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Money Grams $1 = Rp 13.613,- Kurs BI $1 = Rp 13.930,-

bersambung ke hal 3

Rabu
01/06/2021 Edisi 1410

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Baru-baru ini, pria berusia 56 tahun ini 
telah menjadi pemimpin utama 
pendekatan unik China untuk 
menghasilkan kekayaan dengan 
melepaskan kekuatan pasar dalam 
kerangka kerja komunis yang dikontrol 
ketat. Jack Ma guru bahasa Inggris 
yang berubah menjadi raja bisnis ini 
memiliki status hampir seperti bintang 
rock, dan berperan sebagai master 
kungfu yang tak terkalahkan dalam film 
bertabur bintang pada 2017. Bahkan 
ketika ketegangan antara AS dan 
China semakin dalam, Ma dapat 

memperluas cabang usaha zaitunnya, 
dengan cara menyumbangkan 2.000 
ventilator ke New York dengan tangan 
kanannya, Joe Tsai. Hal itu yang 
mendorong rasa "terima kasih" dari 
Donald Trump. Tetapi berita mengejutkan 
dari banyaknya orang yang ngetweet 
tentang orang terkaya di asia tenggara 
ini. Senin (4/1/2021) tanda pagar alias 
tagar " Jack Ma" menduduki posisi 
teratas sebagai topik paling banyak 
dibicarakan di jagad Twitter Indonesia. 
Hingga pukul 11.00 WIB, ada lebih dari 
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17.000 tweet yang membicarakan 
miliarder asal China tersebut. Jagat 
Twitter heboh mempertanyakan soal 
keberadaan Jack Ma. Taipan yang 
dikenal sukses dengan megaproyek 
Alibaba ini memang dilaporkan 
“menghilang” sekitar dua bulan terakhir, 
sejak kemunculan terakhir pada akhir 
Oktober 2020. Setelah dilihat isi dari 
twit para warganet, topik yang 
diperbincangkan soal spekulasi 
keberadaan Ma yang disebut sudah 
beberapa bulan ini tidak terlihat di 
hadapan publik. Isu yang berkembang, 
Ma mulai tak terlihat setelah dirinya 
melontarkan kritik kepada Pemerintah 
China yang dipimpin Presiden Xi JIn 
Ping.  "Di mana Jack Ma?" tulis salah 
satu akun, mengomentari unggahan 
akun lain yang menyebut Ma tak terlihat 
setelah mengkritik sistem pemerintahan 
China. Berbagai pertanyaan serupa 
mengalir dari seluruh penjuru dunia, 
seperti salah satunya disuarakan oleh 
pemilik akun Twitter @BetaEpsilonPhi 
Jack Ma "Disappeared" since two 
months ago? What are you guys doing? 
and even in my country, if the cat didn't 
come overnight, we would look for it. 
(Jack Ma "Menghilang" sejak dua bulan 

lalu? Apa yang sedang kalian lakukan? 
dan bahkan di negara saya, jika kucing 
tidak datang dalam semalam, kami akan 
mencarinya). Salah satu akun yang 
memperbincangkan sosok Jack Ma 
adalah @Zombies_NP. Dia bertanya 
apakah Jack Ma benar-benar menghilang. 
"Apakah Jack Ma benar-benar hilang?," 
kicau @Zombies_NP, Senin (4/1). 
Sedangkan akun @LuqmanMrwan 
nampak memberi tanggapan berbeda 
terkait dengan kabar menghilangnya Jack 
Ma. Dia justru merasa keren kalau tiba-
tiba menghilang seperti Jack Ma. 
"Kayaknya keren kalau tiba-tiba 
menghilang seperti Jack Ma," ujar 
@LuqmanMrwan. Adapun akun 
@official_kyp mengaku terkejut Jack Ma 
dilaporkan menghilang. Dia lantas 
bertanya keberadaan Jack Ma. "Lahhhh 
Jack Ma ngilang kemana?," kicau 
@official_kyp. Di sisi lain akun @ikramarki 
mengaku terkejut dengan berita Jack Ma 
yang merupakan orang kaya menghilang 
usai mengkritik pemerintah China. Dia 
menilai kondisi itu membuat rakyat miskin 
akan sangat berpotensi menghilang jika 
mengkritik pemerintah China. "abis baca 
berita, jack ma tiba-tiba ilang abis ngritik 
pemerintah cina. orang kaya jack ma aja 
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ilang, apalagi rakyat jelata. serem," 
kicau @ikramarki. Pendiri platform e-
commerce Alibaba, Jack Ma dikabarkan 
menghilang karena tidak tampil di 
hadapan publik selama beberapa pekan 
terakhir. Jack Ma yang masuk dalam 
jajaran orang terkaya di China itu juga 
tidak men-tweet apa pun di akun Twitter 
pribadinya selama hampir tiga bulan. 
Postingan terakhirnya terjadi pada 10 
Oktober 2020. Selain itu, Jack Ma juga 
tidak muncul pada episode terakhir 
'Africa's Business Heroes', acara reality 
show yang dibintanginya sendiri yakni 
juri dalam program untuk wirausahawan 
pemula. Atau sebuah pertunjukan bakat 
Jack Ma Foundation, yang digagasnya 
sendiri. Dimana 10 pengusaha Afrika 
diberi hibah bersama US$1,5 juta atau 
sekitar Rp 20,8 miliar untuk 
mewujudkan ide-ide mereka. Padahal 
posisi Jack Ma sebagai juri dengan 
peran yang terbilang cukup penting 
pada acara tersebut. Dan fotonya 
dihapus dari halaman web panel 
penjurian acara. Seorang juru bicara 
Alibaba mengatakan kepada Financial 
Times bahwa Ma tidak bisa lagi menjadi 

bagian dari panel juri "karena bentrokan 
jadwal". Penyelenggara acara mengaku 
Jack Ma memiliki kegiatan lain sehingga 
tidak menjadi juri. Alasan yang terdengar 
mencurigakan mengingat acara tersebut 
digagas sendiri oleh Jack Ma, sehingga 
rasanya tidak mungkin sampai terjadi 
tabrakan jadwal seperti diucapkan oleh 
jubir Alibaba tadi, seperti dikutip dari The 
Sun, Sabtu (2/1/2021). Banyak yang 
curiga dengan kejanggalan tersebut 
karena beberapa minggu sebelum final, 
Ma sempat mengunggah tweet di akun 
Twitternya jika tak sabar untuk bertemu 
dengan kontestan. Sejak saat itu tak ada 
aktivitas pria 56 tahun di akunnya, 
padahal dia cukup aktif di Twitter. 
Akhirnya posisi Jack Ma sebagai juri 
'Africa's Business Heroes' digantikan oleh 
salah satu pendiri Alibaba Lucy Peng. 
Menurut perkiraan banyak orang 
kehilangan Jack Ma karena mengkritik 
kebijakan pemerintah china yang 
dianggap lamban. Melansir Daily Mail 
pada Minggu (4/1/2021), Ma menyerukan 
reformasi sistem yang "menahan inovasi 
bisnis" dan menyamakan peraturan 
perbankan global dengan "klub orang 
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tua". Pidato Ma tersebut sontak 
membuat geram pemerintah China 
yang memandang kritik Ma sebagai 
serangan terhadap otoritas Partai 
Komunis, dan menyebabkan tindakan 
keras yang luar biasa terhadap 
kegiatan bisnis Ma. Jack ma terakhir 
berpidato di fintech Bund Summit di 
Shanghai pada 24 Oktober 2020, 
sebuah event di Shanghai yang dihadiri 
ratusan bankir dan perwakilan 
pemerintah China. Pada intinya, ia 
mengatakan bahwa regulasi keuangan 
yang ada sekarang dan sistem 
perbankan di China sudah ketinggalan 
zaman. Menurut Ma, sistem aturan 
perbankan yang disebut Basel Accords, 
yang dipakai sebagai regulasi di dunia 
dan di China, dibuat oleh sekelompok 
orang-orang tua. Ia mempertanyakan 
apakah China masih membutuhkannya 
di tengah perkembangan pesat pada 
saat ini. Jack Ma menyebut masalah 
terbesar China adalah sistem finansial 
yang kurang baik, bahkan 
membandingkannya dengan pemberian 

obat yang salah. "Gejala alzheimer dan 
polio mungkin mirip, tapi keduanya benar-
benar penyakit berbeda. Jika seorang 
anak diberi obat Alzheimer untuk 
menyembuhkan polio, akan ada banyak 
masalah," ucapnya. "Basel Accords 
bertujuan untuk merawat penyakit sistem 
perbankan tua, obat untuk orang-orang 
tua, tapi sistem keuangan di China masih 
muda," tambahnya. Ma menambahkan, 
sistem finansial China masih didominasi 
bank pemerintah yang besar dan 
sebenarnya membutuhkan teknologi lain. 
"Bank besar seperti sungai besar, kita 
perlu kolam, anak sungai dan sistem 
kanal kecil. Tanpa itu di ekosistem, banjir 
dan kekeringan akan selalu terjadi," 
katanya mengibaratkan. Bahkan ia 
menyebut bisnis bank di China dijalankan 
seperti rumah gadai, di mana bank selalu 
meminta jaminan cukup untuk pinjaman. 
Akibatnya, banyak bisnis kecil kesulitan 
mendapatkan pinjaman. Di masa depan, 
keputusan memberi pinjaman 
menurutnya harus diputuskan oleh big 
data dan rekam jejak kredit. Ia 
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melanjutkan, sistem perbankan 
secara umum dirancang untuk zaman 
perkembangan industri masa lalu, tapi 
di masa mendatang perlu memakai 
teknologi baru termasuk big data, 
cloud dan blockchain. "Inovasi selalu 
datang bersama risiko, tidak ada 
inovasi tanpa resiko. Tapi resiko 
terbesar adalah jika mencoba 
meminimalisir risiko sampai nol," 
lanjut Jack Ma. Pidato Ma itu turut 
didengarkan oleh para pejabat top 
termasuk gubernur bank sentral 
China, Yi Gang, Wakil Menteri 
Keuangan Zou Jiayi serta Wang 
Qishan, tangan kanan Presiden Xi 
Jinping. Menurut sumber, mereka 
seperti tertampar karenanya dan 
langsung mengambil tindakan. Pidato 
Ma tersebut sontak membuat geram 
pemerintah China yang memandang 
kritik Ma sebagai serangan terhadap 
otoritas Partai Komunis, dan 
menyebabkan tindakan keras yang 
luar biasa terhadap kegiatan bisnis 
Ma. "Jack Ma telah menjadi terlalu 
arogan. Maka memang mereka perlu 
mengikatkan tali pada Ant yang telah 
menjadi monster," sebut seorang bos 

bank internasional yang meminta anonim. 
Pidato Jack Ma disebut penyebab utama 
dibatalkannya penjualan saham perdana 
atau IPO perusahaan fintech-nya, Ant 
Financial, yang diprediksi memecahkan 
rekor. Kritik kerasnya pada sistem 
finansial di China bikin pemerintah China 
marah, seorang pejabat tinggi China 
dengan identitas anonim menyebut 
Presiden Xi Jinping sangat marah setelah 
mendengar pidato Jack Ma tersebut. 
Presiden Xi Jinping sendiri yang menurut 
sumber langsung turun tangan meminta 
IPO Ant dibatalkan hanya 48 jam 
sebelum jadwal melantai di bursa Hong 
Kong dan Shanghai. Xi disebut segera 
memerintahkan regulator China untuk 
menyelidiki Ant Group. Tak lama, otoritas 
regulasi Negeri Tirai Bambu juga 
menangguhkan IPO Ant Group beberapa 
hari sebelum jadwal seharusnya. Dalam 
hal ini, Alibaba dituding memaksa seller 
di layanan e-commerce-nya untuk 
memilih menjual barang mereka secara 
eksklusif di Alibaba dan tidak boleh jualan 
di platform pesaing, seperti JD.com dan 
Pinduoduo. Pada November, para 
pejabat di Beijing "mendandani" Ma dan 
menangguhkan penawaran umum 
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perdana (IPO) senilai 37 miliar dollar 
AS (Rp 513,9 triliun) dari Ant Group 
miliknya atas perintah langsung 
Presiden Xi, menurut laporan Wall 
Street Journal. Mereka kemudian 
menyarankan Ma untuk tetap di China 
sebelum meluncurkan penyelidikan 
anti-monopoli ke dalam Alibaba Group 
Holding Ma pada Malam Natal, 
menurut Bloomberg. Beijing juga 
memerintahkan perusahaan teknologi 
keuangan Ma, Ant Group untuk 
mengurangi operasinya. Sejak saat itu, 
regulator telah bertemu dengan 
eksekutif dari Ant dan memerintahkan 
Ant untuk meningkatkan tata kelola 
perusahaan, kepatuhannya terhadap 
regulasi, dan kebiasaan menggunakan 
ukuran pemerintah untuk mendorong 
pesaing keluar dari pasar. Sementara 
pihak Alibaba mengatakan "Alibaba 
Group telah menerima surat 
pemberitahuan dari otoritas China soal 
penyelidikan yang dilakukan terhadap 
perusahaan terkait Undang-Undang 
Anti-Monopoli," ucap perwakilan 
Alibaba. Dia juga mengatakan, 

"Perusahaan akan secara aktif bekerja 
sama dengan regulator dalam usaha 
penyelidikan tersebut berlangsung." 
Adanya pengawasan yang dilakukan 
secara intensif selama beberapa minggu 
terhadap jalannya raksasa perusahaan 
teknologi China itu membuat bisnis 
Alibaba jeblok. Jack Ma juga disebut 
dipaksa untuk membatalkan penawaran 
saham perdana (Initial Public Offering/IPO) 
yang menyebabkan saham Ant Group 
gagal mencetak rekor terbesar dalam 
sejarah listing di bursa saham dunia. 
Akibatnya, harga saham merosot di bursa 
Hong Kong. Investigasi anti-monopoli 
menyebabkan saham Alibaba turun 
seperempat tak lama setelah pidatonya 
pada Oktober, menghapus lebih dari 10 
miliar dollar AS (Rp 139,1 triliun) lembar 
saham Ma. Ini menjatuhkan Ma ke tempat 
ketiga dalam daftar orang terkaya di 
China, di belakang kepala eksekutif 
Panduoduo Colin Huang dan Pony Ma 
Huateng dari Tencent Holdings. Pada sesi 
penutupan perdagangan 24 Desember 
2020, harga saham Alibaba turun 8 
persen. Sementara, jika dihitung sejak titik 
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puncak di bulan Oktober, harga saham 
ini telah terjun sebanyak 26 persen. 
Oleh sebab itu, nilai valuasi Alibaba 
yang mencapai 240 miliar dollar AS 
hangus. Ma sekarang diperkirakan 
memiliki kekayaan bersih 63,1 miliar 
dollar AS (Rp 876,9 triliun), menurut 
Bloomberg Billionaires Index. 
Penangguhan IPO Ant Group disebut 
puncak ketegangan antara 
pemerintahan Xi Jinping dan Jack Ma 
selama beberapa tahun terakhir. 
Banyak pejabat tinggi China yang 
merasa tak nyaman dengan pengaruh 
dan pertumbuhan perusahaan Jack Ma 
yang terbilang pesat. "Xi tidak peduli 
jika Anda masuk daftar orang kaya 
atau tidak. Yang ia pedulikan adalah 
apa yang Anda lakukan setelah 
menjadi kaya dan apakah Anda mau 
bersekutu dengan kepentingan 
pemerintah," kata seorang pejabat 
China. Menurut sumber WJS, regulator 
China disebut sudah lama ingin 
mengontrol Ant Group. Perusahaan itu 
memiliki sistem pembayaran seluler 
dan aplikasi gaya hidup yang dikenal 
Alipay. Pejabat China menganggap 
Alipay mengganggu sistem keuangan 
negara. Sejauh ini, Alipay digunakan 
lebih dari 70 persen penduduk China. 

Platform itu telah memberikan pinjaman 
dana kepada lebih dari 20 juta bisnis 
kecil dan hampir setengah miliar individu 
China. Namun, upaya tersebut cukup 
mendapat tantangan. Sejumlah 
pendukung Ma yang terdiri dari pejabat 
pemerintah, politikus, dan pengusaha top 
China menolak upaya pemerintahan Xi 
mengekang Ant Group. Tak berhenti 
sampai disitu, Presiden Xi terus 
mempersulit pertumbuhan Ant Group 
dengan memperketat aturan keuangan 
secara keseluruhan setelah pasar saham 
jatuh pada 2015 lalu. "Hubungan Ant 
Group dan pemerintah China selalu 
sangat rumit," kata profesor Cornell 
University yang merupakan eks kepala 
divisi Dana Moneter Internasional (IMF) 
di China, Eswar Prasad. Prasad 
menuturkan pidato Jack Ma pada 
Oktober itu "menjadi pemicu bagi 
pemerintah untuk bertindak". Jack Ma 
diketahui pensiun sebagai pendiri 
sekaligus direktur eksekutif Alibaba pada 
September 2019. Kendati sudah tak 
terlibat dalam operasional perusahaan, 
Ma menjabat sebagai dewan direksi 
hingga 2020. Dia merayakan hari 
terakhirnya dengan menggelar konser 
band rock yang dihadiri 40 ribu pegawai 
Alibaba dan Ant Group. Sekarang sejak 

menghilangnya Jack Ma nasib platform 
e-commerce, pengiriman, dan media 
sosial terbesar di negara itu berada 
dalam ketidakpastian sejak Beijing 
menyusun dokumen untuk menindak 
"ekonomi platform" pada awal 
November. Jack Ma memang dikenal 
kerap lantang dan vokal menyatakan 
kritik terhadap pemerintah. Meskipun 
menjadi salah satu pengusaha paling 
sukses di China, Ma semakin bentrok 
dengan rezim pemerintah karena 
preferensinya untuk lebih banyak pasar 
terbuka dan pendorong ekonomi. 
Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa dia 
mengalami cedera fisik. Di tengah 
dugaan hilangnya Jack Ma, sebuah 
video berisi wawancara pengusaha 
bernama Guo Wengui pada bulan 
Agustus 2019 beredar. Di dalam video 
itu, Wengui mengatakan bahwa Jack 
Ma kemungkinan akan berakhir di 
penjara atau mati pada 2020. Sebab, 
dia menyebut China ingin mengambil 
kesuksesan Jack Ma yang melimpah. 
Dan pidato itu hanya sebagian 
alasannya. Ant Financial dengan 
platform Alipay, telah menjadi layanan 

fintech raksasa di China yang kian 
mengancam perbankan termasuk 
perbankan milik pemerintah, bahkan 
sistem keuangan di China secara luas. 
Wengui diketahui menjadi buronan 
pemerintah China dan telah melarikan 
diri ke luar negara itu. Wengui 
mengklaim sebagai pelapor yang 
mengungkap korupsi di negara China. 
Sedangkan Beijing sendiri memiliki 
sejarah dalam bertindak kejam 
terhadap para kritikus internalnya. Pada 
Maret lalu seorang taipan properti, Ren 
Zhiqiang, menghilang setelah dia 
menyebut Presiden Xi seorang "badut" 
karena penanganannya terhadap krisis 
virus corona. Teman-teman Zhiqiang 
mengatakan mereka tidak bisa 
menghubunginya dan 6 bulan 
kemudian dia dijatuhi hukuman 18 
tahun penjara setelah dia "secara 
sukarela dan jujur" melakukan berbagai 
kejahatan korupsi. Xian Jianhua, 
seorang pengusaha miliarder, diculik 
dari sebuah hotel di Hong Kong pada 
2017 dan dibawa ke pusat daratan 
China. Dia dikatakan masih dalam 
tahanan rumah lebih dari 3 tahun 
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kemudian, tanpa kabar resmi dari 
lokasinya. Hingga kini, tidak ada pihak 
atau informasi yang mampu 
mengungkap keberadaan Jack Ma. 
Banyak pihak yang berspekulasi Jack 
Ma akan bernasib nahas seperti orang-
orang yang berani mengkritik China 
yang dipimpin oleh Presiden Xi Jin 
ping. Dengan kejadian ini, pembatalan 
IPO sebuah perusahaan raksasa yang 
didirikan oleh seorang sosok 
berpengaruh, merupakan pengingat 
bahwa mengkritik pemerintah China 
selalu beresiko, siapapun orang yang 
melontarkannya. Maksud hati 
memberikan masukan kepada 
pemerintah. Tapi apa kata malah 
dibalas dengan misteri yang tidak akan 
orang mengetahuinya. "Partai Komunis 
China kembali mengingatkan pada 
semua pebisnis swasta bahwa tak 

peduli seberapa kaya dan sukses Anda, 
mereka bisa menggoyang dan 
menghilangkan anda sewaktu-waktu," 
cetus Bill Bishop, pengamat China. 
Kadang kita suka berpikir kalau orang 
besar, orang yang tajir melintir, orang 
yang berpengaruh, orang yang 
berkedudukan tinggi, orang yang sangat 
terkenal, mereka itu tak ubahnya seperti 
manusia yang dijamin dari sisi keamanan, 
manusia yang tak mungkin bisa disentuh 
oleh hukum. Tapi ternyata, orang besar, 
orang yang tajir melintir, orang yang 
berpengaruh, orang yang berkedudukan 
tinggi, orang yang sangat terkenal, itu 
semua hanya predikat yang menempel 
semata, tapi tidak merubah kodrat mereka 
sedikitpun sebagai manusia mortal. Berita 
hilangnya seorang sebesar Jack Ma, 
sebagai contoh kasus nyata, ini 
membuktikan kalau ternyata di mata 
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Sebagian besar makanan kaya protein 
juga menjadi sumber fosfor yang baik, 
meskipun ada beberapa makanan non-
protein yang juga mengandung fosfor. 
Beberapa makanan kaya protein yang 
juga tinggi fosfor antara lain adalah 
daging, kacang-kacangan, polong-
polongan, biji-bijian, telur, selai kacang, 
tuna, dan produk susu.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
manfaat fosfor, berikut kami sampaikan 
beberapa manfaat fosfor yang telah 
berhasil kami rangkum dari situs 
draxe.com.

Sedangkan makanan non-protein yang 
kaya fosfor dapat Anda temukan dalam 
bentuk biji-bijian, bawang putih, kentang, 
brokoli, dan buah-buahan kering.

Membantu Menjaga Tulang Kuat
Manfaat fosfor yang pertama untuk 

 Tubuh kita membutuhkan berbagai 
macam nutrisi untuk membuatnya bisa 
tetap berfungsi secara normal. Beberapa 
nutrisi yang sudah banyak dikenal antara 
lain adalah kalsium, karbohidrat, 
berbagai macam vitamin, kalium, dan lain 
sebagainya. Semua nutrisi ini memiliki 
manfaatnya masing-masing. Begitu pun 
dengan fosfor, salah satu nutrisi yang 
mungkin jarang kita perhatikan 
asupannya.
Fosfor adalah mineral penyusun penting 
bagi tulang manusia. Mineral fosfor 
dicatat sebagai mineral paling banyak 
kedua dalam tubuh manusia dan 
merupakan elemen terpenting kedua 
dalam menjaga kesehatan dan integritas 
tulang, di belakang kalsium.

Fosfor membantu membentuk 
kepadatan mineral tulang yang 
mencegah patah tulang, patah tulang 
dan osteoporosis, yang semuanya 
lebih mungkin terjadi seiring 
bertambahnya usia. Tanpa kehadiran 
fosfor yang cukup, kalsium tidak dapat 
membangun dan memelihara struktur 
tulang secara efektif, karena kedua 
mineral tersebut dibutuhkan untuk 
membentuk massa tulang.
Detoksifikasi Tubuh

membantu menjaga kesehatan tulang. 
Fosfor, bersama dengan kalsium, 
adalah salah satu mineral terpenting 
dalam tubuh untuk menjaga struktur 
dan kekuatan tulang. Dan faktanya, 
lebih dari separuh tulang terbuat dari 
fosfat.

Fosfor merupakan mineral penting bagi 
fungsi ginjal dan juga untuk membantu 
tubuh melakukan detoksifikasi dengan 
menghilangkan racun dan limbah 
melalui urine. Di sisi lain, pada orang 
yang menderita penyakit ginjal, sulit 
untuk mempertahankan kadar mineral 
normal karena molekul yang berlebih 
tidak dapat dikeluarkan dengan 
mudah.
Untuk menyeimbangkan kadar asam 

Manfaat fosfor yang kedua untuk 
detoksifikasi tubuh. Ginjal adalah organ 
berbentuk kacang yang memiliki 
beberapa peran penting. Mereka 
menghilangkan molekul organik 
berlebih dari darah, termasuk mineral 
ekstra yang tidak dibutuhkan oleh 
tubuh.

Manfaat Fosfor Bagi Tubuh

sebuah Negara, apalagi negara 
sebesar China, Jack Ma bukan siapa-
siapa. Jack Ma bukan seorang yang 
lebih besar, lebih kaya, lebih 
berpengaruh, dan lebih terkenal dari 
negara Cina itu sendiri. Di mata Negara 
China, Jack Ma hanya satu dari 1.3 
miliar rakyat Cina. Tentu kita prihatin, 
bahwa hilangnya pengusaha tersebut 
dicurigai sebagai imbas dari kritikannya 
kepada pemerintah. Ini, sekali lagi, 
patut menjadi keprihatinan kita 
bersama. Terlebih pengusaha tersebut, 
yaitu Jack Ma, telah sangat berjasa 
dalam menggerakkan perekonomian 
negaranya. Melalui perusahaan 
Alibaba, Jack Ma harus kita akui bukan 
saja mampu menggairahkan 
perekonomian negaranya, tetapi juga 
mampu mempengaruhi pergerakan 
ekonomi global. Dalam wawancara 
dengan salah satu media, terkuak latar 
belakangnya sebagai orang susah, 
yang mampu dengan gigih dan ulet 
hingga mencapai seperti apa yang kita 
saksikan bersama. Pencapaian cita-
cita, melalui perjuangan yang berdarah-
darah, heroik dan penuh inovasi, patut 
kita jadikan contoh bagi generasi 
milenial kita. Ada pelajaran penting 
tentang kehidupan dari Jack Ma yang 

bisa kita ambil. Keteladanan Jack Ma 
juga bisa kita contoh melalui aksi sosial 
yang dia lakukan. Tanpa banyak 
mengumbar kata, Jack Ma telah 
menggelontorkan miliaran rupiah untuk 
berbagai aksi kemanusiaan di berbagai 
tempat di dunia. Salah satu yang 
fenomenal adalah bantuan Jack Ma 
untuk penanganan dampak pandemi 
Covid-19. Kurang besar apa prestasi 
Jack Ma diakui dunia dan menempatkan 
dia sebagai orang besar? Dua bulan 
sudah Jack Ma menghilang, Perusahaan 
Alibaba yang raksasa yang didirikan oleh 
Jack Ma, masih tetap beroperasional. Tak 
ada yang berubah kecuali kepanikan 
sesaat secara internal. Dan jika, hanya 
jika, Jack Ma tak pernah muncul kembali 
di kehidupan, maka dunia hanya akan 
mengenang dia. Akhirnya, mari berharap 
agar Jack Ma dapat segera kembali, 
minimal “bersuara” untuk mengabarkan 
keberadaan dan keadaannya, supaya 
spekulasi yang berkembang tidak terlalu 
jauh dan liar, terutama jika sudah 
menyangkut para warganet yang gemar 
bercuit di medsos Twitter. "Life is not 
valued, but the death they 
celebrate".(Kehidupan tak dihargai, tapi 
kematian mereka peringati). Semoga 
Jack Ma dalam keadaan sehat selalu.
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protein yang juga mengandung fosfor. 
Beberapa makanan kaya protein yang 
juga tinggi fosfor antara lain adalah 
daging, kacang-kacangan, polong-
polongan, biji-bijian, telur, selai kacang, 
tuna, dan produk susu.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
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Membantu Menjaga Tulang Kuat
Manfaat fosfor yang pertama untuk 
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Manfaat Fosfor Bagi Tubuh
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Manfaat fosfor yang ketiga untuk 
membantu metabolisme. Fosfor 
dibutuhkan untuk mensintesis, 
menyerap, dan menggunakan vitamin 
dan mineral dengan benar dari 
makanan. Ini juga penting untuk 
mensintesis asam amino, yang 
merupakan bahan penyusun protein, 
untuk membantu fungsi sel, produksi 
energi, reproduksi dan pertumbuhan.

Penting untuk Metabolisme

urat, natrium, air, dan lemak dalam 
tubuh, ginjal dan organ pencernaan 
lainnya mengandalkan elektrolit seperti 
fosfor, kalium, dan magnesium. Fosfat 
terikat erat dengan mineral lain ini dan 
biasanya tersedia di dalam tubuh 
sebagai senyawa ion fosfat yang 
dikombinasikan dengan elektrolit lain.

Selain itu, fosfor juga membantu 
menyeimbangkan kadar nutrisi lain 
dalam tubuh, seperti vitamin D, yodium, 
magnesium, kalsium, dan seng. Semua 
fungsi ini membantu mendukung 
metabolisme tubuh yang sehat.Secara 

Menyeimbangkan Tingkat pH Tubuh

Karena bertindak sebagai elektrolit, fosfor 
juga dipercaya membantu memperbaiki 
pencernaan dengan mencegah kembung 
atau retensi air dan diare, serta 
meredakan sembelit secara alami dan 
berkontribusi pada pengobatan refluks 
asam.
Membantu Mempertahankan Tingkat 

keseluruhan, mineral ini dapat membantu 
menjaga pikiran Anda tetap waspada dan 
otot tetap aktif dengan merangsang 
kelenjar untuk mengeluarkan hormon 
yang dibutuhkan dalam konsentrasi dan 
pengeluaran energi.

Manfaat fosfor yang keempat untuk 
menyeimbangkan tingkat pH tubuh. Di 
dalam tubuh, sebagian fosfor berperan 
sebagai fosfolipid, yang merupakan 
komponen utama dari sebagian besar 
membran biologis seperti nukleotida dan 
asam nukleat. Peran fungsional fosfolipid 
antara lain untuk menyeimbangkan 
tingkat pH tubuh dengan menahan kadar 
asam atau alkali yang berlebih.

Energi

Menjaga Kesehatan Gigi

Manfaat fosfor yang kelima yakni untuk 
membantu mempertahankan tingkat 
energi. Fosfor membantu penyerapan 
vitamin B yang penting untuk produksi 
energi di dalam sel, dalam bentuk ATP. 
Vitamin B juga dibutuhkan untuk 
menjaga suasana hati yang positif 
karena dapat berpengaruh pada 
pelepasan neurotransmitter di 
otak.Selain itu, fosfor juga membantu 
mentransmisi impuls saraf yang 
mengontrol gerakan otot. Ketika tubuh 
kekurangan fosfor, dapat menyebabkan 
kelemahan pada tubuh, nyeri otot, mati 
rasa, dan sindrom kelelahan umum atau 
kronis.

Manfaat fosfor yang selanjutnya yakni 
untuk membantu menjaga kesehatan 
gigi. Sama halnya dengan kebutuhan 
fosfor untuk kesehatan tulang, fosfor 
juga penting untuk menjaga kesehatan 
gigi dan gusi. Kalsium, vitamin D, dan 
fosfor berperan dalam pembentukan dan 
pemeliharaan kesehatan gigi dengan 
mendukung enamel gigi, kepadatan 
mineral tulang rahang dan juga 

Manfaat fosfor yang terakhir adalah 
untuk mendukung fungsi kognitif. 
Fungsi neurotransmitter dan otak yang 
tepat bergantung pada mineral seperti 
fosfor dalam melakukan aktivitas 
sehari-hari. Peran kunci fosfor 
membantu mempertahankan respons 
neurologis, emosional, dan hormonal 
yang tepat.

Selama pembentukan gigi, vitamin D 
dibutuhkan bersama dengan fosfor 
untuk mengatur keseimbangan 
kalsium pada tubuh dan meningkatkan 
penyerapannya. Vitamin D juga dapat 
membantu mengurangi peradangan 
gusi yang berhubungan dengan 
penyakit gusi periodontal.Mendukung 
Fungsi Kognitif

Kekurangan fosfor sendiri telah 
dikaitkan dengan penurunan kognitif 
dan perkembangan gangguan 
neurodegeneratif terkait usia, 
termasuk penyakit Alzheimer dan 
demensia.

menahan gigi pada tempatnya, 
sehingga mineral dan vitamin ini juga 
dapat membantu menyembuhkan 
kerusakan gigi.
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Salah satu pos anggaran yang 
dikorbankan ialah gaji para aparatur sipil 
negara (ASN) atau pegawai negeri sipil 
(PNS). Pemerintah memutuskan tidak 
menaikkan gaji PNS di 2021 ini.

Pemerintah Jokowi hingga kini masih 
fokus dalam penanganan pandemi 
Covid-19 di Tanah Air. Bahkan, saat ini 
kasus positif Covid-19 sedang tinggi-
tingginya. Anggaran negara banyak yang 
direalokasi untuk menyelamatkan 
masyarakat dari imbas pandemi.

Namun, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Tunjangan PNS 2021 Bakal Naik

(PANRB) Tjahjo Kumolo, menekankan 
pemerintah akan terus memperhatikan 
PNS dengan berbagai tunjangan di luar 
gaji pokok.
Pemerintah terus berupaya melakukan 
penyesuaian pendapatan bagi seluruh 
PNS di tiap kementerian/lembaga dan 
instansi. Termasuk memproses 
kenaikan tunjangan bagi para hakim, 
anggota polri dan pegawai Badan 
Narkotika Nasional (BNN).
"Tapi karena prioritas anggaran untuk 
infrastruktur kesehatan dan bantuan 
sosial menghadapi pandemi Covid-19 

Presiden Amerika Serikat, Donald 
Trump menandatangani perintah 
eksekutif pada Selasa, berisi larangan 
transaksi dengan delapan aplikasi 
perangkat lunak China. Alasan 
larangan ini adalah demi keamanan 
nasional karena dikhawatirkan data 
pribadi warga AS pada aplikasi tersebut 
bisa diberikan untuk pemerintah China.

Pemerintah AS menilai, seperti yang 
tercantum dalam perintah eksekutif 
tersebut "sejumlah aplikasi perangkat 
lunak yang terhubung ke China secara 
otomatis menangkap petak besar 
informasi dari jutaan pengguna di 
Amerika Serikat, termasuk informasi 
pribadi yang sensitif dan informasi 
pribadi, yang akan memungkinkan 
akses RRC dan (Partai Komunis China) 
ke informasi pribadi dan kepemilikan 
warga Amerika."Kepada wartawan tak 
lama setelah perintah diumumkan, 
pejabat senior pemerintahan menolak 
membeberkan bukti spesifik yang 
mengaitkan entitas yang masuk daftar 
hitam tersebut dengan dugaan upaya 
pemerintah China untuk mendapatkan 
data pribadi pengguna."Perintah 
eksekutif didasarkan pada risiko," kata 
seorang pejabat senior administrasi, 
mengutip basis pengguna yang besar 
dan jumlah unduhan yang tinggi dari 
aplikasi yang ditargetkan, dikutip dari 
South China Morning Post, Rabu (6/1).
Namun, operasi Alipay di luar negeri 
sebagian besar melayani wisatawan 
China, warga negara China di luar 
negeri, dan kepentingan bisnis saat 
mereka bepergian ke luar negeri, dan 
tidak melayani sebagian besar 

Perintah ini akan mulai berlaku dalam 
45 hari. Aplikasi yang dilarang 
termasuk layanan WeChat Pay, Alipay, 
dan Tencent QQ. Larangan baru ini 
dikeluarkan lima bulan setelah larangan 
yang sama dikeluarkan untuk Tiktok 
dan WeChat.Berdasarkan dokumen 
perintah eksekutif tersebut, data bisa 
digunakan untuk menelusuri lokasi 
pegawai federal dan kontraktor.

Setelah TikTok Kini Trump Larang 8 Aplikasi China 

Pada Selasa, pejabat senior mengatakan 
perintah tersebut belum dibahas dengan 
tim transisi Presiden terpilih Joe Biden.
Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, 
Menteri Perdagangan Wilbur Ross 
mengatakan telah mulai mengarahkan 
stafnya untuk memulai implementasi 
perintah eksekutif tersebut.

konsumen AS. Selama dua tahun terakhir, 
Ant Group, yang mengoperasikan Alipay, 
telah menghasilkan kurang dari 5 persen 
pendapatannya di luar China, dan hanya 
sebagian kecil dari pendapatannya yang 
berada di AS.Ant Group adalah afiliasi 
dari raksasa internet Alibaba Group 
Holding, yang memiliki South China 
Morning Post.Juga termasuk dalam 
entitas daftar hitam adalah QQ Wallet, 
CamScanner, SHAREit, VMate dan WPS 
Office.Para pejabat mengatakan, perintah 
tersebut tidak akan berdampak pada 
karyawan dari perusahaan yang 
ditargetkan, meskipun itu akan 
mendorong Departemen Perdagangan 
menentukan transaksi mana yang akan 
dilarang.Meskipun perintah tersebut 
memberi Departemen Perdagangan 
waktu 45 hari untuk bertindak, seorang 
pejabat mengatakan pemerintah ingin 
mempercepat implementasinya sehingga 
akan berlaku sebelum masa jabatan 
Trump berakhir pada 20 Januari.

"Departemen Perdagangan akan 
memanfaatkan otoritas (perintah 
eksekutif) untuk melanjutkan misi kami 
mengamankan bangsa, ekonomi, dan 
rakyat Amerika Serikat," jelas Ross. 
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Salah satu pos anggaran yang 
dikorbankan ialah gaji para aparatur sipil 
negara (ASN) atau pegawai negeri sipil 
(PNS). Pemerintah memutuskan tidak 
menaikkan gaji PNS di 2021 ini.

Pemerintah Jokowi hingga kini masih 
fokus dalam penanganan pandemi 
Covid-19 di Tanah Air. Bahkan, saat ini 
kasus positif Covid-19 sedang tinggi-
tingginya. Anggaran negara banyak yang 
direalokasi untuk menyelamatkan 
masyarakat dari imbas pandemi.

Namun, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Tunjangan PNS 2021 Bakal Naik

(PANRB) Tjahjo Kumolo, menekankan 
pemerintah akan terus memperhatikan 
PNS dengan berbagai tunjangan di luar 
gaji pokok.
Pemerintah terus berupaya melakukan 
penyesuaian pendapatan bagi seluruh 
PNS di tiap kementerian/lembaga dan 
instansi. Termasuk memproses 
kenaikan tunjangan bagi para hakim, 
anggota polri dan pegawai Badan 
Narkotika Nasional (BNN).
"Tapi karena prioritas anggaran untuk 
infrastruktur kesehatan dan bantuan 
sosial menghadapi pandemi Covid-19 

Presiden Amerika Serikat, Donald 
Trump menandatangani perintah 
eksekutif pada Selasa, berisi larangan 
transaksi dengan delapan aplikasi 
perangkat lunak China. Alasan 
larangan ini adalah demi keamanan 
nasional karena dikhawatirkan data 
pribadi warga AS pada aplikasi tersebut 
bisa diberikan untuk pemerintah China.

Pemerintah AS menilai, seperti yang 
tercantum dalam perintah eksekutif 
tersebut "sejumlah aplikasi perangkat 
lunak yang terhubung ke China secara 
otomatis menangkap petak besar 
informasi dari jutaan pengguna di 
Amerika Serikat, termasuk informasi 
pribadi yang sensitif dan informasi 
pribadi, yang akan memungkinkan 
akses RRC dan (Partai Komunis China) 
ke informasi pribadi dan kepemilikan 
warga Amerika."Kepada wartawan tak 
lama setelah perintah diumumkan, 
pejabat senior pemerintahan menolak 
membeberkan bukti spesifik yang 
mengaitkan entitas yang masuk daftar 
hitam tersebut dengan dugaan upaya 
pemerintah China untuk mendapatkan 
data pribadi pengguna."Perintah 
eksekutif didasarkan pada risiko," kata 
seorang pejabat senior administrasi, 
mengutip basis pengguna yang besar 
dan jumlah unduhan yang tinggi dari 
aplikasi yang ditargetkan, dikutip dari 
South China Morning Post, Rabu (6/1).
Namun, operasi Alipay di luar negeri 
sebagian besar melayani wisatawan 
China, warga negara China di luar 
negeri, dan kepentingan bisnis saat 
mereka bepergian ke luar negeri, dan 
tidak melayani sebagian besar 

Perintah ini akan mulai berlaku dalam 
45 hari. Aplikasi yang dilarang 
termasuk layanan WeChat Pay, Alipay, 
dan Tencent QQ. Larangan baru ini 
dikeluarkan lima bulan setelah larangan 
yang sama dikeluarkan untuk Tiktok 
dan WeChat.Berdasarkan dokumen 
perintah eksekutif tersebut, data bisa 
digunakan untuk menelusuri lokasi 
pegawai federal dan kontraktor.

Setelah TikTok Kini Trump Larang 8 Aplikasi China 

Pada Selasa, pejabat senior mengatakan 
perintah tersebut belum dibahas dengan 
tim transisi Presiden terpilih Joe Biden.
Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, 
Menteri Perdagangan Wilbur Ross 
mengatakan telah mulai mengarahkan 
stafnya untuk memulai implementasi 
perintah eksekutif tersebut.

konsumen AS. Selama dua tahun terakhir, 
Ant Group, yang mengoperasikan Alipay, 
telah menghasilkan kurang dari 5 persen 
pendapatannya di luar China, dan hanya 
sebagian kecil dari pendapatannya yang 
berada di AS.Ant Group adalah afiliasi 
dari raksasa internet Alibaba Group 
Holding, yang memiliki South China 
Morning Post.Juga termasuk dalam 
entitas daftar hitam adalah QQ Wallet, 
CamScanner, SHAREit, VMate dan WPS 
Office.Para pejabat mengatakan, perintah 
tersebut tidak akan berdampak pada 
karyawan dari perusahaan yang 
ditargetkan, meskipun itu akan 
mendorong Departemen Perdagangan 
menentukan transaksi mana yang akan 
dilarang.Meskipun perintah tersebut 
memberi Departemen Perdagangan 
waktu 45 hari untuk bertindak, seorang 
pejabat mengatakan pemerintah ingin 
mempercepat implementasinya sehingga 
akan berlaku sebelum masa jabatan 
Trump berakhir pada 20 Januari.

"Departemen Perdagangan akan 
memanfaatkan otoritas (perintah 
eksekutif) untuk melanjutkan misi kami 
mengamankan bangsa, ekonomi, dan 
rakyat Amerika Serikat," jelas Ross. 
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Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-
RB) beserta Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) menargetkan 
pelaksanaan seleksi Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) 2021 akan dibuka 
pada Juni 2021.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana 
memperkirakan, jumlah formasi untuk 
CPNS 2021 bisa dikumpulkan pada 
Mei 2021. BKN beserta Kementerian 

"Gaji pokok memang tidak mungkin 
naik karena menyangkut pensiun, tapi 
kami dengan mitra kami, Taspen, 
sudah menghitung dengan baik. Ada 
subsidi pensiun yang akan 
ditingkatkan," imbuhnya.

1. Tunjangan Naik Hingga Rp9 Juta
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-
RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, 
rencana adanya kenaikan tunjangan 
aparatur sipil negara (ASN) atau 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 
depan. Mulanya, kenaikan tunjangan 
akan diberlakukan tahun ini, namun 
karena pandemi covid-19 akhirnya 
ditunda.
Menteri Tjahjo mengatakan, ASN yang 
bergolongan rendah akan 
mendapatkan tunjangan minimal 
berkisar Rp9 juta hingga Rp10 juta per 
bulan. "Tunjangan ASN ingin kita 
tingkatkan maksimal. Jadi pegawai 
paling rendah ASN itu bisa minimal Rp 
9 juta sampai Rp 10 juta," ungkap 
Menteri Tjahjo.
Adapun peningkatan tunjangan dan 
dana pensiun ini akan menjangkau 
sekitar 4,2 juta ASN.Sementara, untuk 
gaji pokok memang tidak ada kenaikan. 
Namun, Tjahjo menjelaskan, 
Kementerian PAN-RB bersama 
Kementerian Keuangan dan PT Taspen 
juga mengupayakan kenaikan dana 
pensiun bagi ASN.

ini, maka mohon maaf kalau memang 
ini belum bisa terpenuhi pada tahun 
anggaran 2020/2021," tuturnya.Namun 
demikian, masih ada kabar bahagia 
untuk PNS di 2021, termasuk kenaikan 
tunjangan hingga Rp9 juta di 2021. 
Berikut uraiannya:

2. Perekrutan CPNS Mulai Juni 2021

"Untuk pelaksanaan tesnya diperlukan 
waktu paling lambat bulan Juni sudah 
harus dimulai, agar bulan Desember 
sudah bisa diselesaikan seluruh prosesi 
seleksi CPNS-nya," terang Bima dalam 
sesi teleconference, Selasa (29/12).
Bima menyampaikan, BKN beserta 
Kementerian PAN-RB memang telah 
merencanakan untuk bisa menggelar 
seleksi CPNS pada 2021 mendatang. 
Seleksi dilakukan karena banyaknya 
kebutuhan untuk formasi baru di tahun 
depan.Namun demikian, ada beberapa 
tahapan yang harus dilakukan sebelum 
formasi CPNS dapat ditetapkan. 
Pertama, daerah atau instansi perlu 
menghitung ulang kebutuhan CPNS-nya 
untuk 5 tahun ke depan.
"Setelah mengetahui kebutuhan untuk 5 
tahun itu, mereka membaginya ke dalam 
periode tahunan. Jadi tidak sekadar 
membagi 5 (tahun), tapi berapa tahun 
pertama, tahun kedua, sampai tahun 
kelima," ujar Bima.

PAN-RB memang telah merencanakan 
untuk bisa menggelar seleksi CPNS pada 
2021 mendatang. Seleksi dilakukan 
karena banyaknya kebutuhan untuk 
formasi baru di tahun depan.

3. Satu Juta Guru Honorer Diangkat 
Jadi PNS Kontrak
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) resmi 
mengumumkan kesempatan bagi guru 
honorer untuk dapat mengikuti seleksi 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK) pada 2021. Pembukaan 
seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah 
upaya menyediakan kesempatan yang 
adil untuk guru honorer yang kompeten 
agar dapat mendapatkan penghasilan 
yang laik.
"Seleksi ini dibuka, karena berdasarkan 
Data Pokok Pendidikan Kemendikbud 
memperkirakan bahwa kebutuhan guru di 
sekolah negeri mencapai satu juta guru, 
di luar guru PNS yang saat ini mengajar," 
ujar Mendikbud Nadiem Anwar Makarim 
dalam acara pengumuman rencana 
seleksi guru PPPK 2021, Senin (23/11).
Dalam catatannya, Menteri Nadiem 
menjelaskan dirinya telah menemui 
banyak guru honorer yang berinovasi dan 

Jika sebelumnya, formasi guru PPPK 
terbatas, pada seleksi PPPK kali ini 
dapat diikuti oleh seluruh guru honorer, 
baik di sekolah negeri maupun swasta 
yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan 
(Dapodik). Serta diperbolehkan bagi 
lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
yang saat ini tidak mengajar dapat 
mendaftar.
4. Gaji Guru PNS Kontrak Capai Rp4 
Juta

berkontribusi bagi pembelajaran di 
Indonesia. Namun, penghasilan para 
guru honorer tersebut jauh dari kata laik, 
yakni Rp 100.000 hingga Rp 300.000 per 
bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
menyambut baik pengumuman 
perekrutan PPPK tahun 2021. Nantinya 
untuk guru honorer yang telah lolos 
seleksi PPPK akan mendapatkan gaji 
dan tunjangan.
Sri Mulyani mengatakan jika dilihat 
APBN untuk tahun 2021 ini telah 
dicadangkan Rp1,46 triliun untuk gaji 
ASN pusat maupun yang baru.

"Artinya nanti kalau para guru honorer 
yang sudah diterima dan menjadi guru 
P3K maka mereka akan mendapatkan 
gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja 
sejenisnya sebesar Rp4.060.490 bagi 
guru yang menikah dan memiliki 2 anak 
dari sisi total tunjangan kinerjanya," 
kata Sri Mulyani dalam Pengumuman 
Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin 
(23/11).
Dalam APBN tahun 2021, pemerintah 
tetap menyediakan anggaran yang luar 
biasa besar untuk bidang pendidikan, 
atau lebih dari Rp550 triliun. 
Di mana Rp184,5 triliun adalah belanja 
yang dikelola oleh Kemendikbud 
maupun Kementerian Agama serta 
Kementerian lembaga lain.
"Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini 
akan ada formasi 54.581 baik yang 
untuk CPNS 27.291 dan untuk yang 
PPPK sebesar 27.290 orang. Untuk 
daerah yang akan lebih besar dalam 
hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk 
PPPK yang akan ada rekrutmen sampai 
dengan 1.002.616 orang," kata Sri.
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Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-
RB) beserta Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) menargetkan 
pelaksanaan seleksi Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) 2021 akan dibuka 
pada Juni 2021.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana 
memperkirakan, jumlah formasi untuk 
CPNS 2021 bisa dikumpulkan pada 
Mei 2021. BKN beserta Kementerian 

"Gaji pokok memang tidak mungkin 
naik karena menyangkut pensiun, tapi 
kami dengan mitra kami, Taspen, 
sudah menghitung dengan baik. Ada 
subsidi pensiun yang akan 
ditingkatkan," imbuhnya.

1. Tunjangan Naik Hingga Rp9 Juta
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-
RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, 
rencana adanya kenaikan tunjangan 
aparatur sipil negara (ASN) atau 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 
depan. Mulanya, kenaikan tunjangan 
akan diberlakukan tahun ini, namun 
karena pandemi covid-19 akhirnya 
ditunda.
Menteri Tjahjo mengatakan, ASN yang 
bergolongan rendah akan 
mendapatkan tunjangan minimal 
berkisar Rp9 juta hingga Rp10 juta per 
bulan. "Tunjangan ASN ingin kita 
tingkatkan maksimal. Jadi pegawai 
paling rendah ASN itu bisa minimal Rp 
9 juta sampai Rp 10 juta," ungkap 
Menteri Tjahjo.
Adapun peningkatan tunjangan dan 
dana pensiun ini akan menjangkau 
sekitar 4,2 juta ASN.Sementara, untuk 
gaji pokok memang tidak ada kenaikan. 
Namun, Tjahjo menjelaskan, 
Kementerian PAN-RB bersama 
Kementerian Keuangan dan PT Taspen 
juga mengupayakan kenaikan dana 
pensiun bagi ASN.

ini, maka mohon maaf kalau memang 
ini belum bisa terpenuhi pada tahun 
anggaran 2020/2021," tuturnya.Namun 
demikian, masih ada kabar bahagia 
untuk PNS di 2021, termasuk kenaikan 
tunjangan hingga Rp9 juta di 2021. 
Berikut uraiannya:

2. Perekrutan CPNS Mulai Juni 2021

"Untuk pelaksanaan tesnya diperlukan 
waktu paling lambat bulan Juni sudah 
harus dimulai, agar bulan Desember 
sudah bisa diselesaikan seluruh prosesi 
seleksi CPNS-nya," terang Bima dalam 
sesi teleconference, Selasa (29/12).
Bima menyampaikan, BKN beserta 
Kementerian PAN-RB memang telah 
merencanakan untuk bisa menggelar 
seleksi CPNS pada 2021 mendatang. 
Seleksi dilakukan karena banyaknya 
kebutuhan untuk formasi baru di tahun 
depan.Namun demikian, ada beberapa 
tahapan yang harus dilakukan sebelum 
formasi CPNS dapat ditetapkan. 
Pertama, daerah atau instansi perlu 
menghitung ulang kebutuhan CPNS-nya 
untuk 5 tahun ke depan.
"Setelah mengetahui kebutuhan untuk 5 
tahun itu, mereka membaginya ke dalam 
periode tahunan. Jadi tidak sekadar 
membagi 5 (tahun), tapi berapa tahun 
pertama, tahun kedua, sampai tahun 
kelima," ujar Bima.

PAN-RB memang telah merencanakan 
untuk bisa menggelar seleksi CPNS pada 
2021 mendatang. Seleksi dilakukan 
karena banyaknya kebutuhan untuk 
formasi baru di tahun depan.

3. Satu Juta Guru Honorer Diangkat 
Jadi PNS Kontrak
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) resmi 
mengumumkan kesempatan bagi guru 
honorer untuk dapat mengikuti seleksi 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK) pada 2021. Pembukaan 
seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah 
upaya menyediakan kesempatan yang 
adil untuk guru honorer yang kompeten 
agar dapat mendapatkan penghasilan 
yang laik.
"Seleksi ini dibuka, karena berdasarkan 
Data Pokok Pendidikan Kemendikbud 
memperkirakan bahwa kebutuhan guru di 
sekolah negeri mencapai satu juta guru, 
di luar guru PNS yang saat ini mengajar," 
ujar Mendikbud Nadiem Anwar Makarim 
dalam acara pengumuman rencana 
seleksi guru PPPK 2021, Senin (23/11).
Dalam catatannya, Menteri Nadiem 
menjelaskan dirinya telah menemui 
banyak guru honorer yang berinovasi dan 

Jika sebelumnya, formasi guru PPPK 
terbatas, pada seleksi PPPK kali ini 
dapat diikuti oleh seluruh guru honorer, 
baik di sekolah negeri maupun swasta 
yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan 
(Dapodik). Serta diperbolehkan bagi 
lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
yang saat ini tidak mengajar dapat 
mendaftar.
4. Gaji Guru PNS Kontrak Capai Rp4 
Juta

berkontribusi bagi pembelajaran di 
Indonesia. Namun, penghasilan para 
guru honorer tersebut jauh dari kata laik, 
yakni Rp 100.000 hingga Rp 300.000 per 
bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
menyambut baik pengumuman 
perekrutan PPPK tahun 2021. Nantinya 
untuk guru honorer yang telah lolos 
seleksi PPPK akan mendapatkan gaji 
dan tunjangan.
Sri Mulyani mengatakan jika dilihat 
APBN untuk tahun 2021 ini telah 
dicadangkan Rp1,46 triliun untuk gaji 
ASN pusat maupun yang baru.

"Artinya nanti kalau para guru honorer 
yang sudah diterima dan menjadi guru 
P3K maka mereka akan mendapatkan 
gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja 
sejenisnya sebesar Rp4.060.490 bagi 
guru yang menikah dan memiliki 2 anak 
dari sisi total tunjangan kinerjanya," 
kata Sri Mulyani dalam Pengumuman 
Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin 
(23/11).
Dalam APBN tahun 2021, pemerintah 
tetap menyediakan anggaran yang luar 
biasa besar untuk bidang pendidikan, 
atau lebih dari Rp550 triliun. 
Di mana Rp184,5 triliun adalah belanja 
yang dikelola oleh Kemendikbud 
maupun Kementerian Agama serta 
Kementerian lembaga lain.
"Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini 
akan ada formasi 54.581 baik yang 
untuk CPNS 27.291 dan untuk yang 
PPPK sebesar 27.290 orang. Untuk 
daerah yang akan lebih besar dalam 
hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk 
PPPK yang akan ada rekrutmen sampai 
dengan 1.002.616 orang," kata Sri.
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Tidak bisa dimungkiri, WhatsApp kini 
menjadi aplikasi pesan instan favorit di 
banyak negara, termasuk Indonesia. 
Penggunaannya yang simpel menjadi 
salah satu keunggulan WhatsApp 
sehingga bisa digunakan dengan 
mudah oleh pengguna berbagai 
kalangan dan usia. Setiap tahun, 
WhatsApp kerap menggulirkan fitur 
baru demi meningkatkan pengalaman 
pengguna. 
Beberapa fitur baru kabarnya sedang 
diuji coba WhatsApp. Sebagian di 
antaranya kemungkinan akan dirilis 
tahun 2021.
 Berikut ini daftarnya. 
Ringtone khusus panggilan grup 
Fitur ini akan berguna untuk 
membedakan ringtone (nada dering) 
panggilan telepon WhatsApp personal 
dan grup. Apabila sudah dirilis, 
pengguna bisa mengatur ringtone yang 
berbeda untuk panggilan telepon 
personal dan grup. Sejauh ini, ringtone 

Fitur Baru WhatsApp Tahun 2021

WhatsApp berlaku untuk semua jenis 
panggilan, baik telepon maupun video 
call. Dukungan multi perangkat 
Saat ini, pengguna WhatsApp bisa 
menggunakan satu akun di beberapa 
perangkat. Pengguna bisa 
mengoperasikan WhatsApp di desktop 
sekaligus ponsel secara bersamaan. 
Akan tetapi, keduanya harus berada di 
jarak yang dekat dan sama-sama 
tersambung ke internet. 
Ketergantungan itu kabarnya akan 
dihilangkan sehingga pengguna bisa 
mengoperasikan WhatsApp via 
desktop tanpa harus mengaktifkannya 
di ponsel secara bersamaan. Fitur ini 
masih dalam tahap pengembangan di 
platform Android dan iOS. 
Wallpaper berbeda 
Pengguna WhatsApp bisa menggonta-
ganti wallpaper mereka sesuka hati. 
Tetapi, satu wallpaper akan berlaku 
untuk semua chat, baik personal 
maupun grup. Ke depan, pengguna 

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
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Tidak bisa dimungkiri, WhatsApp kini 
menjadi aplikasi pesan instan favorit di 
banyak negara, termasuk Indonesia. 
Penggunaannya yang simpel menjadi 
salah satu keunggulan WhatsApp 
sehingga bisa digunakan dengan 
mudah oleh pengguna berbagai 
kalangan dan usia. Setiap tahun, 
WhatsApp kerap menggulirkan fitur 
baru demi meningkatkan pengalaman 
pengguna. 
Beberapa fitur baru kabarnya sedang 
diuji coba WhatsApp. Sebagian di 
antaranya kemungkinan akan dirilis 
tahun 2021.
 Berikut ini daftarnya. 
Ringtone khusus panggilan grup 
Fitur ini akan berguna untuk 
membedakan ringtone (nada dering) 
panggilan telepon WhatsApp personal 
dan grup. Apabila sudah dirilis, 
pengguna bisa mengatur ringtone yang 
berbeda untuk panggilan telepon 
personal dan grup. Sejauh ini, ringtone 

Fitur Baru WhatsApp Tahun 2021

WhatsApp berlaku untuk semua jenis 
panggilan, baik telepon maupun video 
call. Dukungan multi perangkat 
Saat ini, pengguna WhatsApp bisa 
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South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5
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memasang wallpaper berbeda-beda 
untuk setiap ruang percakapan 
(chatroom), baik chat personal maupun 
grup. Fitur ini sudah mendarat untuk 
pengguna beta Android dan tak akan 
lama lagi akan bergulir untuk semua 
pengguna WhatsApp. Telepon via 
WhatsApp Web 
Fitur telepon WhatsApp sejauh ini hanya 
bisa digunakan untuk versi mobile. 
Namun, ke depannya WhatsApp akan 
memungkinkan penggunanya untuk 
melakukan panggilan via WhatsApp 
web. Tak cuma itu, pengguna juga bakal 
bisa mengirimkan voice note via 
WhatsApp desktop. Dihimpun 
KompasTekno dari 5, fitur ini mulai 
disebar untuk beberapa pengguna 
WhatsApp di Amerika Serikat.Itu artinya, 
perilisannya ke semua pengguna 
WhatsApp kemungkinan besar tidak 
akan lama lagi. 
Minimalisasi akun abal-abal 
WhatsApp akan memperbarui izin 

Jika tidak, akun WhatsApp mereka 
terancam dihapus. Langkah ini diambil 
untuk meminimalisasi akun palsu dan 
abal-abal yang lama bersarang di 
WhatsApp. "Setelah tanggal 8 Februari 
2021, Anda harus menyetujui peraturan 
baru agar tetap bisa menggunakan 
layanan WhatsApp, atau Anda bisa 
menghapus akun milik Anda," begitu bunyi 
pengumuman WhatsApp, dari tangkapan 
layar yang didapat WABetaInfo, 
sebagaimana dihimpun KompasTekno, 
Senin (4/1/2021).

syarat dan ketentuan baru yang akan 
berlaku mulai Februari 2021. Syarat dan 
ketentuan tersebut akan menerangkan 
bagaimana aplikasi memproses data 
pengguna dan bagaimana bisnis bisa 
menggunakan layanan yang di-hosting 
oleh Facebook untuk menyimpan dan 
mengelola chat pengguna. Menurut kabar 
yang beredar, pengguna harus menyetujui 
syarat yang akan mulai berlaku pada 8 
Februari 2021 tersebut. 

Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian sekaligus Ketua Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga 
Hartarto mengatakan, pemerintah 
sepakat untuk membatasi kegiatan 
masyarakat yang akan berlaku pada 11 
hingga 25 Januari 2021. Menurut 
Airlangga, pembatasan itu akan 
diterapkan di Jawa dan Bali. "Pemerintah 
melihat beberapa hal yang perlu 
dilakukan pembatasan dari kegiatan 
masyarakat. Harapannya penularan 

Kegiatan Jawa Bali Dibatasi 11-25 Januari 2021

Covid-19 bisa dicegah atau dikurangi 
seminimal mungkin," ujar Airlangga, 
dalam konferensi pers yang 
ditayangkan di kanal YouTube 
Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021). 
Airlangga menyebut, pembatasan 
kegiatan masyarakat berdasarkan 
peraturan perundangan dan dilengkapi 
dengan PP Nomor 21 Tahun 2020. 
Dalam PP itu diatur pula mekanisme 
pembatasan kegiatan masyarakat 
secara terbatas. Airlangga juga 
menegaskan, pembatasan kegiatan 
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Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

“Ini adalah pembatasan. Berdasarkan 
kriteria yang ditetapkan," tutur dia. 
Adapun alasan pembatasan secara 
terbatas diterapkan di Jawa dan Bali 
adalah provinsi-provinsi di kedua pulau 
memenuhi salah satu dari empat 
parameter yang ditetapkan pemerintah. 
Parameter yang dimaksud antara lain 
tingkat kematian di atas rata-rata 
nasional, tingkat kesembuhan di bawah 
rata-rata nasional dan keterisian RS 
untuk ruang isolasi dan ICU di atas 70 
persen. "Pemerintah mendorong 
pembatasan ini dilakukan pada 11 
hingga 25 Januari, pemerintah akan 
terus melakukan evaluasi, mengawasi 

kali ini bukan berarti pelarangan 
kegiatan. 

dengan ketat pelaksanaan protokol 
kesehatannya dan meningkatkan operasi 
yustisi," ucap Airlangga. Adapun 
penerapan pembatasan sosial meliputi, 
pembatasan tempat kerja dengan 
bekerja dari rumah atau work from home 
(WFH) sebesar 75 persen dengan 
protokol kesehatan ketat, kegiatan 
belajar mengajar dilakukan secara 
daring, dan sektor penting terkait 
kebutuhan pokok masyarakat tetap 
beroperasi 100 persen dengan protokol 
kesehatan ketat. 
Kemudian, pembatasan waktu 
operasional untuk kegiatan-kegiatan di 
pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00, 
serta kegiatan makan dan minum di 
tempat maksimal kapasitas 25 persen.

1 Petrus 5:7-8  :  “ (7) Serahkan segala 
kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia 
yang memelihara kamu.  (8) Sadarlah 
dan berjaga jagalah ! Lawanmu, si 
iblis, berjalan keliling sama seperti 
singa yang mengaum-aum dan 
mencari orang yang dapat ditelannya.
“Saling Curiga adalah salah satu 
perbuatan bodoh, karena jika kita 
saling mencurigai satu sama yang 
lain, itu sama saja dengan memberi 
peluang pada orang ketiga untuk 
masuk dan menghasut atau bahkan 
merusak hubungan baik diantara kita.” 
Mulailah mengawali perjalanan hidup kita 
di Th 2021 ini dengan Positif Thinking.  
Jikalau kita dilanda suatu Persoalan apa 
saja, carilah tahu duduk persoalannya 
dan penyebabnya, ingatlah…., janganlah 
sampai kita saling mencurigai terhadap 
sesama kita.  Sebab SALING CURIGA 
yang berlebihan akan memberi peluang 

Awali Perjalanan Th.2021 Dengan Pikiran Positif

Wira, OR

kepada pihak ketiga yaitu iblis untuk 
menghasut dan merusak hubungan 
baik kita dengan sesama.   Serahkan 
semua persoalanmu kepada Tuhan 
dan berusahalah untuk selalu 
berpikiran Positif terhadap sesamamu 
dan jangan biarkan pikiran kita dirasuki 
atau di hasut iblis dengan pikiran yang 
jahat.     Tetaplah Berdoa dan mintalah 
kepada Tuhan dibukakan jalan dan 
Hikmah dan Kesabaran dalam 
pengendalian diri, agar kita tidak 
terjatuh didalam dosa.  Janganlah 
mudah percaya kepada orang orang 
duniawi, karena itu sia sia, tetapi 
percayalah hanya kepada Tuhan, 
sebab disitulah kita akan menemukan 
solusi dan jawaban pasti. TUHAN 
YESUS memberkati.

Soli Deo Gracia

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Renungan Rohani
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bersambung minggu depan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

31www.sipbuletin.com

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

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

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

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

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

p1

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

Dijual  mobil Honda Odyssey 2001 
Text only : 267 - 235- 3359

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

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

 Polisi Hong Kong menangkap 50 
aktivis pro-demokrasi kemarin atas 
tuduhan melanggar aturan undang-
undang keamanan nasional karena ikut 
serta dalam pemilihan umum tidak 
resmi tahun lalu yang bertujuan ingin 
menguasai legislatif.
Laman South China Morning Post dan 
Now News melaporkan, mereka yang 
ditangkap 
didakwa 
melakukan 
subversi, 
termasuk 
mantan 
anggota 
parlemen 
dan aktivis 
pro-
demokrasi.
Penangkap
an ini 
adalah 
bentuk 
perlawanan 
besar-
besaran ini 
terhadap 
gerakan demokrasi sejak UU keamanan 
nasional diberlakukan oleh Beijing di 
kota semi-otonom itu pada Juni tahun 
lalu. Polisi tidak langsung berkomentar 
atas penangkapan ini.

Laporan media lokal menuturkan, 
semua kandidat pro-demokrasi yang 
ikut serta dalam pemilu tahun lalu 

Dilansir dari laman AP, Rabu (6/1), 
sedikitnya tujuh anggota parlemen 
Hong Kong dari Partai Demokrat--partai 
oposisi terbesar--ditangkap, termasuk 
ketua partai Wu Chi-wai. Mantan 
anggota parlemen Helena Wong, Lam 
Cheuk-ting, dan James To juga ditahan, 
kata unggahan di laman resmi partai itu 
di Facebook.Menurut media setempat, 
Benny Tai, tokoh penting dalam unjuk 
rasa besar-besaran 2014 yang juga 
profesor hukum, ikut ditangkap polisi. 
Tai termasuk sosok yang memimpin 
pelaksaan pemilu tidak resmi tahun lalu.

ditangkap.Polisi juga mendatangi kantor 
pusat Stand News, situs berita daring pro-
demokrasi di Hong Kong, dengan 
membawa surat pengadilan yang 
memerintahkan Stand News menyerahkan 
dokumen untuk membantu penyelidikan 
terkait UU keamanan nasional.
Dalam beberapa bulan terakhir, Hong 
Kong memenjarakan sejumlah aktivis pro-

demokrasi, 
termasuk 
James Wong 
dan Agnes 
Chow karena 
keterlibatan 
mereka 
dalam unjuk 
rasa anti-
pemerintah. 
Tokoh lain 
seperti 
taipan media 
dan aktivis 
pro-
demokrasi 
Jimmy Lai 
juga didakwa 
melanggar 

UU keamanan nasional.UU keamanan 
nasional menghukum tindakan subversi, 
pemisahan diri, terorisme dan 
bersekongkol dengan kekuatan asing 
untuk ikut campur dalam urusan Hong 
Kong. Pelanggar bisa diancam penjara 
maksimal seumur hidup.Lebih dari 
600.000 warga Hong Kong ikut dalam 
pemilu awal tahun lalu itu meski sejumlah 
anggota parlemen dan politisi pro-Beijing 
memperingatkan kegiatan itu bisa 
dianggap melanggar UU keamanan 
nasional.Beijing juga mengecam pemilu itu 
sebagai ilegal dan menyebutnya 
"provokasi serius" terhadap sistem 
pemilihan umum di Hong Kong.

50 Aktivis Ditangkap Polisi HongKong
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Internasional

Tanah Air

iklan pendowo

Internasional

InternasionalInternasional

s6/14

bersambung minggu depan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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

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

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

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

p1

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

Dijual  mobil Honda Odyssey 2001 
Text only : 267 - 235- 3359

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

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
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anggota 
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atas penangkapan ini.

Laporan media lokal menuturkan, 
semua kandidat pro-demokrasi yang 
ikut serta dalam pemilu tahun lalu 

Dilansir dari laman AP, Rabu (6/1), 
sedikitnya tujuh anggota parlemen 
Hong Kong dari Partai Demokrat--partai 
oposisi terbesar--ditangkap, termasuk 
ketua partai Wu Chi-wai. Mantan 
anggota parlemen Helena Wong, Lam 
Cheuk-ting, dan James To juga ditahan, 
kata unggahan di laman resmi partai itu 
di Facebook.Menurut media setempat, 
Benny Tai, tokoh penting dalam unjuk 
rasa besar-besaran 2014 yang juga 
profesor hukum, ikut ditangkap polisi. 
Tai termasuk sosok yang memimpin 
pelaksaan pemilu tidak resmi tahun lalu.

ditangkap.Polisi juga mendatangi kantor 
pusat Stand News, situs berita daring pro-
demokrasi di Hong Kong, dengan 
membawa surat pengadilan yang 
memerintahkan Stand News menyerahkan 
dokumen untuk membantu penyelidikan 
terkait UU keamanan nasional.
Dalam beberapa bulan terakhir, Hong 
Kong memenjarakan sejumlah aktivis pro-

demokrasi, 
termasuk 
James Wong 
dan Agnes 
Chow karena 
keterlibatan 
mereka 
dalam unjuk 
rasa anti-
pemerintah. 
Tokoh lain 
seperti 
taipan media 
dan aktivis 
pro-
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Jimmy Lai 
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melanggar 

UU keamanan nasional.UU keamanan 
nasional menghukum tindakan subversi, 
pemisahan diri, terorisme dan 
bersekongkol dengan kekuatan asing 
untuk ikut campur dalam urusan Hong 
Kong. Pelanggar bisa diancam penjara 
maksimal seumur hidup.Lebih dari 
600.000 warga Hong Kong ikut dalam 
pemilu awal tahun lalu itu meski sejumlah 
anggota parlemen dan politisi pro-Beijing 
memperingatkan kegiatan itu bisa 
dianggap melanggar UU keamanan 
nasional.Beijing juga mengecam pemilu itu 
sebagai ilegal dan menyebutnya 
"provokasi serius" terhadap sistem 
pemilihan umum di Hong Kong.
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