat 
dinikmati selama hidup. Yang paling 
menguntungkan menjadi PNS adalah 
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Pengawasan sangat penting untuk 
disiplin PNS. Dalam instansi 
pemerintah disiplin kerja merupakan 
modal utama yang harus dimiliki setiap 
pegawai PNS. Karena PNS adalah 
‘abdi negara’ yang dituntut untuk 
menjadi pelayan publik. Pegawai 
Negeri Sipil merupakan sumber daya 
manusia aparatur negara sebagai ujung 
tombak untuk menentukan berhasil 
atau tidaknya dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Untuk itulah PNS harus 
mempunyai tanggung jawab moral, 

tidak ada sistem PHK maupun sistem 
kontrak. Namun yang perlu menjadi 
perhatian, pegawai negeri yang 
melakukan kejahatan seperti korupsi 
akan di non aktifkan. Sementara bagi 
yang melanggar kode etik kepegawaian 
akan diturunkan dari jabatannya. Jam 
kerja pegawai negeri kebanyakan lebih 
teratur, dimana mulai jam 9 pagi hingga 
5 sore pegawai meninggalkan kantor. 
Jadi dengan aturan yang baru ini 
diharapkan membuat para PNS sadar 
bahwa mereka bekerja digaji oleh uang 
rakyat. Jangan seenaknya mereka 
bekerja hanya cukup ‘setor muka’ 
setelah itu pergi untuk pulang ke 
rumah. 

beritikad baik, berintegritas, profesional 
dan setia pada negara. Jangan sampai 
aturan baru yang dibuat masih ada 
pegawai yang melanggar. Yang perlu 
diperbaiki adalah disiplin dan 
profesionalisme antara atasan dan 
bawahan. Artinya jangan mentang-
mentang karena teman dekat, kerabat, 
ataupun kawan dekat didiamkan tanpa 
diberikan sanksi yang berlaku. Perlu 
dicatat, ini bukan perusahaan atau kantor 
milik keluarga. Masih banyak peraturan 
yang dilanggar oleh banyak oknum PNS 
dalam melanggar peraturan yang telah 
dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara 
kolusi dan nepotisme. Masalah 
kedisiplinan sangat ditentukan oleh 
ketegasan pemerintah dalam 
memberikan sanksi yang bisa dipakai 
sebagai pembelajaran agar para pegawai 
tetap menjalankan tugas-tugasnya 
dengan baik. 

Kita berharap dengan aturan baru ini 
akan membuat PNS fokus dalam bekerja.

Dengan peraturan baru ini kementerian 
PAN-RB seharusnya juga membuat 
seleksi yang ketat terhadap penerimaan 
pegawai baru agar tugas pokok dan 
fungsi pegawai negeri benar-benar 
dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. 
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“Kalau kamu suka suatu jenis meditasi 
dan ingin melakukannya secara 
berulang, itulah meditasi yang cocok 
untukmu. Pokoknya apapun meditasi 
yang kamu suka, yang penting 
dilakukan,” kata Prita.
Meditasi Fokus

Psikolog sekaligus tim konselor dari 
aplikasi meditasi daring Riliv, Prita Yulia 
Maharani, menjelaskan 7 jenis meditasi 
yang dapat dilakukan untuk menjaga 
kesehatan mental. Ketujuh jenis 
meditasi itu adalah meditasi fokus, 
spiritual, cinta kasih, transendental, 
mindfulness, visual, dan movement.

Meditasi fokus adalah meditasi yang 
disarankan untuk orang dengan 
masalah fokus. Meditasi ini akan 
melibatkan panca indera untuk tetap 

Menenangkan pikiran dan menjaga 
kesehatan mental merupakan suatu hal 
yang perlu diupayakan. Salah satu untuk 
mendapatkannya adalah dengan 
melakukan meditasi.

Meditasi Spiritual

Saat melakukannya, jangan lupa untuk 
tetap tenang. Sebab dalam meditasi 
spiritual, keheningan adalah hal yang 
paling penting.

“Mungkin awalnya akan sulit karena 
melatih fokus tidak pernah mudah. 
Namun, jangan menyerah, ya!”

berkonsentrasi.
Ada beberapa cara yang bisa digunakan 
untuk bermeditasi fokus. Misalnya, 
memfokuskan pikiran pada irama napas 
atau suara jam yang berdenting.

Meditasi spiritual cocok untuk orang yang 
ingin mendekatkan diri dengan Tuhan 
dan alam semesta. Melalui meditasi 
spiritual, seseorang dapat merenungkan 
hidup dan hal-hal yang terjadi di sekitar.
“Kamu bisa melakukan meditasi ini 
dengan mengucapkan doa atau pujian 
yang sesuai dengan kepercayaan yang 
kamu anut.”

Meditasi Cinta Kasih
Meditasi cinta kasih biasa disebut dengan 

Mengenal Jenis - Jenis Meditasi

"Pada akhirnya saya membaca 
pertama, jika Puan elektabilitasnya 
enggak signifikan sampai batas yang 
ditentukan PDIP, pada akhirnya PDIP 
realistis. Ganjar jadi opsi selajutnya,” 
kata Adi saat dihubungi merdeka.com, 
Kamis (23/9).Adi menilai wajar, saat ini 
PDIP memberikan tempat khusus untuk 
Puan Maharani. Menurut dia, 
mengusung Puan sebagai capres 
menjadi target utama PDIP saat ini.
“Tentu skenario utama sekarang 
memajukan Puan dengan kerja politik 
yang sudah dimulai dari sekarang,” 

 PDIP melarang para kader untuk 
bicara calon presiden untuk Pemilu 
2024. Bahkan, PDIP akan memberikan 
sanksi kepada kader yang ketahuan 
terlibat ikut deklarasi dukungan capres.
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi 
Prayitno meyakini, pada akhirnya PDIP 
akan realistis mencalonkan Ganjar 
Pranowo sebagai presiden di Pemilu 
2024. Sementara Puan Maharani 
menjadi ketua umum PDIP.

PDIP : Belum Saatnya Bicara Capres

terang dia.Menurut Adi, PDIP pasti 
memberikan tempat yang terhormat bagi 
Puan nantinya. Apabila, partai lebih 
realistis untuk mengusung Ganjar sebagai 
tokoh yang elektabilitasnya paling tinggi di 
PDIP saat ini.Bisa saja, kata Adi, Puan 
nantinya akan dijadikan sebagai suksesi 
Megawati Soekarnoputri di kursi ketua 
umum PDIP.“Saya membaca endingnya 
parpol akan realitstis.PDIP mungkin 
skenarionya Ganjar Capres, Puan menjadi 
orang penting, entah ketum sebagai 
suksesor Megawati,” ujar dia.Diketahui, 
sejumlah relawan ramai deklarasi dukung 
Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. 
Termasuk relawan Jokowi Mania (Joman). 
Adapula Dulur Ganjar dan Teman Ganjar 
yang sudah membuat organisasi di 
daerah.Namun PDIP melalui Sekjen Hasto 
Kristiyanto menegaskan, belum saatnya 
bicara calon presiden. Saat ini, kader 
harus fokus membantu pemerintah dan 
masyarakat menghadapi pandemi Covid-
19. Keputusan Capres ada di tangan 
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. 



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Tanah Air

Tanah Air

InternasionalInternasional

Internasional

Info SIP

“Kalau kamu suka suatu jenis meditasi 
dan ingin melakukannya secara 
berulang, itulah meditasi yang cocok 
untukmu. Pokoknya apapun meditasi 
yang kamu suka, yang penting 
dilakukan,” kata Prita.
Meditasi Fokus

Psikolog sekaligus tim konselor dari 
aplikasi meditasi daring Riliv, Prita Yulia 
Maharani, menjelaskan 7 jenis meditasi 
yang dapat dilakukan untuk menjaga 
kesehatan mental. Ketujuh jenis 
meditasi itu adalah meditasi fokus, 
spiritual, cinta kasih, transendental, 
mindfulness, visual, dan movement.

Meditasi fokus adalah meditasi yang 
disarankan untuk orang dengan 
masalah fokus. Meditasi ini akan 
melibatkan panca indera untuk tetap 

Menenangkan pikiran dan menjaga 
kesehatan mental merupakan suatu hal 
yang perlu diupayakan. Salah satu untuk 
mendapatkannya adalah dengan 
melakukan meditasi.

Meditasi Spiritual

Saat melakukannya, jangan lupa untuk 
tetap tenang. Sebab dalam meditasi 
spiritual, keheningan adalah hal yang 
paling penting.

“Mungkin awalnya akan sulit karena 
melatih fokus tidak pernah mudah. 
Namun, jangan menyerah, ya!”

berkonsentrasi.
Ada beberapa cara yang bisa digunakan 
untuk bermeditasi fokus. Misalnya, 
memfokuskan pikiran pada irama napas 
atau suara jam yang berdenting.

Meditasi spiritual cocok untuk orang yang 
ingin mendekatkan diri dengan Tuhan 
dan alam semesta. Melalui meditasi 
spiritual, seseorang dapat merenungkan 
hidup dan hal-hal yang terjadi di sekitar.
“Kamu bisa melakukan meditasi ini 
dengan mengucapkan doa atau pujian 
yang sesuai dengan kepercayaan yang 
kamu anut.”

Meditasi Cinta Kasih
Meditasi cinta kasih biasa disebut dengan 

Mengenal Jenis - Jenis Meditasi

"Pada akhirnya saya membaca 
pertama, jika Puan elektabilitasnya 
enggak signifikan sampai batas yang 
ditentukan PDIP, pada akhirnya PDIP 
realistis. Ganjar jadi opsi selajutnya,” 
kata Adi saat dihubungi merdeka.com, 
Kamis (23/9).Adi menilai wajar, saat ini 
PDIP memberikan tempat khusus untuk 
Puan Maharani. Menurut dia, 
mengusung Puan sebagai capres 
menjadi target utama PDIP saat ini.
“Tentu skenario utama sekarang 
memajukan Puan dengan kerja politik 
yang sudah dimulai dari sekarang,” 

 PDIP melarang para kader untuk 
bicara calon presiden untuk Pemilu 
2024. Bahkan, PDIP akan memberikan 
sanksi kepada kader yang ketahuan 
terlibat ikut deklarasi dukungan capres.
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi 
Prayitno meyakini, pada akhirnya PDIP 
akan realistis mencalonkan Ganjar 
Pranowo sebagai presiden di Pemilu 
2024. Sementara Puan Maharani 
menjadi ketua umum PDIP.

PDIP : Belum Saatnya Bicara Capres

terang dia.Menurut Adi, PDIP pasti 
memberikan tempat yang terhormat bagi 
Puan nantinya. Apabila, partai lebih 
realistis untuk mengusung Ganjar sebagai 
tokoh yang elektabilitasnya paling tinggi di 
PDIP saat ini.Bisa saja, kata Adi, Puan 
nantinya akan dijadikan sebagai suksesi 
Megawati Soekarnoputri di kursi ketua 
umum PDIP.“Saya membaca endingnya 
parpol akan realitstis.PDIP mungkin 
skenarionya Ganjar Capres, Puan menjadi 
orang penting, entah ketum sebagai 
suksesor Megawati,” ujar dia.Diketahui, 
sejumlah relawan ramai deklarasi dukung 
Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. 
Termasuk relawan Jokowi Mania (Joman). 
Adapula Dulur Ganjar dan Teman Ganjar 
yang sudah membuat organisasi di 
daerah.Namun PDIP melalui Sekjen Hasto 
Kristiyanto menegaskan, belum saatnya 
bicara calon presiden. Saat ini, kader 
harus fokus membantu pemerintah dan 
masyarakat menghadapi pandemi Covid-
19. Keputusan Capres ada di tangan 
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. 



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com16 15

Tanah AirTanah Air Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar

Hal yang paling penting dalam meditasi 
adalah kata-kata positif tentang cinta. 
Misalnya, “aku mencintai keluarga dan 
teman-temanku. Aku harap, semua 
orang di dunia juga bisa merasakan 
cinta yang sama."
Meditasi Transendental
Meditasi transendental adalah pilihan 
yang tepat untuk pemula. Meditasi ini 
menjadi meditasi yang paling banyak 
disukai pemula karena mudah 
dilakukan.
Meditasi ini dilakukan dengan duduk 
tenang dan memerhatikan napas. Jika 
kegiatan ini dilakukan secara rutin, 
maka dapat self-awareness dan 
spiritualitas dalam diri bisa meningkat.
Meditasi Lain yang bisa Dilakukan
yang bisa dilakukan

meditasi metta. Sama seperti namanya, 
meditasi cinta kasih bertujuan untuk 
meningkatkan perasaan cinta dan kasih 
sayang pada diri sendiri.

Meditasi Mindfulness

“Saat melakukan meditasi mindfulness, 
kamu harus memusatkan perhatian 
pada keadaan di sekitarmu. Jangan 
lupa untuk melakukannya secara rutin, 
sebab meditasi mindfulness punya 

Meditasi mindfulness adalah meditasi 
yang menggabungkan konsentrasi dan 
kesadaran. Meditasi ini mengajarkan 
untuk fokus ke momen saat ini, bukan 
ke masa lalu atau masa depan.

Meditasi Movement
Bagi sebagian orang, meditasi menjadi 
hal yang sulit karena harus berdiam diri. 
Sedangkan, orang-orang tertentu tak 
tahan berdiam diri lama-lama dan selalu 
ingin bergerak.
Bagi orang seperti itu, maka meditasi 
movement menjadi pilihan yang baik. 
Meditasi ini memungkinkan seseorang 
bisa tetap bergerak aktif saat 
bermeditasi.Salah satu jenis meditasi 
movement yang terkenal adalah yoga. 
Selain yoga, berjalan singkat sambil 
menghirup udara segar dan melihat 
pemandangan juga termasuk dalam 
meditasi movement.“Cocok untukmu 
yang tidak bisa diam, kan?” tandas Prita.

Meditasi visual menggunakan imajinasi 
akan hal-hal yang menyenangkan. Jadi 
bagi orang yang gemar berimajinasi, 
jenis meditasi ini cocok karena dapat 
melakukannya dengan baik.

banyak manfaat. Peneliti menunjukkan 
bahwa meditasi ini dapat mengurangi 
depresi, kecemasan, dan stres.”
Meditasi Visual

“Sebelum memulai meditasi visual, ada 
baiknya kamu mencari tahu terlebih 
dahulu hal-hal yang membahagiakan 
dirimu. Kemudian, kamu bisa 
memejamkan mata dan 
membayangkannya. Biarkan perasaan 
bahagia yang kamu alami meresap ke 
alam bawah sadar,” terangnya.

Dengan perubahan rekomendasi itu, 
orang-orang yang berisiko terkena 
Covid-19 akibat pekerjaannya, seperti 
guru dan tenaga kesehatan (nakes), 
atau karena lingkungannya, layak untuk 
mendapatkan vaksin booster.

"Dalam situasi pandemi, bahkan dengan 
ketidakpastian, kami harus mengambil 
tindakan yang kami harap akan 
membawa kebaikan paling besar," kata 
dia dalam sebuah pernyataan.

Direktur CDC Rochelle Walensky 
mengatakan pihaknya harus membuat 
rekomendasi berdasarkan data yang 
kompleks, bahkan tidak sempurna.

Menurut Walensky, rekomendasi CDC 

Pusat Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit Amerika Serikat (CDC AS) 
pada Jumat (24/9/2021) akhirnya 
menyertakan penduduk yang bekerja di 
lingkungan berisiko tinggi terpapar 
Covid-19 dalam rekomendasi mereka 
soal pemberian dosis penguat (booster) 
vaksin Pfizer/BioNTech. Sebelumnya, 
panel penasihat CDC pada Kamis hanya 
merekomendasikan booster bagi 
penduduk berusia 65 tahun ke atas dan 
mereka dengan penyakit bawaan.

Nakes Dan Guru Akan Terima Vaksin Penguat

Rekomendasi CDC itu membuka jalan 
bagi pemerintah AS untuk mulai 
memberikan booster pekan ini kepada 
jutaan orang yang telah diimunisasi 
lengkap dengan vaksin Pfizer minimal 
enam bulan sebelumnya.
CDC mengatakan warga berusia 65 
tahun ke atas layak mendapatkan dosis 
booster. Selain lansia, CDC juga 
menganjurkan suntikan penguat bagi 
penduduk di atas 50 tahun dan memiliki 
penyakit bawaan.

itu sejalan dengan pemberian izin dari 
Badan Pengawas Makanan dan Obat 
(FDA) pada penggunaan dosis booster 
dan membuat kelompok-kelompok itu 
pantas untuk diberikan dosis tersebut.

Mereka mengatakan, berdasarkan 
manfaat dan risiko individu, warga 
berusia 18-49 tahun yang berisiko 
terpapar dan tertular virus corona di 
tempat kerja atau lingkungannya juga 
sebaiknya diberikan penguat.
Menurut CDC, warga AS yang telah 
menerima dosis lengkap vaksin 
Pfizer/BioNTech pada enam bulan 
sebelumnya berjumlah 26 juta orang, 
separuhnya berusia 65 tahun ke atas.



www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com16 15

Tanah AirTanah Air Tanah Air

Tanah Air

Internasional

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

B.M.C Agency
Mencari Pekerja 

Di PA & Nj

Call :  Terry ( English )
929 - 360 - 9830

Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar

Hal yang paling penting dalam meditasi 
adalah kata-kata positif tentang cinta. 
Misalnya, “aku mencintai keluarga dan 
teman-temanku. Aku harap, semua 
orang di dunia juga bisa merasakan 
cinta yang sama."
Meditasi Transendental
Meditasi transendental adalah pilihan 
yang tepat untuk pemula. Meditasi ini 
menjadi meditasi yang paling banyak 
disukai pemula karena mudah 
dilakukan.
Meditasi ini dilakukan dengan duduk 
tenang dan memerhatikan napas. Jika 
kegiatan ini dilakukan secara rutin, 
maka dapat self-awareness dan 
spiritualitas dalam diri bisa meningkat.
Meditasi Lain yang bisa Dilakukan
yang bisa dilakukan

meditasi metta. Sama seperti namanya, 
meditasi cinta kasih bertujuan untuk 
meningkatkan perasaan cinta dan kasih 
sayang pada diri sendiri.

Meditasi Mindfulness

“Saat melakukan meditasi mindfulness, 
kamu harus memusatkan perhatian 
pada keadaan di sekitarmu. Jangan 
lupa untuk melakukannya secara rutin, 
sebab meditasi mindfulness punya 

Meditasi mindfulness adalah meditasi 
yang menggabungkan konsentrasi dan 
kesadaran. Meditasi ini mengajarkan 
untuk fokus ke momen saat ini, bukan 
ke masa lalu atau masa depan.

Meditasi Movement
Bagi sebagian orang, meditasi menjadi 
hal yang sulit karena harus berdiam diri. 
Sedangkan, orang-orang tertentu tak 
tahan berdiam diri lama-lama dan selalu 
ingin bergerak.
Bagi orang seperti itu, maka meditasi 
movement menjadi pilihan yang baik. 
Meditasi ini memungkinkan seseorang 
bisa tetap bergerak aktif saat 
bermeditasi.Salah satu jenis meditasi 
movement yang terkenal adalah yoga. 
Selain yoga, berjalan singkat sambil 
menghirup udara segar dan melihat 
pemandangan juga termasuk dalam 
meditasi movement.“Cocok untukmu 
yang tidak bisa diam, kan?” tandas Prita.

Meditasi visual menggunakan imajinasi 
akan hal-hal yang menyenangkan. Jadi 
bagi orang yang gemar berimajinasi, 
jenis meditasi ini cocok karena dapat 
melakukannya dengan baik.

banyak manfaat. Peneliti menunjukkan 
bahwa meditasi ini dapat mengurangi 
depresi, kecemasan, dan stres.”
Meditasi Visual

“Sebelum memulai meditasi visual, ada 
baiknya kamu mencari tahu terlebih 
dahulu hal-hal yang membahagiakan 
dirimu. Kemudian, kamu bisa 
memejamkan mata dan 
membayangkannya. Biarkan perasaan 
bahagia yang kamu alami meresap ke 
alam bawah sadar,” terangnya.

Dengan perubahan rekomendasi itu, 
orang-orang yang berisiko terkena 
Covid-19 akibat pekerjaannya, seperti 
guru dan tenaga kesehatan (nakes), 
atau karena lingkungannya, layak untuk 
mendapatkan vaksin booster.

"Dalam situasi pandemi, bahkan dengan 
ketidakpastian, kami harus mengambil 
tindakan yang kami harap akan 
membawa kebaikan paling besar," kata 
dia dalam sebuah pernyataan.

Direktur CDC Rochelle Walensky 
mengatakan pihaknya harus membuat 
rekomendasi berdasarkan data yang 
kompleks, bahkan tidak sempurna.

Menurut Walensky, rekomendasi CDC 

Pusat Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit Amerika Serikat (CDC AS) 
pada Jumat (24/9/2021) akhirnya 
menyertakan penduduk yang bekerja di 
lingkungan berisiko tinggi terpapar 
Covid-19 dalam rekomendasi mereka 
soal pemberian dosis penguat (booster) 
vaksin Pfizer/BioNTech. Sebelumnya, 
panel penasihat CDC pada Kamis hanya 
merekomendasikan booster bagi 
penduduk berusia 65 tahun ke atas dan 
mereka dengan penyakit bawaan.

Nakes Dan Guru Akan Terima Vaksin Penguat

Rekomendasi CDC itu membuka jalan 
bagi pemerintah AS untuk mulai 
memberikan booster pekan ini kepada 
jutaan orang yang telah diimunisasi 
lengkap dengan vaksin Pfizer minimal 
enam bulan sebelumnya.
CDC mengatakan warga berusia 65 
tahun ke atas layak mendapatkan dosis 
booster. Selain lansia, CDC juga 
menganjurkan suntikan penguat bagi 
penduduk di atas 50 tahun dan memiliki 
penyakit bawaan.

itu sejalan dengan pemberian izin dari 
Badan Pengawas Makanan dan Obat 
(FDA) pada penggunaan dosis booster 
dan membuat kelompok-kelompok itu 
pantas untuk diberikan dosis tersebut.

Mereka mengatakan, berdasarkan 
manfaat dan risiko individu, warga 
berusia 18-49 tahun yang berisiko 
terpapar dan tertular virus corona di 
tempat kerja atau lingkungannya juga 
sebaiknya diberikan penguat.
Menurut CDC, warga AS yang telah 
menerima dosis lengkap vaksin 
Pfizer/BioNTech pada enam bulan 
sebelumnya berjumlah 26 juta orang, 
separuhnya berusia 65 tahun ke atas.
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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

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Firli Bahuri mengatakan Wakil 
Ketua DPR Azis Syamsuddin akan 
segera menjalani pemeriksaan dan 
dibawa ke Gedung KPK. Sebelumnya, 
KPK menjadwalkan pemeriksaan 
terhadap Wakil Ketua DPR Azis 
Syamsuddin pada hari ini, Jumat 
(24/9/2021), Namun Azis tidak 
memenuhi panggilan KPK. Azis 
Syamsuddin direncanakan diperiksa 
dalam kasus suap dana alokasi khusus 
(DAK) di Lampung Tengah. "AZ (Azis 
Syamsuddin) sudah diketahui, 
Alhamdulillah sudah ditemukan, (di) 
rumahnya sudah ditemukan," ujar Firli 
kepada wartawan Jumat. "Yang 
bersangkutan kami persilakan mandi 
dan persiapan dulu. Sambil menunggu 
penasihat hukum," ucap dia. Firli 
mengatakan, Azis telah dilakukan 

KPK Periksa Aziz Syamsuddin 

pemeriksaan tes Covid-19 antigen dan 
dinyatakan negatif. Oleh sebab itu, tim 
KPK akan membawa Azis Syamsuddin ke 
Gedung Merah Putih KPK. "Saudara Az 
(Azis Syamsuddin) akan dibawa ke 
Gedung Merah Putih, kata Firli. 
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru 
Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, 
pihaknya memanggil dan memeriksa Azis 
untuk dimintai keterangannya. Namun 
hingga sore hari, Wakil Ketua DPR itu 
tidak juga memenuhi undangan 
pemeriksaan KPK "Hari ini KPK 
seyogyanya benar memanggil dan 
memeriksa saudara AZ (Azis 
Syamsuddin) untuk dimintai 
keterangannya. Namun kami tunggu 
hingga sore ini yangbersangkutan tidak 
hadir," ujar Ali, Jumat. Sebelumnya, kata 
Ali, KPK telah menerima surat permintaan 
penundaan jadwal pemeriksaannya Azis 
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Syamsuddin.  Menurut Ali, Azis 
menyatakan sedang menjalani isoman 
setelah mengaku berinteraksi dengan 
seseorang yang dinyatakan positif 
Covid-19. "Kami berharap kondisi 
saudara AZ (Azis Syamsuddin) baik 
sehingga memungkinkan untuk bisa 
memenuhi panggilan KPK," ujar Ali. 
"Kami mengingatkan 
yangbersangkutan kooperatif agar 
proses hukum penanganan perkara ini 
tidak berlarut-larut," ucap dia. Hingga 
kini, kata Ali, KPK masih terus focus 
mengumpulkan bukti dan keterangan 
dari para pihak terkait dengan perkara 
ini. "Kami yakini dapat membuat 
konstruksi perkara ini semakin terang," 
ucap dia. Dalam surat tertanggal 23 
September 2021 yang diterima 

Kompas.com, Azis Syamsuddin mengaku 
tengah menjalani isolasi mandiri 
(isoman). Politisi Partai Golkar ini 
memohon penundaan pemeriksaan 
kepada tim penyidik KPK, dan dapat 
dilakukan pada Senin, 4 Oktober 2021. 
"Sehubungan dengan surat panggilan 
KPK No. 
SPGL/4507/DIK.01.00/23/09/2021 
tanggal 15 September 2021, di mana 
saya diminta menghadap penyidik KPK 
pada hari Jumat, 24 September 2021 
untuk didengar keterangannya, maka 
saya dengan ini bermaksud 
menyampaikan permohonan penundaan 
pemeriksaan tersebut menjadi tanggal 4 
Oktober 2021," demikian isi surat 
tersebut. Azis mengaku sedang 
menjalani isolasi mandiri setelah sempat 
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berinteraksi dengan seseorang yang 
dinyatakan positif Covid-19. Surat yang 
dibubuhi tanda tangan Azis Syamsuddin 
itu ditujukan kepada pimpinan KPK, 
untuk penerima Direktur Penyidikan 
KPK Setyo Budiyanto. Wakil Ketua DPR 
dari Fraksi Partai Golkar Azis 
Syamsuddin bersama dengan kader 
partai beringin lain yaitu Aliza Gunado 
disebut memberikan suap kepada 
penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. 
Suap yang diberikan Azis Syamsuddin 
dan Aliza Gunado kepada Robin Pattuju 
senilai Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu 
dolar AS (sekitar Rp 513 juta) sehingga 
totalnya sekitar Rp 3,613 miliar. 

Pemberian suap dari Azis Syamsuddin 
dan Aliza Gunado kepada Robin Pattuju 
dalam rangka mengurus kasus di 
Lampung Tengah. Pemberian suap dari 
Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado 
terungkap dalam surat dakwaan 
Stepanus Robin Pattuju dan Maskur 
Husain.
 Nama Azis Syamsuddin dan Stepanus 
Robin sendiri pertama kali muncul ke 
publik saat KPK mengungkap adanya 
kasus suap yang menjerat Wali Kota 
Tanjungbalai nonaktif M Syahrial. Saat 
itu, Azis Syamsuddin diketahui sebagai 
orang yang mengenalkan Syahrial 
dengan Stepanus Robin.

Bank sentral China secara resmi 
melarang semua transaksi uang kripto 
dan menganggapnya ilegal. Dengan 
demikian, China secara otomatis 
melarang penggunaan uang kripto 
seperti Bitcoin sebagaimana dilansir 
BBC, Jumat (24/9/2021). "Aktivitas 
bisnis terkait mata uang virtual adalah 
aktivitas keuangan ilegal," kata People's 
Bank of China. Bank sentral China juga 
memperingatkan bahwa uang kripto 
sangat membahayakan keselamatan 
aset rakyat. BBC melaporkan, China 
sebenarnya adalah salah satu. Fluktuasi 
yang terjadi di “Negeri Panda” bahkan 
sering kali berdampak pada harga uang 
kripto global. Pengumuman larangan 
penggunaan uang kripto tersebut 
merupakan langkah terbaru China 
dalam membendung investasi spekulatif 
yang tidak stabil serta pencucian uang. 
Perdagangan uang kripto di China 
sebenarnya telah dilarang sejak 2019. 
Tetapi, aktivitas tersebut terus berlanjut 
secara online melalui bursa asing. 

China Larang Semua Transaksi Uang Kripto

Namun, pengumuman terbaru tersebut 
adalah indikasi paling jelas bahwa China 
ingin menutup perdagangan uang kripto, 
apa pun bentuknya. China, yang 
mempunyai tarif listrik relatif rendah dan 
harga perangkat keras komputer yang 
lebih murah, telah lama menjadi salah 
satu pusat pertambangan uang kripto di 
dunia. Aktivitas penambangan sangat 
populer di sana yang berimbas pada 
melambungnya harga kartu grafis global. 
Kartu grafis sangat dibutuhkan untuk 
menambang Bitcoin dkk.Para 
gamerssempat mencak-mencak karena 
harga kartu grafis yang melonjak 
disebabkan semakin populernya 
penambangan uang kripto. Kendati 
demikian, tindakan-tindakan keras yang 
diterapkan pemerintah China telah 
memukul industri pertambangan uang 
kripto. Pada September 2019, China 
menyumbang 75 persen dari konsumsi 
energi di dunia untuk menambang Bitcoin 
dunia. Pada April 2021, hal itu turun 
menjadi 46 persen.
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Internasional

Kabar baik buat para pelanggan 
IndiHome. Buntut gangguan jaringan 
internet sejak beberapa hari terakhir, PT 
Telkom Indonesia akan memberikan 
kompensasi alias ganti rugi. Vice 
President Marketing Management 
Telkom E. 
Kurniawan 
menjelaskan 
setidaknya ada 3 
jenis kompensasi 
yang akan 
ditawarkan ke para 
pelanggan 
IndiHome. Pertama 
terkait ganti rugi 
sesuai kontrak 
berlangganan. Meski begitu, Kurniawan 
tak merinci bagaimana skema dan 
perhitungan kompensasi dalam kontrak 
tersebut. Kedua, kompensasi diberikan 
dalam bentuk bebas denda 
keterlambatan pembayaran. Lalu 
terakhir kompensasi lewat batas waktu 
pembayaran tagihan bulan terakhir yang 
diperpanjang. "Terkait dengan 
pembayaran tagihan IndiHome, Telkom 
akan memberlakukan kebijakan bebas 
denda dan pengunduran batas akhir 
pembayaran hingga 25 September 
2021," terang Kurniawan dalam 
keterangan resminya seperti dikutip 
pada Jumat (24/9/2021). Ia bilang, pada 
prinsipnya Telkom Indonesia akan 
memberi kompensasi sebagaimana 
tertuang dalam kontrak saat awal 
berlangganan sesuai dengan segmen 
pelanggan IndiHome."Bagi pelanggan 
IndiHome yang terdampak, tentu kami 
akan memberikan kompensasi sesuai 
dengan ketentuan pada kontrak 
berlangganan masing-masing 
pelanggan," ujar Kurniawan. Gangguan 
internet kabel fiber optik IndiHome 
terjadi hampir merata di seluruh 
Indonesia. Masalah tersebut 
menyebabkan layanan internet di 
sejumlah titik di wilayah Jawa Timur, 
Bali, Nusa Tenggara, Pulau Natuna, 
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua 

Telkomsel Beri Ganti Rugi Pelanggan Indihome
menjadi terganggu.Indihome gangguan 
disebabkan karena adanya masalah 
pada kabel bawah laut Jasuka (Jawa 
Sumatera Kalimantan), tepatnya di ruas 
Batam-Pontianak. Kerusakan pada 
jaringan kabel bawah laut tersebut tak 

hanya membuat 
kapasitas jaringan 
IndiHome down, 
namun juga ikut 
berdampak pada 
jaringan internet 
pada operator 
Telkomsel. 
"Tentunya Telkom 
pun tidak 
menginginkan 

terjadinya gangguan kabel laut yang 
mengakibatkan penurunan kualitas yang 
dirasakan pelanggan," ucap Kurniawan. 
Selain perbaikan kabel bawah laut 
Jasuka, sebagai solusi sementara, 
Telkom Indonesia sudah mengalihkan 
jaringan kabel fiber optik di ruas Jasuka 
yang mengalami kerusakan."Kami telah 
mengalihkan routing layanan ke network 
lainnya dan saat ini fokus untuk 
mempercepat perbaikan kabel laut 
JasuKa serta memberikan win win 
solution bagi pelanggan," ungkap 
Kurniawan. Gangguan IndiHome 
teridentifikasi berasal dari titik sekitar 1,5 
km lepas pantai Batam pada kedalaman 
20 meter di bawah permukaan laut. 
Telkom Indonesia sedang mengupayakan 
perbaikan. Diperkirakan proses perbaikan 
kabel laut yang terganggu akan 
memakan waktu sekitar satu bulan. 
Telkom Indonesia akan segera 
melakukan penyambungan kabel laut 
yang didahului berbagai persiapan, 
seperti penyiapan cableship yang akan 
dioperasikan menuju titik gangguan untuk 
melakukan penyambungan, penyiapan 
peralatan, dan kelengkapan yang 
diperlukan. Kapasitas jaringan 
ditingkatkan melalui pengaktifan jalur 
back up dan alternatif, khususnya untuk 
jalur komunikasi ke wilayah tertentu 
seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
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Tanah Air

Internasional

Internasional

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Biografi Tokoh Dunia

Tanah Air

Hub : 267 - 235 - 3359 

Pabrik Tusuk Gigi
cari orang kerja
Gaji $10/jam

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Central Agency
mencari pekerja di sayur NJ

kerja 6 hari, ada overtime

kerja 10-12 jam/hari . Gaji $13

Sopir $15 

Claudia : 908 - 510 - 6840
Steven : 267 - 303 - 1094

Bukti Lurah Lebih Pintar Dari Gubernur Jakarta

Laundromat
Hiring,good pay
with room

Call Sam :

 267 - 324 - 2761TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Wasekjen Partai Demokrat, Irwan 
Fecho mengingatkan Yusril Ihza 
Mahendra merupakan Ketua Umum 
Partai Bulan Bintang (PBB). Oleh sebab 
itu, Yusril diminta ingat untuk menjaga 
prinsip saling menghormati di antara 
partai politik.
Pernyataan itu dilontarkan Irwan terkait 
jawaban Yusril yang membenarkan 
dirinya menjadi advokat kubu Moeldoko 
dalam uji materil AD/ART Partai 
Demokrat.
“Meskipun mengakui dirinya bertindak 
sebagai Advokat, apa yang 
dilakukannya dapat menjadi pemicu 
konflik di akar rumput. Tapi memang 
jika dilihat sepak terjang Yusril Ihza 
Mahendra selama ini kesan yang timbul 
memang dugaannya PBB hanya 
dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk 
kepentingan praktik advokatnya dan 
berbagai kegiatan bisnis Yusril lainnya. 
Jadi kalau PBB hanya partai nol koma 
dan jadi partai bulan-bulanan dalam 
setiap pemilu, wajar saja karena 
ketumnya sibuk mengurusi dirinya 

Partai Demokrat Sentil Yusril

Langkah Yusril dengan mengajukan 
judicial review dinilai Irwan lucu, karena 
aturannya sudah ada dan telah lama ada 
sehingga semua parpol di Indonesia 
menerapkannya. “Sehingga hal baru apa 
dan kekosongan hukum apa yang 
dimaksud oleh Yusril Ihza Mahendra,” 
ucapnya.

sendiri dan partai lain,” katanya dalam 
keterangannya, Jumat (24/9).

“Jadi kalau Yusril Ihza Mahendra 
mengatakan tidak terdapat tempat untuk 
menguji, itu salah. Karena konsep yang 
digunakan oleh Negara di dalam UU 
Parpol adalah self preview oleh anggota 
partai politik yang memang memiliki hak 
untuk menentukan sendiri kebijakan 
partainya (the right of party to determine 
its own destiny),” katanya.

Irwan menyatakan bahwa partai politik 
memiliki hak mengatur dirinya sendiri dan 
anggota mempunyai hak dalam 
menentukan kebijakan yang diatur di 
dalam AD/ART dan/atau berbagai 
peraturan organisasi.

Meski demikian, Demokrat menilai boleh 
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Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA

Hengky : 432 - 305 - 5585

Kremasi Jenazah  

Biografi Tokoh Dunia

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Dicari pekerja untuk 

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

di  Salad  2nd Shift
$ 13.25

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

“ Sebagai Advokat kita mengacungi 
jempol pada Yusril dapat meyakinkan 
kliennya untuk menggunakan jasa 
hukumnya dengan teori tersebut dan 
kliennya percaya. Sederhana saja 
menjawab teori tersebut bahwa 
kewenangan konstitusif Mahkamah 
Agung adalah melakukan pengujian 
peraturan di bawah undang-undang. 
Berbagai produk hukum di bawah 
undang-undang tersebut jenis dan 
cakupannya telah disebutkan di dalam 
undang-undang,” katanya.

saja Yusril berteori dalam dalilnya 
parpol mendapatkan kewenangan 
delegatif dalam UU sehingga AD/ART 
masuk dalam ruang lingkup pengujian 
di Mahkamah Agung.

Irawan menyebut demokrasi yang 
sehat tersebut mempersyaratkan tidak 

adanya intervensi kekuasaan negara 
terhadap hak dan kedaulatan partai 
politik, kekuasaan kehakiman yang 
merdeka dan penghormatan terhadap 
hukum sebagai instrumen pembatasan 
kekuasaan yang sewenang-wenang.
“Saya percaya Mahkamah Agung akan 
menjalankan kewenangan konstitusional 
dengan baik & benar. Yusril Ihza 
Mahendra dapat berteori atau 
membangun makna sesukanya sebagai 
seorang Advokat. Kliennya juga harus 
tahu yang sebenarnya & publik juga 
harus mendapatkan pendidikan politik 
yang benar. We know lawyers can with 
ease, twist words and meaning as you 
please. Tapi janganlah berlebihan olah-
olah. Negara ini punya tata aturan dan 
kita-kita semuanya lah yang memiliki 
kewajiban menjaga komitmen tersebut.

Pernyataan Habibur sekaligus 
menaggapi video yang beredar terkait 
keinginan masyarakat agar Sandi, yang 
kini menjabat sebagai Menparekraf maju 
di Pilpres 2024. Menurut dia, dukungan 
masyarakat tersebut belum 
menunjukkan angka yang representatif.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Partai 
Gerindra, Habiburrokhman. Dia berkata, 
partainya saat ini hanya memiliki satu 
opsi untuk mengusung Ketua Umum 
Partai Gerindra, Prabowo Subianto 
untuk Pilpres 2024.
"Saya pikir sampai saat ini, dan 
sepertinya jelas sampai 2024, hampir 
pastinya kan ketika mendaftar, isi 
formulir BB sekian di KPU ya. Tapi 
dalam konteks politik sudah sangat 
nyaman memajukan Pak Prabowo," kata 
Habiburrokhman di kompleks Parlemen, 
Jumat (24/9).

Kalau pun ada, kata dia, toh tidak 
signifikan dengan jumlah pendukung 
atau simpatisan partai, dan angkanya 
masih relatif kecil.

Partai Gerindra telah menutup 'pintu' 
terkait kemungkinan untuk mengusung 
Sandiaga Uno maju di pencalonan 
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya meragukan. Kalau pendukung Pak 
Sandi, atau pendukung Gerindra 
menginginkan beliau maju sebagai capres 
saat ini, saya agak ragu," kata dia.Lebih 
lanjut, anggota Komisi III DPR itu berkata, 
partainya mengamanatkan agar Sandi 
fokus dalam jabatannya di kabinet Jokowi. 
Arahan itu sesuai pernyataan Sandi 
beberapa waktu lalu yang ingin fokus 
membantu Jokowi.
"Nah jadi, itu. Dan amanat dari partai 
adalah beliau harus maksimal sebagai 
menteri sampai jabatan selesai," katanya.

Gerindra Tutup Pintu Untuk Sandiaga Uno
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Tanah Air

Internasional

X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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)

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

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

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

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Erick Thohir Akan Bubarkan 7 BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan 
7 perusahaan pelat merah akan 
dibubarkan. Pasalnya, perusahaan 
negara tersebut sudah lama tidak 
beroperasi meski masih memiliki 
pekerja."Sekarang yang perlu ditutup 
tujuh (BUMN) yang sudah lama tidak 
beroperasi. Zalim kalau jadi pemimpin 
tidak memberikan kepastian," kata Erick 
kepada media, Kamis (23/9).

Dikutip dari berbagai sumber, maskapai 
penerbangan nasional ini didirikan pada 
6 September 1962. Berkantor pusat di 
Surabaya, Merpati memiliki 39 armada 
dengan 84 tujuan dalam negeri.
Merpati pernah memiliki catatan merah 
dalam penerbangan seperti 
terperosoknya pesawat jenis MA-60 di 
Bandar Udara Haji Asan Sampit pada 
2012, kecelakaan di Bandara El Tari 
Kupang pada 2013, hingga jatuhnya 

1. PT Merpati Nusantara Airlines 
(Persero)

Namun, Erick belum memberikan 
penjelasan terperinci mengenai waktu 
pembubaran ketujuh BUMN tersebut. 
Berikut profil perusahaan yang akan 
dibubarkan.
Daftar 7 BUMN yang Bakal 
Dibubarkan Erick Thohir

2. PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas

Perusahaan bergerak dalam bidang 
konstruksi konsorsium dan didirikan pada 
1979. Sebelumnya Istaka bernama 
Indonesian Consortium of Construction 
Industries (PT ICCI).

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) 
sempat memberikan dana restrukturisasi 
hingga Rp663,99 miliar.

PPA sudah mengucurkan dana talangan 
sebesar Rp49,96 miliar dan pinjaman 
dana restrukturisasi Rp89,08 miliar.

3. PT Istaka Karya (Persero)

Sejumlah prestasi pernah membangun 

Xian MA60X ke laut pada 7 Mei 2011.

Sebelum dibubarkan, Industri Gelas 
(Iglas) telah menyelesaikan hak eks 
karyawan dengan membayarkan 429 eks 
karyawannya, Senin (13/9). Ini 
merupakan bagian dari langkah 
restrukturisasi yang dilakukan PPA 
terhadap Iglas.

Perusahaan negara ini berdiri pada 29 
Oktober 1956 dan bergerak di bidang 
pembuatan kemasan gelas. 

Sejak saat itu, Merpati sempat berhenti 
beroperasi pada 2014 dan dikabarkan 
kembali mengudara pada 2019. Hingga 
akhirnya, perusahaan akan dibubarkan 
oleh pemerintah.
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Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

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

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

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

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

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)

bersambung ke edisi Minggu depan

Tanah Air

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

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

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

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Erick Thohir Akan Bubarkan 7 BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan 
7 perusahaan pelat merah akan 
dibubarkan. Pasalnya, perusahaan 
negara tersebut sudah lama tidak 
beroperasi meski masih memiliki 
pekerja."Sekarang yang perlu ditutup 
tujuh (BUMN) yang sudah lama tidak 
beroperasi. Zalim kalau jadi pemimpin 
tidak memberikan kepastian," kata Erick 
kepada media, Kamis (23/9).

Dikutip dari berbagai sumber, maskapai 
penerbangan nasional ini didirikan pada 
6 September 1962. Berkantor pusat di 
Surabaya, Merpati memiliki 39 armada 
dengan 84 tujuan dalam negeri.
Merpati pernah memiliki catatan merah 
dalam penerbangan seperti 
terperosoknya pesawat jenis MA-60 di 
Bandar Udara Haji Asan Sampit pada 
2012, kecelakaan di Bandara El Tari 
Kupang pada 2013, hingga jatuhnya 

1. PT Merpati Nusantara Airlines 
(Persero)

Namun, Erick belum memberikan 
penjelasan terperinci mengenai waktu 
pembubaran ketujuh BUMN tersebut. 
Berikut profil perusahaan yang akan 
dibubarkan.
Daftar 7 BUMN yang Bakal 
Dibubarkan Erick Thohir

2. PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas

Perusahaan bergerak dalam bidang 
konstruksi konsorsium dan didirikan pada 
1979. Sebelumnya Istaka bernama 
Indonesian Consortium of Construction 
Industries (PT ICCI).

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) 
sempat memberikan dana restrukturisasi 
hingga Rp663,99 miliar.

PPA sudah mengucurkan dana talangan 
sebesar Rp49,96 miliar dan pinjaman 
dana restrukturisasi Rp89,08 miliar.

3. PT Istaka Karya (Persero)

Sejumlah prestasi pernah membangun 

Xian MA60X ke laut pada 7 Mei 2011.

Sebelum dibubarkan, Industri Gelas 
(Iglas) telah menyelesaikan hak eks 
karyawan dengan membayarkan 429 eks 
karyawannya, Senin (13/9). Ini 
merupakan bagian dari langkah 
restrukturisasi yang dilakukan PPA 
terhadap Iglas.

Perusahaan negara ini berdiri pada 29 
Oktober 1956 dan bergerak di bidang 
pembuatan kemasan gelas. 

Sejak saat itu, Merpati sempat berhenti 
beroperasi pada 2014 dan dikabarkan 
kembali mengudara pada 2019. Hingga 
akhirnya, perusahaan akan dibubarkan 
oleh pemerintah.
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

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

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

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

iklan JK
dek HP

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

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

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

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

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

Disewakan rumah di
(25xx Rosewood $1400) dan
kamar di Morris, $335/1 orang. 
$390/ 2 orang. Ada WIFI, 
dekat Septa
Hub : 215 - 398- 8181 (SMS) 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Lowongan HELPER untuk Dry Cleaning di
Northeast Phila (Bus#47). Tugas : Sikati 
baju kotor bersihkan mesin dan lantai.
Senin sampai Sabtu.
Hub : Mr. Weng 267-577-8877 (English)

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Maskot PON XX Papua

Ironinya, perusahaan ini justru 
mengalami masalah dan tidak 
membayarkan gaji karyawan hingga 
setahun lebih. Hingga PPA memberikan 
dana talangan senilai Rp62,44 miliar, 
namun belum ada kejelasannya.

Perusahaan yang didirikan pada 1983 
ini berfokus pada produksi kertas 
kantong semen. Pemerintah bahkan 
mengandalkan KKA untuk menciptakan 
swasembada kertas kantong dalam 
negeri.
Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah 
bekerja di perusahaan ini, jauh sebelum 
menjadi pejabat negara.
Sayangnya, KKA harus 'dirawat' oleh 
PPA dengan memberikan dana talangan 
sebesar Rp51,34 miliar dan pinjaman 
dana restrukturisasi Rp141,61 miliar. 
Namun, hingga saat ini belum ada 
kelanjutan pembenahannya.

ISN didirikan pada 1961 dengan tujuan 
untuk memenuhi kebutuhan sandang di 
Indonesia. Perusahaan ini berfokus 
pada produksi pemintalan benang dan 
pertenunan nasional yang memproduksi 
benang hingga garment.

5. PT Industri Sandang Nusantara 
(Persero) atau ISN

sejumlah infrastruktur seperti rumah 
sakit, jalan lintas, gedung perkantoran, 
flyover, hingga bendungan.

4. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau 
KKA

Namun perusahaan ini justru menjadi 

'pasien' PPA dengan menerima suntikan 
dana sebesar Rp26 miliar untuk bantuan 
keberlangsungan usaha.
6. PT Pembiayaan Armada Niaga 
Nasional (Persero) atau PANN

Erick pernah membongkar fakta terkait 
fakta yang mengejutkan publik lantaran 
PANN disebut hanya memiliki tujuh 
pegawai, dari direksi sampai komisaris.

Pada 1940 Leces mampu memproduksi 
10 ton kertas per hari dan menghasilkan 
kertas print yang memproses bahan baku 
jerami.Perusahaan ini pernah mendapat 
suntikan dana talangan dari PPA senilai 
Rp38,5 miliar. Hingga kini, belum ada 
kejelasan dari proses penyehatan BUMN 
tersebut.

Pabrik ini berkedudukan di Leces, 
Probolinggo dan bergerak di bidang 
produksi kertas. Didirikan pada 1939, 
pabrik ini menjadi yang tertua kedua di 
Indonesia setelah Kertas Padalarang.

7. PT Kertas Leces (Persero)

Perusahaan ini didirikan pada 1974 
sebagai wahana menyelenggarakan 
program investasi kapal niaga nasional. 
Namun, PANN juga pernah berkecimpung 
di usaha perhotelan sehingga, menurut 
Erick, tidak fokus pada sektor bisnisnya.

Good Pay $600 a week.
Looking for male chef Asian Food 
no experience needed . 
Call Van 267 - 242 - 8931
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

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

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 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

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

iklan JK
dek HP

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

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

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

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

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa).
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement, fully renovated,
new wood floor, new kitchen 
cabinets, new stove and 
range hood, granite countertops,
new roof, new heater, new water
heater.
Text : 267 - 973 - 5796

Dijual coffee shop with 
convenience store @ main street 
in West Chester, PA near University
$50K/ best offer 
Call  Rimon @ 484 - 470 - 3886

 Cashier needed, full time / part time
Alaskan King Crab House.
Call: 267 - 679 - 9664

Disewakan  kamar kosong ,tempat
bersih di Jackson & 22 street
seberang Laundry PH.
Hub : 347 - 761 - 2015

Anda butuh minyak Kutus-Kutus
asli dari Bali $25 dan Amoxcilin $5
Hub : Cik Nelly or SMS
267 - 536 - 6022 

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang. Ada WIFI
Dekat transpotasi dan toko 
Indonesia di Morris 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366- 0833,
267 - 319 - 9241 (WA)

Dicari kasir pria (Deli)
di Center City 5 pm - 1 am
full time / part time
Hub : 267 - 241 - 5838

Dijual
Big Van Ford 2008

267 - 235 - 3359

Disewakan kamar lantai 3 
$400/2 orang, $350/1 orang
Ada WIFI,ranjang, lemari, 
easy transport dan dekat
Pendawa di Morris - 18st.
Hub : 267- 516- 8299, 
267 - 319 - 9241 (WA),
215 - 366 - 0833

We need people
in APEC Lansdale

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50
Hiring for deliman can be long hour,
pick up and dropped in front of your 
house (South Philly area), salary
nego.
Call or text : 267 - 515 - 9961

We need a guy for Cashier 
at convrnience store / gas
station. Start 2pm - 11:30pm
Good pay.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Apartment 2nd floor for rent $300
include utility.
14xx Tasker st and Broad St  
Call : M.J 215-901-2264

Disewakan kamar 
$385/2 orang,$335/1 orang. 
Di 18xx Morris st. 
Easy transportasi,
dekat Pendawa ada ranjang,
ada WIFI.
Hub : 267- 516- 8299, 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Dibutuhkan asisten rumah tangga
bosnya orang Taiwan.Tinggal dalam,
dicari yang bisa masak, bisa bahasa
mandarin. Gaji $120/hari.
Bagi yang berminat 
call : 267 - 255 - 8191

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

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

We need people
for handwork 

Call or Text 

Simon  215 - 681 - 0427

Gaji $12.50

We need people
for handwork 

Call or Text 

 267 - 528 - 8502

Gaji $12.50

Disewakan rumah di
(25xx Rosewood $1400) dan
kamar di Morris, $335/1 orang. 
$390/ 2 orang. Ada WIFI, 
dekat Septa
Hub : 215 - 398- 8181 (SMS) 
215 - 366 - 0833
267 - 319 - 9241 (WA),

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dibutuhkan Pekerja 
Pabrik F&S. Buah dan Sayur
serta Salad. Laki-laki/perempuan
Gaji $13/jam. Ada Overtime.
Mulai kerja 7:00am - 7:00pm
Hub : Philip Lim 215 - 607 - 4627
Call : 7:30am or SMS anytime

Lowongan HELPER untuk Dry Cleaning di
Northeast Phila (Bus#47). Tugas : Sikati 
baju kotor bersihkan mesin dan lantai.
Senin sampai Sabtu.
Hub : Mr. Weng 267-577-8877 (English)

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

Dicari pekerja untuk 

 Hub : Koko
 201 - 744 - 0438

di Warehouse PA

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Maskot PON XX Papua

Ironinya, perusahaan ini justru 
mengalami masalah dan tidak 
membayarkan gaji karyawan hingga 
setahun lebih. Hingga PPA memberikan 
dana talangan senilai Rp62,44 miliar, 
namun belum ada kejelasannya.

Perusahaan yang didirikan pada 1983 
ini berfokus pada produksi kertas 
kantong semen. Pemerintah bahkan 
mengandalkan KKA untuk menciptakan 
swasembada kertas kantong dalam 
negeri.
Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah 
bekerja di perusahaan ini, jauh sebelum 
menjadi pejabat negara.
Sayangnya, KKA harus 'dirawat' oleh 
PPA dengan memberikan dana talangan 
sebesar Rp51,34 miliar dan pinjaman 
dana restrukturisasi Rp141,61 miliar. 
Namun, hingga saat ini belum ada 
kelanjutan pembenahannya.

ISN didirikan pada 1961 dengan tujuan 
untuk memenuhi kebutuhan sandang di 
Indonesia. Perusahaan ini berfokus 
pada produksi pemintalan benang dan 
pertenunan nasional yang memproduksi 
benang hingga garment.

5. PT Industri Sandang Nusantara 
(Persero) atau ISN

sejumlah infrastruktur seperti rumah 
sakit, jalan lintas, gedung perkantoran, 
flyover, hingga bendungan.

4. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau 
KKA

Namun perusahaan ini justru menjadi 

'pasien' PPA dengan menerima suntikan 
dana sebesar Rp26 miliar untuk bantuan 
keberlangsungan usaha.
6. PT Pembiayaan Armada Niaga 
Nasional (Persero) atau PANN

Erick pernah membongkar fakta terkait 
fakta yang mengejutkan publik lantaran 
PANN disebut hanya memiliki tujuh 
pegawai, dari direksi sampai komisaris.

Pada 1940 Leces mampu memproduksi 
10 ton kertas per hari dan menghasilkan 
kertas print yang memproses bahan baku 
jerami.Perusahaan ini pernah mendapat 
suntikan dana talangan dari PPA senilai 
Rp38,5 miliar. Hingga kini, belum ada 
kejelasan dari proses penyehatan BUMN 
tersebut.

Pabrik ini berkedudukan di Leces, 
Probolinggo dan bergerak di bidang 
produksi kertas. Didirikan pada 1939, 
pabrik ini menjadi yang tertua kedua di 
Indonesia setelah Kertas Padalarang.

7. PT Kertas Leces (Persero)

Perusahaan ini didirikan pada 1974 
sebagai wahana menyelenggarakan 
program investasi kapal niaga nasional. 
Namun, PANN juga pernah berkecimpung 
di usaha perhotelan sehingga, menurut 
Erick, tidak fokus pada sektor bisnisnya.

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


