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Money Grams $1 = Rp 13.778,- Kurs BI $1 = Rp 14.100,-

bersambung ke hal 3

Rabu
01/20/2021 Edisi 1416

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Memasuki tahun ini, rasanya Indonesia 
tak henti-henti dilanda musibah. Mulai 
dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, 
banjir di Kalimantan Selatan, laut 
meluap di manado, gempa di Sulawesi 
Barat, Jogja, Lampung, dan hingga 
erupsi gunung Semeru. Dan semua ini 
terjadi di tengah pandemi corona yang 
terus merajalela kendati PSBB Ketat 
telah kembali diberlakukan, rasa 
pesimis masyarakat terhadap cara-
cara pencegahan Covid-19 di 
Indonesia pun semakin mengemuka. 
Tapi untung vaksin di Indonesia sudah 
berjalan. Atas semua musibah ini 
sebagian bahkan menumpahkan 
kekesalan pada Jokowi salah satunya 

lewat tagar Kalsel bagian Indonesia 
karena merasa tidak diperhatikan. 
Padahal kalau mau melihat kebelakang 
tahun tahun sebelumnya musibah ini juga 
ada kaitannya dengan keserakahan 
antara pengusaha dan juga 
kongkalingkong pemerintah setempat. 
Dulu sekitar tahun 70-an, di pelajaran Ilmu 
Bumi diajarkan bahwa pulau Kalimantan 
adalah pulau yang paling aman 
dibandingkan pulau-pulau lain di seluruh 
Indonesia. Berbahagialah kita yang 
tinggal di sana. Pulaunya subur, hutannya 
lebat, tak ada banjir di sana. Tak ada 
gunung berapi, maka di sana tak dikenal 
yang namanya gempa atau tanah longsor. 

Banjir 
Kalimantan
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Dikelilingi laut yang tenang, maka tak 
ada yang namanya air laut naik ke 
daratan. Namun, itu dulu. Apa yang 
terjadi hari-hari ini seperti 
menjungkirbalikkan itu semua. Pulau itu 
lagi merana, rakyatnya lagi sengsara. 
Banjir terjadi di mana-mana, khususnya 
di Provinsi Kalimantan Selatan, provinsi 
tertua dibandingkan 4 provinsi lainnya. 
7 Kabupaten-Kota di Kalsel dilanda 
banjir dahsyat. Puluhan ribu rumah 
terendam bahkan ada yang sampai 
tenggelam. Ratusan ribu mengungsi, 
ada yang meninggal. Akses listrik, 
komunikasi, dan transportasi terputus. 
Tidak bisa membayangkan, bagaimana 
hidup di tengah banjir tanpa 
penerangan, tanpa komunikasi dan 
minim makanan. Dan menurut 
pengalaman sebagian warga sekitar, 
ada daerah yang baru pertama kali 
kebanjiran selama hidup di sana sejak 
lahir. Memang ada daerah yang jadi 

langganan banjir dan ada pula yang baru 
pertama kali dilanda banjir. Masih menurut 
pendapat warga, ada kemungkinan banjir 
dahsyat kali ini terjadi bukan hanya karena 
intensitas hujan yang besar, melainkan 
kemampuan hutan dan sungai yang tidak 
mampu menampung curah hujan. Kenapa 
hutan dan sungai tidak mampu 
menampung curah hujan yang deras dan 
bukan yang terderas? Karena 
berkurangnya hutan secara drastis serta 
penyempitan dan pendangkalan sungai 
yang masif akibat tambang batubara dan 
perkebunan kelapa sawit. Banjarmasin, 
ibukotanya, yang dikenal dengan sebutan 
kota seribu sungai, kini semakin 
bertambah banyak sungainya. Beberapa 
ruas jalan raya berubah menjadi sungai. 
Buktinya ada perahu bermesin (klotok) 
yang berjalan di atasnya. Klotok itu ada 
juga yang mampir di pom bensin, ikut antri 
mengisi bahan bakar. Banyak orang yang 
menanyakan, kok Kalimantan bisa 
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kebanjiran? Itu mungkin pertanyaan 
yang patut kita renungkan. Biasanya di 
bulan-bulan seperti ini Jakarta yang 
kebanjiran, kenapa kali ini seperti 
pindah ke Kalimantan?  Pertanyaan 
yang sulit dijawab, apa lagi oleh orang 
yang bukan seorang ahli ilmu 
lingkungan apalagi ahli tentang 
bencana alam. Ada yang bilang karena 
cuaca ekstrim akibat El Nina. Oke, 
karena El Nina. Namun, kenapa 
terjadinya hanya di Kalimantan 
Selatan? Ada yang bilang karena sawit 
dan batubara. Oke, karena sawit dan 
batubara yang memang merajalela. 
Namun, kenapa banjirnya baru 
sekarang? Kenapa tidak dari kemaren-
kemaren, padahal kerusakan alam 

karena perkebunan sawit dan 
pertambangan batu bara itu sudah lama 
terjadi? Sekarang mari kita lihat jawaban 
dari ahlinya. Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional ( Lapan) telah 
melakukan analisis mengenai penyebab 
banjir yang terjadi sejak 12-13 Januari 
2021 di Kalimantan Selatan. Akibat banjir 
itu, ribuan rumah warga terendam banjir, 
dan tidak kurang dari 20.000 warga harus 
mengungsi. Kepala Pusat Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh Lapan M. Rokhis 
Khomarudin mengatakan, pengamatan 
curah hujan dengan data satelit Himawari-
8, menunjukkan bahwa liputan awan 
penghasil hujan terjadi sejak 12 Januari 
hingga 13 Januari, dan masih 
berlangsung hingga 15 Januari 2021. 

"Curah hujan ini menjadikan banjir 
melanda provinsi Kalimantan Selatan 
pada tanggal 13 Januari 2021," kata 
Rokhis dalam keterangan tertulis yang 
diterima Kompas.com, Minggu 
(17/1/2021). Selain melakukan analisis 
terhadap curah hujan, Rokhis 
mengatakan, Lapan juga menganalisis 
perubahan penutup lahan di daerah 
aliran sungai (DAS) Barito. Sebagai 
catatan, seluruh hasil pengolahan data 
ini sepenuhnya masih menggunakan 
data satelit penginderaan jauh resolusi 
menengah. "Hasil masih bersifat estimasi 
dan belum dilakukan verifikasi serta 
validasi untuk mengetahui tingkat 
akurasinya," kata Rokhis. Berikut rincian 
penurunan luas masing-masing area: 
Hutan primer: turun 13.000 hektar, Hutan 
sekunder: turun 116.000 hektar, Sawah: 

turun 146.000 hektar, Semak belukar: 
turun 47.000 hektar. Untuk diketahui, 
menurut Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan 
primer didefinisikan sebagai seluruh 
kenampakan hutan yang belum 
menampakkan bekas 
tebangan/gangguan. Sedangkan 
seluruh kenampakan hutan yang telah 
menampakkan bekas 
tebangan/gangguan disebut hutan 
sekunder. Berbanding terbalik dengan 
adanya penurunan luas hutan di DAS 
Barito, Rokhis menyebut, terjadi 
peningkatan signifikan pada luas area 
perkebunan. Dalam kurun waktu 10 
tahun, tercatat ada perluasan area 
perkebunan yang cukup signifikan, 
yakni sebesar 219.000 hektar. Kendati 
demikian, Rokhis menyebut bahwa 
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belum bisa dipastikan apakah 
perluasan area perkebunan yang 
signifikan itu terjadi karena perkebunan 
kelapa sawit. "Karena datanya dari data 
satelit resolusi menengah, belum dapat 
ditentukan sawit atau perkebunan 
lainnya," katanya lagi. Dia menyebut, 
perubahan penutup lahan dalam 10 
tahun ini dapat memberikan gambaran 
kemungkinan terjadinya banjir di DAS 
Barito, sehingga dapat digunakan 
sebagai salah satu masukan untuk 
mendukung upaya mitigasi bencana 
banjir di kemudian hari. Selain curah 
hujan dan analisis perubahan penutup 
lahan, Lapan juga menganalisis luas 
genangan banjir yang terjadi dengan 
menggunakan data satelit Sentinel 1A. 
Data yang digunakan adalah data pada 
12 Juli 2020 (sebelum banjir) dan 13 
Januari 2021 (saat/setelah banjir). 

"Hasil perhitungan luas genangan tertinggi 
terdapat di Kabupaten Barito Kuala 
dengan luas sekitar 60 ribu hektar," kata 
Rokhis. Berikut rincian luas genangan 
banjir yang terjadi di Kalsel: Kabupaten 
Barito Kuala dengan luas sekitar 60.000 
hektar, Kabupaten Banjar sekitar 40.000 
hektar, Kabupaten Tanah Laut sekitar 
29.000 hektar, Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah sekitar 12.000 hektar, Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan sekitar 11.000 hektar, 
Kabupaten Tapin sekitar 11.000 hektar, 
Kabupaten Tabalong sekitar 10.000 
hektar, Kemudian untuk wilayah 
Kabupaten Balangan, Barito Selatan, 
Barito Timur, Barito Utara, Hulu Sungai 
Utara, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten 
Murung Raya, diketahui luas genangan 
banjir antara 8.000–10.000 hektar. Dari 
penjelasan diatas bisa diartikan bahwa 
banjir Kalsel saat ini lebih besar 
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Tanah AirTanah Air

Internasional 

Internasional 

dibandingkan peristiwa tahun-tahun 
sebelumnya bukan cuma karena 
tingginya curah hujan tetapi juga 
kondisi kerusakan hutan di Kalimantan 
yang sudah sangat parah. Kerusakan 
hutan ini terjadi karena masifnya 
konsesi pembukaan hutan yang 50 
persennya diperuntukkan bagi usaha 
perkebunan sawit dan pertambangan. 
Pembukaan lahan perkebunan sawit 
naik 14 persen selama 2009-2011 dan 
72 persen dalam rentang waktu lima 
tahun berikutnya. Demikian pula lahan 
pertambangan, naik 13 persen hanya 
dalam kurun waktu 12 tahun. Menurut 
Lapan, curah hujan 12-13 Januari 
memang jadi penyebab langsung banjir 

besar di Kalimantan Selatan yang 
memaksa 20 ribuan warga mengungsi. 
Tetapi pembukaan lahan tambang dan 
sawit di Kalimantan juga berkontribusi 
besar adanya banjir kali ini. Fakta-fakta ini 
sama sekali tidak baru. Banyak organisasi 
sudah meneriakkan alarm sejak bertahun-
tahun lampau. Pemerintah pun 
sebenarnya sudah paham kondisi--
sayangnya pemahaman sering tidak 
berjalan seiring dengan kebijakan. Pada 
2016 lalu, Forest Watch Indonesia (FWI) 
dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 
mengecam Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(Kemen ATR/BPN) yang dinilai tidak 
transparan dalam informasi publik tentang 

Hak Guna Usaha (HGU). 
Ketidakterbukaan ini menyulitkan upaya 
masyarakat mengawasi pengrusakan 
hutan oleh para pemodal besar 
pemegang HGU dan menyebabkan 
konflik dengan masyarakat adat. 
Padahal, menurut FWI, laju deforestasi 
di Indonesia pada periode 2009-2013 
sudah sebesar 1,13 juta hektar per 
tahun, disebabkan eksploitasi kayu dari 
konversi hutan seperti HTI, tambang dan 
perkebunan kelapa sawit. Manajer 
Kampanye Wahana Lingkungan Hidup 
(Walhi) Kalsel, M. Jefri mengatakan, 
curah hujan yang tinggi selama 

beberapa hari terakhir jelas 
berdampak dan menjadi penyebab 
banjir secara langsung. Kendati 
demikian, masifnya pembukaan lahan 
yang terjadi secara terus menerus 
juga turut andil dari bencana ekologi 
yang terjadi di Kalimantan selama ini. 
"Bencana semacam ini terjadi akibat 
akumulasi dari bukaan lahan tersebut. 
Fakta ini dapat dilihat dari beban izin 
konsesi hingga 50 persen dikuasai 
tambang dan sawit," katanya lagi. 
Data yang dimilikinya, pembukaan 
lahan terutama untuk perkebunan 
sawit terjadi secara terus menerus. 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Tanah AirTanah Air

Internasional 

Internasional 

dibandingkan peristiwa tahun-tahun 
sebelumnya bukan cuma karena 
tingginya curah hujan tetapi juga 
kondisi kerusakan hutan di Kalimantan 
yang sudah sangat parah. Kerusakan 
hutan ini terjadi karena masifnya 
konsesi pembukaan hutan yang 50 
persennya diperuntukkan bagi usaha 
perkebunan sawit dan pertambangan. 
Pembukaan lahan perkebunan sawit 
naik 14 persen selama 2009-2011 dan 
72 persen dalam rentang waktu lima 
tahun berikutnya. Demikian pula lahan 
pertambangan, naik 13 persen hanya 
dalam kurun waktu 12 tahun. Menurut 
Lapan, curah hujan 12-13 Januari 
memang jadi penyebab langsung banjir 

besar di Kalimantan Selatan yang 
memaksa 20 ribuan warga mengungsi. 
Tetapi pembukaan lahan tambang dan 
sawit di Kalimantan juga berkontribusi 
besar adanya banjir kali ini. Fakta-fakta ini 
sama sekali tidak baru. Banyak organisasi 
sudah meneriakkan alarm sejak bertahun-
tahun lampau. Pemerintah pun 
sebenarnya sudah paham kondisi--
sayangnya pemahaman sering tidak 
berjalan seiring dengan kebijakan. Pada 
2016 lalu, Forest Watch Indonesia (FWI) 
dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 
mengecam Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(Kemen ATR/BPN) yang dinilai tidak 
transparan dalam informasi publik tentang 

Hak Guna Usaha (HGU). 
Ketidakterbukaan ini menyulitkan upaya 
masyarakat mengawasi pengrusakan 
hutan oleh para pemodal besar 
pemegang HGU dan menyebabkan 
konflik dengan masyarakat adat. 
Padahal, menurut FWI, laju deforestasi 
di Indonesia pada periode 2009-2013 
sudah sebesar 1,13 juta hektar per 
tahun, disebabkan eksploitasi kayu dari 
konversi hutan seperti HTI, tambang dan 
perkebunan kelapa sawit. Manajer 
Kampanye Wahana Lingkungan Hidup 
(Walhi) Kalsel, M. Jefri mengatakan, 
curah hujan yang tinggi selama 
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Menurutnya, Kalsel seluas 3,7 Hektar 
(red,38.774 Km2) dengan 13 
Kabupaten/Kota sudah dibebani 
sebesar 50% dengan akitivitas 
eksploitasi melalui perizinan sektor 
tambang dan perkebunan terutama 
sawit. Diperoleh data bahwa lahan 
terganggu di Kalsel seluas 58.043,82 
hektar. Dengan rincian bukaan seluas 
47.574,74 hektar (82%) oleh aktivitas 
PKP2B dan seluas 10.468,08 Hektar 
(18%) oleh IUP.  Jaringan Advokasi 
Tambang (Jatam) mencatat terdapat 
4.290 Izin Usaha Pertambangan (IUP) 
atau sekitar 49,2 persen dari seluruh 
Indonesia. Jefri pun menjelaskan 
mengenai jumlah perluasan lahan 
pertambangan. “Sedangkan untuk 
tambang, bukaan lahan meningkat 
sebesar 13 persen hanya 2 tahun. 
Luas bukaan tambang pada 2013 ialah 
54.238 hektar,” tambah Jefri. Tidak 
bisa dipungkiri, maraknya pembukaan 
lahan sawit dan tambang terjadi secara 
besar-besaran di era SBY. Makanya 
tidak heran jika tahun 2018 elit 
Demokrat kebakaran jenggot saat 
menteri kehutanan membuka data ijin 

KLHK. Hingga kini, data penguasaan 
lahan oleh kabinet dari era Soeharto 
hingga Jokowi menunjukkan penguasaan 
besar-besaran di era SBY. Berdasarkan 
data citra satelit terdapat 814 lubang 
tambang tersebar di 8 kabupaten. Dengan 
rincian 638 lubang berada di 123 konsesi 
legal dan 176 lubang di luar konsesi 
illegal. Akademisi politik asal AS, Jeffry 
Winters mengatakan "Some oligarchs are 
directly engaged in rules as they operate 
within party institutions and compete for 
office according to basic democratic 
norms. At the same time, they and others 
outside the ruling group engage in an 
obligatory process of wealth transfers 
among each other (bagi-bagi) as oligarchs 
and elites compete over who gets to keep 
the riches from the archipelago's natural 
and agricultural resources." "Beberapa 
oligarki secara langsung terlibat dalam 
aturan karena mereka beroperasi dalam 
lembaga partai dan bersaing untuk 
jabatan sesuai dengan norma dasar 
demokrasi. Pada saat yang sama, mereka 
dan orang lain di luar kelompok penguasa 
terlibat dalam proses wajib transfer 
kekayaan antara satu sama lain (bagi- 
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bagi) sebagai oligarki dan elit bersaing 
untuk mendapatkan kekayaan dari 
sumber daya alam dan pertanian 
nusantara. " Maksudnya dari perkataan 
Jeffry adalah waktu jaman SBY partai 
yang berkuasa bagi bagi kekayaan 
yang mana antara kelompok mendapat 
jatah. Kalimantan adalah salah satu 
sumber terbesar 'natural and 
agricultural resources' tersebut. Di sana 
ada batubara, di sana ada hutan 
sumber kayu, di sana pula kawasan 
hutan bisa diubah menjadi areal 
raksasa kebun sawit. Dan sekarang 
waktunya kalimantan menerima hasil 
dari banyaknya hutan yang ditebang 
diganti dengan tambang dan sawit. 
Sekarang memasuki musim penghujan, 
yang pada akhirnya banjir tidak bisa 
dihindari. Jadi jika dilihat dari berita 
diatas musibah banjir di Kalimantan 
Selatan terjadi karena masifnya 
pembukaan sawit dan tambang di sana. 
Inilah yang menyebabkan lahan hutan 
menurun drastis dan menyebabkan 
banjir. Sempat juga diberitakan pejabat 
daerah seperti Gubernur Riau dan 
bupati Buol, Sulawesi Tengah dihukum 
lantaran menerima sogokan untuk 

pembukaan lahan di wilayahnya. 
Hendaknya masyarakat Kalsel 
menumpahkan kekesalannya pada 
mereka yang seharusnya bertanggung 
jawab. Maka netizen, yang kemungkinan 
besar berasal dari daerah Kalsel, 
mengusulkan agar pemerintah bukan 
hanya melakukan mitigasi pasca bencana 
berupa mengevakuasi korban, 
mengirimkan bantuan logistik, perbaikan 
infrastruktur yang rusak baik komunikasi, 
listrik dan jembatan, serta sarana dan 
prasarana lainnya, melainkan 
menyelesaikan masalah mulai dari hulu 
sampai hilir: Undang-Undang maupun 
peraturan, pelaksanaan di lapangan, 
pengawasan dan penindakan mengenai 
pertambangan dan perkebunan. Mereka 
meminta pemerintah mengevaluasi 
kembali izin tambang dan perkebunan 
sawit, tidak memberi izin baru. Bahkan 
jika mungkin mengembalikan hutan dan 
lahan sebagaimana fungsinya. Misalnya, 
bekas tambang direvitalisasi kembali, 
perkebunan sawit dikurangi dan sungai 
direvitalisasi. Jeritan warga Kalsel ini 
sangat masuk akal dan sangat penting 
untuk diperhatikan. Mereka yang 
mengkritik dan mengusulkan ini hanya 

ingin hidup tanpa kebanjiran. Mereka 
mengkritik dan memberi solusi 
berdasarkan pengalaman mereka sehari-
hari hidup di daerahnya. Pak Jokowi 
sepertinya urgen mendengarkan jeritan 
warga Kalsel pada khususnya dan 
seluruh Kalimantan pada umumnya. 
Urgen berarti harus segera. Takutnya 
kalau kelamaan, lama-lama jadi lupa 
atau basi. Kalimantan adalah paru-paru 
dunia. Salah mengelola, maka akan ada 
bahaya yang menanti di depan mata. 
Apalagi rencananya ibu kota mau 
dipindah ke pulau Kalimantan. Makanya 
tidak lama presiden Jokowi langsung 
terbang ke kalimantan. Presiden Joko 
Widodo meninjau sejumlah lokasi yang 
terdampak banjir dalam beberapa hari 
terakhir di Kalimantan Selatan. 
Berdasarkan keterangan tertulis Biro 
Pers, Media, dan Informasi Sekretariat 
Presiden, Jokowi dan rombongan lepas 
landas menuju Kota Banjarbaru, Kalsel, 
dengan menggunakan pesawat 
Kepresidenan Indonesia-1 dari 
Pangkalan TNI AU Halim 
Perdanakusuma, Senin (18/1/2021), 
sekitar pukul 10.05 WIB. Setibanya di 
Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, 
Banjarbaru, Kepala Negara langsung 
menuju lokasi terdampak bencana banjir 

di Kelurahan Pekauman, Kecamatan 
Martapura Timur, Kabupaten Banjar, 
menggunakan perahu karet. Presiden 
Jokowi melihat secara langsung banjir 
kalimantan disebabkan karena apa. 
Dampak dari perkebunan kelapa sawit 
dan tambang batu bara memang sudah 
seharusnya diperhatikan oleh 
pemerintah. Pembatasan atau 
pengurangan tambang batubara dan 
perkebunan sawit harus dilakukan 
segera mungkin. Bila tak ada tambang 
batubara atau perkebunan baru, maka 
perekrutan tenaga kerja akan stagnan 
dan berpengaruh pada perekonomian 
daerah. Tetapi harusnya ada solusi 
untuk itu, sebab untuk itulah pemerintah 
ada. Bisa saja mengembangkan industri 
pengolahan, pengembangan pertanian, 
atau perkebunan yang tidak 
mengorbankan alam. Perlu juga 
dipahami bahwa jeritan warga Kalsel 
diarahkan ke Jokowi bukan untuk ‘apa-
apa salah Jokowi’. Yang menjerit ini 
bukan mau menyalahkan Jokowi, 
melainkan memberi masukan dan 
usulan kepada presiden karena 
pemimpin daerahnya sudah tidak bisa 
diandalkan. Biasanya juga begitu. 
Kalau presiden belum angkat bicara, 
pemimpin daerah akan diam saja dan 
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pura-pura tuli. Untuk itulah mereka 
menjerit ke presiden agar presiden 
memberi teguran pemimpin daerah 
yang tidak mau bekerja untuk 
warganya. Semoga saja sebelum habis 
periode kedua Jokowi, para 
penambang 
yang 
mengabaikan 
kelestarian hutan 
bisa segera 
ditertibkan. 
Termasuk para 
pemilik 
perkebunan 
sawit yang 
hanya 
memikirkan 
keuntungan. 
Sebenarnya 
tidak masalah 
membuka 
peluang 
investasi 
sebesar-
besarnya, asal 
tetap 
memperhatikan 
keberlangsungan 
makhluk hidup 
serta hutan. 
Jangan sampai 
keuntungan yang 
didapat kini 
justru merugikan 
negara dan generasi penerus kelak, 
akibat banjir yang menyapu bersih 
semua wilayah yang kena tambang 
dan pembukaan sawit. Kita yakin 
Jokowi akan tegas dalam mengambil 
atau menindak tegas masalah banjir 
kalimantan ini. Sebab untuk setiap ada 
bencana negara harus 
menggelontorkan dana tanggap 
darurat untuk evakuasi dan menolong 
korban, mengeluarkan dana pemulihan 
pascabencana. Dari mana sumber 
dana tersebut? Dari pajak rakyat, 99 
persen penduduk Indonesia. Kita 
membayar pajak untuk menanggung 
kerusakan yang terjadi demi kaum 1 
persen yang kian kaya. Maka respon 
yang benar terhadap peristiwa 
bencana banjir di tanah air tidak bisa 

semata-mata respon sosial gotong royong 
membantu saudara sebangsa. 
Pemerintah harus serius. Pemerintah 
jangan hanya terus-menerus menangani 
dampak bencana, Pemerintah harus 
berani mengambil langkah radikal 

menghentikan 
sumber bencana, 
yaitu penebangan 
hutan untuk 
tambang di 
Kalimantan. 
Tangkap semua yg 
terlibat perusakan 
hutan, moratorium 
pembukaan lahan 
untuk tambang!" 
Sebelum semua 
terlambat, kita 
yakin Jokowi bisa 
membereskan 
mereka semua, 
seperti 
menghilangkan 
kebakaran Riau 
yang dulu terjadi 
setiap tahunnya. 
Mohon doa 
semuanya, 
semoga pulau 
yang dulu aman 
ini, bisa segera 
nyaman untuk 
para penghuninya, 
seiring berbagai 

ikhtiar perbaikan yang akan dilakukan 
setelah proses introspeksi atas musibah 
yang terjadi. Semoga musibah yang 
terjadi bisa menyadarkan atas kekeliruan 
dan siap memperbaikinya. Kedatangan 
Presiden Jokowi ke Kalimantan Selatan 
ini, semoga membawa solusi yang berarti.  
Bukan hanya berupa bala bantuan dan 
perbaikan fasilitas publik yang rusak, 
tetapi lebih jauh dari itu, berupa perbaikan 
kebijakan pengelolaan sumber daya alam 
yang bijaksana. Mari kita dukung warga 
Kalsel untuk mempertahankan kelestarian 
lingkungannya. Bila perlu bangkitlah, 
bersuaralah, berteriaklah sekencang-
kencangnya. Yakinlah, akan banyak 
rakyat Indonesia ikut mendukungmu kalau 
jeritanmu atas dasar fakta dan demi 
kebaikan bersama. Amin.

Info SIP
Rasanya tidak ada panduan yang pasti 
tentang cara mencuci pakaian. Apakah 
Anda harus menggunakan suhu air atau 
produk pencuci tertentu, segalanya 
sangat relatif. Namun demikian, ternyata 
ada mitos-mitos seputar mencuci pakaian 
yang selama ini salah, namun kerap 
dilakukan banyak orang. Apa saja mitos 
tentang mencuci pakaian? Dilansir dari 
Taste of Home, Minggu (17/1/2021), 
berikut penjelasannya. 
1. Menggunakan banyak deterjen 
membuat pakaian lebih bersih Salah satu 
mitos populer yang mungkin pernah Anda 
dengar adalah bahwa menggunakan 
lebih banyak deterjen berarti pakaian 
lebih bersih. Namun, kenyataannya 
mungkin sedikit berbeda. “Menggunakan 
lebih banyak deterjen tidak membuatnya 
bekerja ekstra keras. Sebaliknya, dapat 
meninggalkan residu di pakaian Anda," 
kata Brian Sansoni, Senior Vice 
President, Communications, Outreach & 
Membership di American Cleaning 
Institute. “Anda mungkin hanya perlu 
mencucinya lagi dan seiring waktu 
pencucian ekstra ini dapat membuat 
(pakaian) lebih cepat rusak. Periksa label 
deterjen untuk mengetahui berapa 
banyak deterjen yang digunakan untuk 
ukuran muatan dan mesin cuci Anda, 
terutama karena saat ini banyak deterjen 
terkonsentrasi," terang Sansoni.
2. Semakin panas air, semakin baik 
kekuatan pembersihan Tentunya, suhu 
air akan berpengaruh besar saat mencuci 
pakaian. Namun, pengaruh air panas 
mungkin tidak sebesar yang Anda 
bayangkan. “Air panas belum tentu 
membuat pakaian lebih bersih. Bahkan, 

Mitos Salah Dalam Mencuci Baju

5. Anda dapat mengabaikan label 
perawatan kain Untuk semua hal, 
selalu baca instruksinya dan itu 
termasuk label perawatan kain. 
Menurut Sansosni, ada kalanya Anda 
tergoda untuk menaruh semua pakaian 
ke dalam mesin cuci dan 
menyelesaikannya.   "Namun, setiap 
pakaian yang dijual memiliki label 
dengan instruksi hati-hati dari pabrikan 

bisa merusak beberapa kain atau 
menyebabkan beberapa noda menjadi 
permanen bukannya hilang," ujar 
Sansoni. “Ini adalah kasus mitos yang 
mungkin benar di masa lalu, tetapi 
deterjen belakangan ini telah dirancang 
untuk bekerja dengan baik, jika tidak 
lebih baik, dalam air dingin. Selalu ikuti 
label perawatan kain (pakaian)," 
imbuhnya. 
3. Cuci pakaian setiap habis pakai 
Terkadang, Anda mungkin tidak perlu 
mencuci pakaian setiap kali Anda 
memakainya. “Jika Anda menaruh 
pakaian ke keranjang untuk dicuci 
setelah setiap kali dipakai, Anda 
mungkin mencuci beberapa barang 
secara berlebihan dan 
menyebabkannya aus sebelum 
waktunya. Kecuali ada noda, mungkin 
tidak perlu mencuci setiap kali habis 
mengenakannya,” tutur Sansoni. 
4. Mesin cuci bisa rusak karena 
kelebihan muatan atau terlalu banyak 
cucian “Semua barang yang lebih 
besar harus ditempatkan di mesin cuci 
dengan cara yang seimbang untuk 
mencegah kelebihan muatan cucian,” 
jelas Laura Johnson, anggota tim riset 
dan pengembangan di LG Electronics. 
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pura-pura tuli. Untuk itulah mereka 
menjerit ke presiden agar presiden 
memberi teguran pemimpin daerah 
yang tidak mau bekerja untuk 
warganya. Semoga saja sebelum habis 
periode kedua Jokowi, para 
penambang 
yang 
mengabaikan 
kelestarian hutan 
bisa segera 
ditertibkan. 
Termasuk para 
pemilik 
perkebunan 
sawit yang 
hanya 
memikirkan 
keuntungan. 
Sebenarnya 
tidak masalah 
membuka 
peluang 
investasi 
sebesar-
besarnya, asal 
tetap 
memperhatikan 
keberlangsungan 
makhluk hidup 
serta hutan. 
Jangan sampai 
keuntungan yang 
didapat kini 
justru merugikan 
negara dan generasi penerus kelak, 
akibat banjir yang menyapu bersih 
semua wilayah yang kena tambang 
dan pembukaan sawit. Kita yakin 
Jokowi akan tegas dalam mengambil 
atau menindak tegas masalah banjir 
kalimantan ini. Sebab untuk setiap ada 
bencana negara harus 
menggelontorkan dana tanggap 
darurat untuk evakuasi dan menolong 
korban, mengeluarkan dana pemulihan 
pascabencana. Dari mana sumber 
dana tersebut? Dari pajak rakyat, 99 
persen penduduk Indonesia. Kita 
membayar pajak untuk menanggung 
kerusakan yang terjadi demi kaum 1 
persen yang kian kaya. Maka respon 
yang benar terhadap peristiwa 
bencana banjir di tanah air tidak bisa 

semata-mata respon sosial gotong royong 
membantu saudara sebangsa. 
Pemerintah harus serius. Pemerintah 
jangan hanya terus-menerus menangani 
dampak bencana, Pemerintah harus 
berani mengambil langkah radikal 

menghentikan 
sumber bencana, 
yaitu penebangan 
hutan untuk 
tambang di 
Kalimantan. 
Tangkap semua yg 
terlibat perusakan 
hutan, moratorium 
pembukaan lahan 
untuk tambang!" 
Sebelum semua 
terlambat, kita 
yakin Jokowi bisa 
membereskan 
mereka semua, 
seperti 
menghilangkan 
kebakaran Riau 
yang dulu terjadi 
setiap tahunnya. 
Mohon doa 
semuanya, 
semoga pulau 
yang dulu aman 
ini, bisa segera 
nyaman untuk 
para penghuninya, 
seiring berbagai 

ikhtiar perbaikan yang akan dilakukan 
setelah proses introspeksi atas musibah 
yang terjadi. Semoga musibah yang 
terjadi bisa menyadarkan atas kekeliruan 
dan siap memperbaikinya. Kedatangan 
Presiden Jokowi ke Kalimantan Selatan 
ini, semoga membawa solusi yang berarti.  
Bukan hanya berupa bala bantuan dan 
perbaikan fasilitas publik yang rusak, 
tetapi lebih jauh dari itu, berupa perbaikan 
kebijakan pengelolaan sumber daya alam 
yang bijaksana. Mari kita dukung warga 
Kalsel untuk mempertahankan kelestarian 
lingkungannya. Bila perlu bangkitlah, 
bersuaralah, berteriaklah sekencang-
kencangnya. Yakinlah, akan banyak 
rakyat Indonesia ikut mendukungmu kalau 
jeritanmu atas dasar fakta dan demi 
kebaikan bersama. Amin.

Info SIP
Rasanya tidak ada panduan yang pasti 
tentang cara mencuci pakaian. Apakah 
Anda harus menggunakan suhu air atau 
produk pencuci tertentu, segalanya 
sangat relatif. Namun demikian, ternyata 
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Mitos Salah Dalam Mencuci Baju
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Menurut Sansosni, ada kalanya Anda 
tergoda untuk menaruh semua pakaian 
ke dalam mesin cuci dan 
menyelesaikannya.   "Namun, setiap 
pakaian yang dijual memiliki label 
dengan instruksi hati-hati dari pabrikan 
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permanen bukannya hilang," ujar 
Sansoni. “Ini adalah kasus mitos yang 
mungkin benar di masa lalu, tetapi 
deterjen belakangan ini telah dirancang 
untuk bekerja dengan baik, jika tidak 
lebih baik, dalam air dingin. Selalu ikuti 
label perawatan kain (pakaian)," 
imbuhnya. 
3. Cuci pakaian setiap habis pakai 
Terkadang, Anda mungkin tidak perlu 
mencuci pakaian setiap kali Anda 
memakainya. “Jika Anda menaruh 
pakaian ke keranjang untuk dicuci 
setelah setiap kali dipakai, Anda 
mungkin mencuci beberapa barang 
secara berlebihan dan 
menyebabkannya aus sebelum 
waktunya. Kecuali ada noda, mungkin 
tidak perlu mencuci setiap kali habis 
mengenakannya,” tutur Sansoni. 
4. Mesin cuci bisa rusak karena 
kelebihan muatan atau terlalu banyak 
cucian “Semua barang yang lebih 
besar harus ditempatkan di mesin cuci 
dengan cara yang seimbang untuk 
mencegah kelebihan muatan cucian,” 
jelas Laura Johnson, anggota tim riset 
dan pengembangan di LG Electronics. 
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yang dirancang untuk menjaga item 
terlihat terbaik. 
Pelajari arti simbol tersebut dan ikuti 
petunjuk tersebut untuk 
memperpanjang umur pakaian favorit 
Anda," ucapnya. 
6. Semua noda sama saja Jika Anda 
berpikir Anda dapat menggunakan 
deterjen yang sama untuk noda kopi 
atau susu formula bayi,
 Anda mungkin perlu memikirkan 
kembali rencana tersebut. “Jenis noda 
benar-benar menentukan bagaimana 
Anda bisa menghilangkannya,” kata 
pakar binatu di Carbona. 
7. Sabun mandi bisa digunakan untuk 

Sebagai upaya terakhir, apakah sabun 
tangan bisa digunakan? 
“Meskipun sabun tangan akan, sampai 
batas tertentu, membersihkan pakaian 
Anda, itu tidak akan bekerja secara efektif 
karena sabun untuk tubuh memiliki bahan 
kimia yang lebih lembut,” papar Leanne 
Stapf, COO The Cleaning Authority. 
"Yang terbaik adalah menggunakan sabun 
yang memiliki jumlah bahan kimia yang 
lebih kuat yang tepat untuk memberikan 
pembersihan yang menyeluruh," lanjutnya.

mencuci pakaian Ini kerap terjadi pada 
kita. Anda memasukkan banyak cucian 
dan kemudian menyadari bahwa Anda 
kehabisan deterjen. 

"Presiden Trump memberikan 
pengampunan penuh kepada Stephen 
Bannon. Jaksa mengejar Bannon dengan 
tuduhan terkait penipuan yang berasal 
dari keterlibatannya dalam proyek politik," 
kata Sekretaris Pers Gedung Putih 
Kayleigh McEnany, dikutip CNN pada 
Rabu (20/1)."Bannon telah menjadi 
pemimpin penting dalam gerakan 
konservatif dan dikenal karena 
kecerdasan politiknya," ucap dia.Jaksa 
federal New York mendakwa Bannon dan 
tiga orang lain atas tuduhan penipuan 
lebih dari US$1 juta dalam kampanye 
penggalangan dana yang diduga 
bertujuan mendukung tembok perbatasan 
Trump pada Agustus tahun lalu.Ia 
bersama tiga terdakwa lain diduga 
menggunakan ratusan ribu dolar yang 
disumbangkan dalam kampanye tersebut 
untuk keperluan pribadi. Jaksa menduga 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
mengampuni mantan kepala strateginya, 
Steve Bannon, yang tengah tersandung 
kasus terkait penipuan. Langkah ini 
diambil Trump beberapa jam sebelum ia 
harus minggat dari Gedung Putih, 
Washington DC.

Trump Ampuni Steve Bannon

uang itu juga dipakai untuk membayar 
Brian Kolfage, pembuat kampanye.

Melalui pengacaranya, Bannon 
menampik dirinya bersalah. Dia 
menolak dakwaan pada pengadilan 
pertama dan menyebut itu sebagai 
upaya menghentikan pembangunan 
tembok yang bakal menutup 
perbatasan AS-Meksiko.Banon sendiri 
sempat berselisih dengan Trump dalam 
beberapa tahun terakhir. Perselisihan 
bermula ketika ia mengungkap anak 
Trump, Donald Trump Jr. bertemu 
dengan pengacara Rusia dan Ivanka 
Trump merupakan orang yang "bodoh 
seperti batu bara". Pernyataan itu 
dikutip dalam sebuah buku.

Setelah diampuni oleh Trump, Bannon 
akan bebas dari jeratan hukum kasus 
federal tersebut. Sebelumnya, ia 
dilarang bepergian dengan pesawat 
pribadi atau kapal tanpa izin dari 
pengadilan setelah dibebaskan dengan 
obligasi US$5 juta dan dijamin dengan 
US$1,75 juta dalam bentuk tunai dan 
properti.

Trump langsung menanggapi dengan 
pernyataan panjang yang mengatakan 
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Sebagai upaya terakhir, apakah sabun 
tangan bisa digunakan? 
“Meskipun sabun tangan akan, sampai 
batas tertentu, membersihkan pakaian 
Anda, itu tidak akan bekerja secara efektif 
karena sabun untuk tubuh memiliki bahan 
kimia yang lebih lembut,” papar Leanne 
Stapf, COO The Cleaning Authority. 
"Yang terbaik adalah menggunakan sabun 
yang memiliki jumlah bahan kimia yang 
lebih kuat yang tepat untuk memberikan 
pembersihan yang menyeluruh," lanjutnya.
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dan kemudian menyadari bahwa Anda 
kehabisan deterjen. 

"Presiden Trump memberikan 
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Bannon. Jaksa mengejar Bannon dengan 
tuduhan terkait penipuan yang berasal 
dari keterlibatannya dalam proyek politik," 
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Rabu (20/1)."Bannon telah menjadi 
pemimpin penting dalam gerakan 
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federal New York mendakwa Bannon dan 
tiga orang lain atas tuduhan penipuan 
lebih dari US$1 juta dalam kampanye 
penggalangan dana yang diduga 
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bersama tiga terdakwa lain diduga 
menggunakan ratusan ribu dolar yang 
disumbangkan dalam kampanye tersebut 
untuk keperluan pribadi. Jaksa menduga 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
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Steve Bannon, yang tengah tersandung 
kasus terkait penipuan. Langkah ini 
diambil Trump beberapa jam sebelum ia 
harus minggat dari Gedung Putih, 
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uang itu juga dipakai untuk membayar 
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menampik dirinya bersalah. Dia 
menolak dakwaan pada pengadilan 
pertama dan menyebut itu sebagai 
upaya menghentikan pembangunan 
tembok yang bakal menutup 
perbatasan AS-Meksiko.Banon sendiri 
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bermula ketika ia mengungkap anak 
Trump, Donald Trump Jr. bertemu 
dengan pengacara Rusia dan Ivanka 
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akan bebas dari jeratan hukum kasus 
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"Semua neraka akan pecah besok," 
kata dia pada podcast miliknya, Selasa 
(5/1).Seorang penasihat senior Trump 
mengatakan kepada CNN bahwa 
politisi Republik itu sempat 
berkomunikasi dengan Bannon dalam 
beberapa pekan terakhir.

Bannon merupakan sosok yang banyak 

Bannon telah "kehilangan akal 
sehatnya"."Steve Bannon tidak ada 
hubungannya dengan saya atau 
kepresidenan saya," kata Trump saat 
itu.Namun dalam beberapa bulan 
terakhir, Bannon kembali mendekati 
Trump dengan menawarkan nasihat 
dan arahan sebelum pilpres dimulai. Ia 
juga membantu menampik teori 
konspirasi yang menyerang Trump soal 
pemilu.Bannon bahkan diduga memiliki 
keterkaitan dalam kerusuhan 
pendukung Trump di Gedung Capitol 
Hill awal tahun ini. Ia diduga 
menyinggung insiden tersebut sehari 
sebelum kerusuhan terjadi.

Beberapa penasihat mengatakan 
pekan lalu diputuskan Bannon tidak 
akan mendapat pengampunan. Namun 
Trump kembali mempertimbangkan 
upaya tersebut dan memutuskannya 
sebagai salah satu kebijakan terakhir 
sebagai presiden AS.

berperan pada kampanye pilpres 2016. Ia 
dianggap sebagai kekuatan yang 
mendorong daya tarik populis, ideologi 
nasional dan kebijakan kontroversial 
Trump.Sejak dinyatakan kalah dalam 
Pilpres 2020, Trump mulai mengampuni 
sejumlah pada berbagai sekutunya. 
Seperti penasihat keamanan nasional 
pertamanya, Michael Flynn, sekutu lama 
Roger Stone, dan mantan ketua 
kampanye Paul Manafort.
Pada awal masa menjabat, Trump juga 
pernah memberikan pengampunan 
kepada mantan sheriff Arizona Joe 
Arpaio, komentator sayap kanan Dinesh 
D'Souza dan pemodal Michael Milken.

Jack Ma Muncul Setelah Menghilang 3 Bulan
Bos Alibaba Group, Jack Ma sudah tidak 
pernah muncul di publik sejak tiga bulan 
lalu. Kini, mantan guru bahasa Inggris itu 
akhirnya menampakkan diri. Menurut 
laporan Reuters, Jack Ma menyapa 100 
guru di daerah pelosok di China lewat 
konferensi video pada Rabu (20/1/2021) 
pagi. Ini adalah kemunculan Jack Ma 
setelah dikabarkan hilang sejak bulan 
Oktober lalu. 
Dalam video 
berdurasi 50 
detik, Ma 
mengenakan 
pakaian 
berwarna navy 
dan berbicara 
singkat di 
depan kamera 
dengan 
ruangan yang 
berlatar 
belakang 
sebuah 
lukisan. Tidak 
disebutkan di 
mana Ma 
berada. Dalam video tersebut, Ma 
menyampaikan sambutan kepada guru 
penerima penghargaan Jack Ma Rural 
Teachers Award.  "Kami tidak bisa 
bertemu di Sanya (kota di Provinsi 
Hainan) karena pandemi. Ketika 
pandemi berakhir, kita harus 
menemukan waktu untuk membawa 
semua orang ke Sanya lalu kita bisa 
bertemu lagi," kata Ma dalam video. 
Jack Ma dilaporkan tidak kunjung 
muncul di hadapan publik setelah 
mengkritik pemerintah China tentang 
regulasi finansial dan perbankan di 
Negeri Panda dalam sebuah pidato di 
Shanghai, 24 Oktober lalu. Saat itu, Jack 
Ma menilai regulasi yang berlaku 
mengekang inovasi dan perlu 
direformasi. Setelah kritikan tersebut, 
anak perusahaan Alibaba Group, Ant 
Group juga gagal melantai di bursa 
saham. Setelah dikabarkan hilang, 
orang-orang mulai mencari keberadaan 

Jack Ma setelah dirinya tidak 
menghadiri acara final Africa's 
Business Heroes, sebuah realiti show 
buatannya. Dalam acara itu, Jack Ma 
berperan sebagai juri, namun posisinya 
diganti oleh eksekutif Alibaba lain. 
Kemunculan Jack Ma pertama kali 
dilaporkan Tainmu News, portal berita 
online di bawah Zhejiang Online yang 

disokong 
oleh 
pemerintah 
Provinsi 
Zhejiang. 
The Jack 
Ma 
Foundation 
juga 
mengataka
n bahwa 
Ma 
berpartisip
asi dalam 
acara 
seremonial 
online di 
acara 

tahunan Rural Teacher Initiative pada 
hari Rabu pagi. Alibaba Group pun 
mengonfirmasi bahwa Jack Ma 
menghadiri acara online tersebut. 
Kemunculan Jack Ma berdampak pada 
nilai saham Alibaba di bursa Hong 
Kong yang naik 6 persen setelah kabar 
ini beredar. Di bursa saham Hang 
Seng, nilai saham Alibaba juga naik 
0,64 persen. Munculnya Ma di depan 
publik hampir bersamaan dengan 
rencana Alibaba untuk melakukan 
pendanaan melalui penjualan obligasi 
dalam mata uang dollar AS. 
Ditargetkan setidaknya ada 5 miliar 
dollar AS Rp 70,3 triliun (kurs rupiah Rp 
14.126) yang akan dikumpulkan. Di sisi 
lain, pemerintah China juga sedang 
melakukan investigasi terhadap 
dugaan monopoli yang dilakukan 
Alibaba Group. Pemerintah China juga 
berencana melakukan nasionalisasi 
perusahaan Jack Ma.
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"Semua neraka akan pecah besok," 
kata dia pada podcast miliknya, Selasa 
(5/1).Seorang penasihat senior Trump 
mengatakan kepada CNN bahwa 
politisi Republik itu sempat 
berkomunikasi dengan Bannon dalam 
beberapa pekan terakhir.

Bannon merupakan sosok yang banyak 

Bannon telah "kehilangan akal 
sehatnya"."Steve Bannon tidak ada 
hubungannya dengan saya atau 
kepresidenan saya," kata Trump saat 
itu.Namun dalam beberapa bulan 
terakhir, Bannon kembali mendekati 
Trump dengan menawarkan nasihat 
dan arahan sebelum pilpres dimulai. Ia 
juga membantu menampik teori 
konspirasi yang menyerang Trump soal 
pemilu.Bannon bahkan diduga memiliki 
keterkaitan dalam kerusuhan 
pendukung Trump di Gedung Capitol 
Hill awal tahun ini. Ia diduga 
menyinggung insiden tersebut sehari 
sebelum kerusuhan terjadi.

Beberapa penasihat mengatakan 
pekan lalu diputuskan Bannon tidak 
akan mendapat pengampunan. Namun 
Trump kembali mempertimbangkan 
upaya tersebut dan memutuskannya 
sebagai salah satu kebijakan terakhir 
sebagai presiden AS.

berperan pada kampanye pilpres 2016. Ia 
dianggap sebagai kekuatan yang 
mendorong daya tarik populis, ideologi 
nasional dan kebijakan kontroversial 
Trump.Sejak dinyatakan kalah dalam 
Pilpres 2020, Trump mulai mengampuni 
sejumlah pada berbagai sekutunya. 
Seperti penasihat keamanan nasional 
pertamanya, Michael Flynn, sekutu lama 
Roger Stone, dan mantan ketua 
kampanye Paul Manafort.
Pada awal masa menjabat, Trump juga 
pernah memberikan pengampunan 
kepada mantan sheriff Arizona Joe 
Arpaio, komentator sayap kanan Dinesh 
D'Souza dan pemodal Michael Milken.

Jack Ma Muncul Setelah Menghilang 3 Bulan
Bos Alibaba Group, Jack Ma sudah tidak 
pernah muncul di publik sejak tiga bulan 
lalu. Kini, mantan guru bahasa Inggris itu 
akhirnya menampakkan diri. Menurut 
laporan Reuters, Jack Ma menyapa 100 
guru di daerah pelosok di China lewat 
konferensi video pada Rabu (20/1/2021) 
pagi. Ini adalah kemunculan Jack Ma 
setelah dikabarkan hilang sejak bulan 
Oktober lalu. 
Dalam video 
berdurasi 50 
detik, Ma 
mengenakan 
pakaian 
berwarna navy 
dan berbicara 
singkat di 
depan kamera 
dengan 
ruangan yang 
berlatar 
belakang 
sebuah 
lukisan. Tidak 
disebutkan di 
mana Ma 
berada. Dalam video tersebut, Ma 
menyampaikan sambutan kepada guru 
penerima penghargaan Jack Ma Rural 
Teachers Award.  "Kami tidak bisa 
bertemu di Sanya (kota di Provinsi 
Hainan) karena pandemi. Ketika 
pandemi berakhir, kita harus 
menemukan waktu untuk membawa 
semua orang ke Sanya lalu kita bisa 
bertemu lagi," kata Ma dalam video. 
Jack Ma dilaporkan tidak kunjung 
muncul di hadapan publik setelah 
mengkritik pemerintah China tentang 
regulasi finansial dan perbankan di 
Negeri Panda dalam sebuah pidato di 
Shanghai, 24 Oktober lalu. Saat itu, Jack 
Ma menilai regulasi yang berlaku 
mengekang inovasi dan perlu 
direformasi. Setelah kritikan tersebut, 
anak perusahaan Alibaba Group, Ant 
Group juga gagal melantai di bursa 
saham. Setelah dikabarkan hilang, 
orang-orang mulai mencari keberadaan 

Jack Ma setelah dirinya tidak 
menghadiri acara final Africa's 
Business Heroes, sebuah realiti show 
buatannya. Dalam acara itu, Jack Ma 
berperan sebagai juri, namun posisinya 
diganti oleh eksekutif Alibaba lain. 
Kemunculan Jack Ma pertama kali 
dilaporkan Tainmu News, portal berita 
online di bawah Zhejiang Online yang 

disokong 
oleh 
pemerintah 
Provinsi 
Zhejiang. 
The Jack 
Ma 
Foundation 
juga 
mengataka
n bahwa 
Ma 
berpartisip
asi dalam 
acara 
seremonial 
online di 
acara 

tahunan Rural Teacher Initiative pada 
hari Rabu pagi. Alibaba Group pun 
mengonfirmasi bahwa Jack Ma 
menghadiri acara online tersebut. 
Kemunculan Jack Ma berdampak pada 
nilai saham Alibaba di bursa Hong 
Kong yang naik 6 persen setelah kabar 
ini beredar. Di bursa saham Hang 
Seng, nilai saham Alibaba juga naik 
0,64 persen. Munculnya Ma di depan 
publik hampir bersamaan dengan 
rencana Alibaba untuk melakukan 
pendanaan melalui penjualan obligasi 
dalam mata uang dollar AS. 
Ditargetkan setidaknya ada 5 miliar 
dollar AS Rp 70,3 triliun (kurs rupiah Rp 
14.126) yang akan dikumpulkan. Di sisi 
lain, pemerintah China juga sedang 
melakukan investigasi terhadap 
dugaan monopoli yang dilakukan 
Alibaba Group. Pemerintah China juga 
berencana melakukan nasionalisasi 
perusahaan Jack Ma.
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Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

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

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Kasus Kristen Gray WNA yang tinggal di 
Bali kini tengah menjadi perbincangan 
hangat. Wanita bernama lengkap Kristen 
Antoinette 
Gray ini 
pun 
sampai 
diburu 
oleh 
imigrasi 
Indonesia. 
Baru-baru 
ini, pihak 
imigrasi 
berhasil 
melacak 
keberadaa
n Kristen 
Gray dan 
pacarnya 
Saundra 
Michelle 
Alexander.
Keduanya akhirnya 'diusir' atau deportasi 
dari Indonesia. Kasus tersebut berawal 
dari pengakuan bule asal Los Angeles ini 
di media sosial. Dia dianggap 
memanfaatkan biaya hidup murah, 

Fakta Kristen Gray Di Deportasi Dari Bali

Simak 
ulasan 
informasi
nya 
berikut 
ini.
Miliki 
Kehidup
an Sulit 

di Amerika
Melansir dari utas yang dibuat oleh 
Kristen di Twitter, dia menceritakan 
awal dari kisahnya. Dia mengaku 
sempat mengalami kesulitan dalam hal 

Lantas 
apa saja 
fakta-
fakta 
Kristen 
Gray 
WNA 
yang 
tengah 
viral? 

nyaman di Bali dan untuk menghindari 
pajak. Dia juga mengajak para WNA 
untuk pindah ke Bali di masa pandemi 

saat ini.
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pekerjaan di New York, Amerika Serikat. 
Hal ini terjadi selama tahun 2019 lalu.

Kristen dan Saundra memulai kehidupan 
dan tinggal di Bali di awal tahun 2020. 
Saat itu, dia bersama sang kekasih 
menggunakan visa travel yang 
seharusnya hanya berlaku selama 
sekitar 6 bulan. Di bali, dia merasa 
memiliki kehidupan yang lebih baik 
dengan pengeluaran yang lebih sedikit 
dibanding di Amerika. Sehingga 
membuat Kristen dan Saundra memiliki 
gaya hidup glamor di Bali.Kristen juga 
pernah membandingkan harga tempat 
tinggal yang ditempatinya di Bali dengan 
Amerika. Untuk apartemen studio di New 
York, Amerika Serikat, dia harus 
mengeluarkan uang sewa sebesar 

Pindah ke Pulau Dewata Bali

Di tahun itu, dia mengalami kegagalan 
dalam membangun bisnis. Selain itu, dia 
juga mengalami banyak penolakan saat 
dirinya melamar pekerjaan. Hingga 
akhirnya, Kristen dan sang kekasih 
memutuskan untuk membeli tiket 
penerbangan sekali jalan. Hal itu 
dilakukan untuk memulai kehidupannya 
di Bali.

USD1300 atau setara dengan Rp18 
juta setiap bulan. Sementara itu di Bali, 
dia hanya mengeluarkan uang sekitar 
USD400 atau setara dengan Rp5,8 
juta setiap bulan untuk sewa vila yang 
mewah.
Ajak WNA Lain Tinggal di Bali & 
Jual E-Book

Kristen pun lantas membuat e-book 
yang dijual seharga USD30 atau 
setara dengan Rp420 ribu. E-Book 
tersebut bercerita tentang kisahnya 
dengan sang kekasih selama tinggal di 
Bali. Dia juga mengajak WNA lainnya 
untuk turut merasakan hal yang sama. 
Karena hal inilah Kristen menyulut 
emosi masyarakat luas. Sebab, Kristen 
dinilai tengah mempromosikan 
kehidupan glamor yang murah bagi 
WNA padahal warga lokal tengah 
mengalami kesulitan ekonomi.

Karena kehidupannya yang berubah 
menjadi lebih baik, Kristen akhirnya 
bisa meredakan stres. Dia bahkan 
mendapatkan banyak teman serta bisa 
bergabung dalam komunitas. Kristen 
pun merasa tinggal serta menetap di 
Bali adalah pilihan yang tepat.
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Kristen dan Saundra memulai kehidupan 
dan tinggal di Bali di awal tahun 2020. 
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Pindah ke Pulau Dewata Bali

Di tahun itu, dia mengalami kegagalan 
dalam membangun bisnis. Selain itu, dia 
juga mengalami banyak penolakan saat 
dirinya melamar pekerjaan. Hingga 
akhirnya, Kristen dan sang kekasih 
memutuskan untuk membeli tiket 
penerbangan sekali jalan. Hal itu 
dilakukan untuk memulai kehidupannya 
di Bali.

USD1300 atau setara dengan Rp18 
juta setiap bulan. Sementara itu di Bali, 
dia hanya mengeluarkan uang sekitar 
USD400 atau setara dengan Rp5,8 
juta setiap bulan untuk sewa vila yang 
mewah.
Ajak WNA Lain Tinggal di Bali & 
Jual E-Book

Kristen pun lantas membuat e-book 
yang dijual seharga USD30 atau 
setara dengan Rp420 ribu. E-Book 
tersebut bercerita tentang kisahnya 
dengan sang kekasih selama tinggal di 
Bali. Dia juga mengajak WNA lainnya 
untuk turut merasakan hal yang sama. 
Karena hal inilah Kristen menyulut 
emosi masyarakat luas. Sebab, Kristen 
dinilai tengah mempromosikan 
kehidupan glamor yang murah bagi 
WNA padahal warga lokal tengah 
mengalami kesulitan ekonomi.

Karena kehidupannya yang berubah 
menjadi lebih baik, Kristen akhirnya 
bisa meredakan stres. Dia bahkan 
mendapatkan banyak teman serta bisa 
bergabung dalam komunitas. Kristen 
pun merasa tinggal serta menetap di 
Bali adalah pilihan yang tepat.
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 Sebanyak 12 anggota Garda Nasional 
Angkatan Darat dikeluarkan dari tugas 
pelantikan presiden di Washington, DC, 
sebagai bagian proses untuk 
memastikan 
pasukan yang 
ditugaskan tak 
memiliki 
keterkaitan 
kelompok 
ekstremis. 
Demikian 
disampaikan 
Kepala Biro 
Garda Nasional 
pada 
Selasa.Jenderal 
Angkatan Darat 
Daniel Hokanson 
mengatakan 
kepada wartawan, dua orang 
dikeluarkan karena komentar dan SMS 
"tak patut". Sebelumnya seorang 
pejabat Kementerian Pertahanan 
mengatakan kepada CNN, dua orang 
ini dikeluarkan karena dugaan 
keterkaitan dengan kelompok 
ekstremis.Hokanson mengatakan, 10 
anggota Garda Nasional lainnya 
dikeluarkan karena tingkah lakunya 
yang aneh selama proses pemeriksaan. 
Dia menambahkan, bukan berarti 
mereka ada keterkaitan dengan 
ekstremis, tetapi hanya karena mereka 
"diidentifikasi" dan karena faktor kehati-
hatian."Saya tidak terlalu khawatir 
sebagai bagian besar dari organisasi 
kami, jika Anda melihat 25.000, kami 
telah mengidentifikasi 12 orang dan 
beberapa di antaranya baru saja 
mereka selidiki, mungkin tidak ada 
hubungannya dengan ini, tetapi kami 
ingin memastikan sangat berhati-hati 
seperti yang saya nyatakan 
sebelumnya bahwa kami melakukan hal 
yang benar sampai itu beres," jelasnya 
kepada wartawan, dikutip dari CNN, 
Rabu (20/1).Juru bicara Pentagon, 
Jonathon Hoffman menegaskan 
kembali proses pemeriksaan masih 

Tidak ada info dari intelijen
Saat diminta konfirmasi terkait keputusan 
mengeluarkan 12 pasukan tersebut, 
Garda Nasional menjawab: "Karena 
keamanan operasional, kami tidak 
membahas proses atau hasil dari proses 
pemeriksaan anggota militer yang 
ditugaskan dalam pelantikan," dan 
merujuk pertanyaan-pertanyaan lainnya 
ke Dinas Rahasia.

berjalan."Apa yang ditemukan oleh 
lembaga mitra, seperti yang disebutkan 
oleh jenderal, tidak terkait dengan 
peristiwa yang terjadi di Capitol atau 

dengan 
kekhawatiran 
banyak orang 
tentang 
ekstremisme. Ini 
adalah upaya 
pemeriksaan 
yang 
mengidentifikasi 
perilaku yang 
dipertanyakan di 
masa lalu atau 
kaitan potensial 
apa pun dengan 
perilaku yang 
meragukan, 

tidak hanya terkait dengan ekstremisme," 
jelasnya.

Pada Senin, penjabat Menteri Pertahanan, 
Christopher Miller mengatakan tak ada 
informasi intelijen yang mengindikasikan 
adanya ancaman dari orang dalam saat 
pelantikan.Pernyataan Miller disampaikan 
beberapa jam setelah Kepala Garda 
Nasional DC mengatakan FBI memeriksa 
tentara yang ditugaskan mengamankan 
US Capitol untuk mencegah ancaman 
apapun.Miller berterima kasih kepada FBI 
atas bantuannya melakukan pemeriksaan 
terhadap pasukan Garda Nasional.
Upaya untuk menemukan dan 
menghilangkan ekstremisme di dalam 
jajaran militer, terutama di antara mereka 
yang mendukung supremasi kulit putih, 
dimulai jauh sebelum kerusuhan di 
Capitol, namun ditingkatkan sejak saat itu.

12 Tentara garda Nasional Dipecat

Pemerintah berencana memperpanjang 
pembatasan pemberlakuan kegiatan 
masyarakat ( PPKM) selama dua minggu 
ke depan terhitung setelah 25 Januari 
2021. Hal itu diungkapkan oleh Direktur 
Jenderal Administrasi Wilayah 
Kementerian Dalam Negeri ( 
Kemendagri) Syafrizal dalam acara 
Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri 
Nomor 
903/145/
SJ yang 
disiarkan 
secara 
daring, 
Rabu 
(20/1/202
1). "Dan 
Jawa-Bali 
sudah 
ditetapka
n untuk 
PPKM 
dan 
angka terakhir belum menunjukkan 
penurunan angka positive rate yang 
signifikan," kata Syafrizal. "Dan akan 
diperpanjang hasil rapat kabinet terbatas 
kemarin sore akan diperpanjang untuk 
dua minggu ke depan setelah tanggal 25 
Januari akan diperpanjang kembali dua 
minggu ke depan sampai dengan angka 
menunjukkan penurunan atau 
pelandaian," ujar dia.Syafrizal 
mengatakan, daerah yang memiliki 
jumlah kasus Covid-19 tinggi dan daerah 
yang menerapkan PPKM agar 
melakukan perbaikan dalam semua 
aspek. Serta melakukan improvisasi 
dalam mengatasi masalah kesehatan 
hingga bisa menurunkan jumlah kasus 
dan menaikan indikator kesembuhan. 
"Jadi memperbaiki berapa kapasitas 
kesehatan serta menurunkan BOR (bed 
occupancy ratio) kapasitas rumah sakit 
jika angka yang ditentukan sudah 
terlampaui," ucap Syafrizal. Adapun 
PPKM berlaku sejak Senin (11/1/2021), 
kini genap satu pekan PPKM yang 

ditujukan untuk menekan laju 
penularan Covid-19 diterapkan di 
sejumlah daerah. PPKM merupakan 
langkah yang sama seperti 
pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB) untuk menekan laju penularan 
Covid-19.Hanya saja, beberapa hal 
masih diperbolehkan dalam PPKM 
seperti aktivitas jasa di restoran yang 

dibatasi 
maksimal 
25 persen 
pengunjun
g beserta 
jam 
malamnya. 
Kendati 
demikian, 
selama 
sepekan 
penerapan 
PPKM, 
sejumlah 
indikator 
penangan

an Covid-19 di Indonesia belum 
menunjukkan tanda-tanda penurunan. 
Hal tersebut menandakan 
pemberlakuan PPKM belum 
membuahkan hasil dalam menekan 
laju penularan Covid-19. Kendati 
demikian, ada pula hal positif yang 
terjadi, yakni jumlah pasien Covid-19 
yang sembuh mencapai rekor 
tertingginya. Kasus baru Covid-19 di 
Indonesia terus mencapai rekor baru 
selama sepekan terakhir penerapan 
PPKM. Mulanya, pada 13 Januari, 
Indonesia mecatatkan rekor kasus 
baru Covid-19 yakni sebanyak 11.287 
kasus.Kemudian, rekor kasus baru 
juga berlanjut pada 14 januari dengan 
penambahan 11.557 kasus. 
Penambahan kasus baru terus 
mencapai rekor pada 15 Januari 
dengan bertambahnya 12.818 kasus 
baru. Terbaru, pada 16 Januari, kasus 
baru Covid-19 mencapai jumlah 
terbesar, yakni bertambah 14.224 
kasus sejak diumumkan pada 2 Maret.

PPKM Jawa - Bali Akan Diperpanjang
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yang benar sampai itu beres," jelasnya 
kepada wartawan, dikutip dari CNN, 
Rabu (20/1).Juru bicara Pentagon, 
Jonathon Hoffman menegaskan 
kembali proses pemeriksaan masih 

Tidak ada info dari intelijen
Saat diminta konfirmasi terkait keputusan 
mengeluarkan 12 pasukan tersebut, 
Garda Nasional menjawab: "Karena 
keamanan operasional, kami tidak 
membahas proses atau hasil dari proses 
pemeriksaan anggota militer yang 
ditugaskan dalam pelantikan," dan 
merujuk pertanyaan-pertanyaan lainnya 
ke Dinas Rahasia.

berjalan."Apa yang ditemukan oleh 
lembaga mitra, seperti yang disebutkan 
oleh jenderal, tidak terkait dengan 
peristiwa yang terjadi di Capitol atau 

dengan 
kekhawatiran 
banyak orang 
tentang 
ekstremisme. Ini 
adalah upaya 
pemeriksaan 
yang 
mengidentifikasi 
perilaku yang 
dipertanyakan di 
masa lalu atau 
kaitan potensial 
apa pun dengan 
perilaku yang 
meragukan, 

tidak hanya terkait dengan ekstremisme," 
jelasnya.

Pada Senin, penjabat Menteri Pertahanan, 
Christopher Miller mengatakan tak ada 
informasi intelijen yang mengindikasikan 
adanya ancaman dari orang dalam saat 
pelantikan.Pernyataan Miller disampaikan 
beberapa jam setelah Kepala Garda 
Nasional DC mengatakan FBI memeriksa 
tentara yang ditugaskan mengamankan 
US Capitol untuk mencegah ancaman 
apapun.Miller berterima kasih kepada FBI 
atas bantuannya melakukan pemeriksaan 
terhadap pasukan Garda Nasional.
Upaya untuk menemukan dan 
menghilangkan ekstremisme di dalam 
jajaran militer, terutama di antara mereka 
yang mendukung supremasi kulit putih, 
dimulai jauh sebelum kerusuhan di 
Capitol, namun ditingkatkan sejak saat itu.

12 Tentara garda Nasional Dipecat

Pemerintah berencana memperpanjang 
pembatasan pemberlakuan kegiatan 
masyarakat ( PPKM) selama dua minggu 
ke depan terhitung setelah 25 Januari 
2021. Hal itu diungkapkan oleh Direktur 
Jenderal Administrasi Wilayah 
Kementerian Dalam Negeri ( 
Kemendagri) Syafrizal dalam acara 
Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri 
Nomor 
903/145/
SJ yang 
disiarkan 
secara 
daring, 
Rabu 
(20/1/202
1). "Dan 
Jawa-Bali 
sudah 
ditetapka
n untuk 
PPKM 
dan 
angka terakhir belum menunjukkan 
penurunan angka positive rate yang 
signifikan," kata Syafrizal. "Dan akan 
diperpanjang hasil rapat kabinet terbatas 
kemarin sore akan diperpanjang untuk 
dua minggu ke depan setelah tanggal 25 
Januari akan diperpanjang kembali dua 
minggu ke depan sampai dengan angka 
menunjukkan penurunan atau 
pelandaian," ujar dia.Syafrizal 
mengatakan, daerah yang memiliki 
jumlah kasus Covid-19 tinggi dan daerah 
yang menerapkan PPKM agar 
melakukan perbaikan dalam semua 
aspek. Serta melakukan improvisasi 
dalam mengatasi masalah kesehatan 
hingga bisa menurunkan jumlah kasus 
dan menaikan indikator kesembuhan. 
"Jadi memperbaiki berapa kapasitas 
kesehatan serta menurunkan BOR (bed 
occupancy ratio) kapasitas rumah sakit 
jika angka yang ditentukan sudah 
terlampaui," ucap Syafrizal. Adapun 
PPKM berlaku sejak Senin (11/1/2021), 
kini genap satu pekan PPKM yang 

ditujukan untuk menekan laju 
penularan Covid-19 diterapkan di 
sejumlah daerah. PPKM merupakan 
langkah yang sama seperti 
pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB) untuk menekan laju penularan 
Covid-19.Hanya saja, beberapa hal 
masih diperbolehkan dalam PPKM 
seperti aktivitas jasa di restoran yang 

dibatasi 
maksimal 
25 persen 
pengunjun
g beserta 
jam 
malamnya. 
Kendati 
demikian, 
selama 
sepekan 
penerapan 
PPKM, 
sejumlah 
indikator 
penangan

an Covid-19 di Indonesia belum 
menunjukkan tanda-tanda penurunan. 
Hal tersebut menandakan 
pemberlakuan PPKM belum 
membuahkan hasil dalam menekan 
laju penularan Covid-19. Kendati 
demikian, ada pula hal positif yang 
terjadi, yakni jumlah pasien Covid-19 
yang sembuh mencapai rekor 
tertingginya. Kasus baru Covid-19 di 
Indonesia terus mencapai rekor baru 
selama sepekan terakhir penerapan 
PPKM. Mulanya, pada 13 Januari, 
Indonesia mecatatkan rekor kasus 
baru Covid-19 yakni sebanyak 11.287 
kasus.Kemudian, rekor kasus baru 
juga berlanjut pada 14 januari dengan 
penambahan 11.557 kasus. 
Penambahan kasus baru terus 
mencapai rekor pada 15 Januari 
dengan bertambahnya 12.818 kasus 
baru. Terbaru, pada 16 Januari, kasus 
baru Covid-19 mencapai jumlah 
terbesar, yakni bertambah 14.224 
kasus sejak diumumkan pada 2 Maret.

PPKM Jawa - Bali Akan Diperpanjang
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Presiden AS Donald Trump disebut 
bakal mendirikan partai politik, yang 
bakal dinamai Partai Patriot. Menurut 
keterangan sumber kepada Wall Street 
Journal, Trump sudah membicarakan 
idenya kepada sejumlah pembantu dan 
sekutu setianya. Penamaan "Partai 
Patriot" ini bakal sejalan dengan retorika 
America First, seperti yang sudah 
didengungkannya sejak 2016. Niat 
membentuk partai politik terjadi setelah 
posisinya di Partai Republik goyah 
buntut kerusuhan di Gedung Capitol, 6 
Januari. Sejumlah petinggi Republikan 
menyebut, Trump bertanggung jawab 
atas kekacauan yang menewaskan 
empat pendukungnya dan seorang 
polisi itu. Bahkan sekutu terdekatnya, 
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch 
McConnell, melontarkan kritikan keras 
kepada si presiden. McConnell 
menyatakan, perusuh yang menyerang 
Capitol "diberi makan oleh kebohongan" 
dan diprovokasi oleh presiden maupun 
figur kuat lain. "Mereka menggunakan 
ketakutan dan kekerasan untuk 
menghentikan dan membalikkan 

Trump Akan Dirikan Partai Bernama Patriot

sertifikat Kongres atas kemenangan Joe 
Biden," cetus McConnell. Sebelumnya, 
Trump yang masih enggan mengakui 
kekalahan di Pilpres AS 2020 menyerukan 
pendukungnya untuk menyerbu ibu kota. 
Presiden ke-45 AS tersebut selalu 
menyatakan bahwa kemenangannya yang 
gilang gemilang dicurangi, tanpa sekali 
pun menyertakan bukti klaimnya. Terlepas 
dari perseteruan dengan pimpinan 
Republik, Donald Trump berhasil 
mempertahankan suara sebagian besar 
pemilih Republikan. Terutama, mereka 
yang tidak aktif secara politik sebelum 
Pilpres AS 2016, sebagaimana diberitakan 
Deutsche Welle Rabu (20/1/2021). Dengan 
sistem politik AS yang selama ini terbagi 
dua kutub Demokrat dan Republik, 
membentuk partai baru bakal menjadi 
tugas berat baginya. Meski AS pernah 
mencatat adanya partai lain, mereka 
jarang mendapatkan suara yang bisa 
membuat mereka menjadi pemain penting 
di pemilu. Dengan upaya Trump yang bisa 
memecah suara Republikan, tentu para 
pemimpin GOP (julukan lain partai itu) 
bakal habis-habisan menentang.

Keluarga korban tragedi Sriwijaya Air SJ 
182 menerima dana santunan 
kecelakaan. Pihak Sriwijaya Air 
memberikan santunan senilai Rp 
1.250.000.000 untuk setiap keluarga 
penumpang. Sementara, Jasa Raharja 
selaku pihak asuransi menyerahkan 
santunan sebesar Rp 50.000.000. Hal ini 
disampaikan Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi saat hendak 
menyerahkan santunan kepada keluarga 
korban di Jakarta International Container 
Terminal, Jakarta Utara, Rabu 
(20/1/2021). "Secara paralel Sriwijaya 
telah menyiapkan penyerahan uang 
asuransi sebesar Rp 1.250.000.000 per 
penumpang kepada ahli waris setelah 
keluarga korban melengkapi surat yang 
menunjukkan ahli waris yang dikeluarkan 
oleh pemerintah setempat," kata Budi 
dipantau melalui YouTube Sekretariat 
Presiden, Rabu (20/1/2021). "Pihak 
asuransi juga telah menyerahkan 
santunan kecelakaan sebanyak 50 juta 
kepada korban sebanyak 36 orang," 
tuturnya. Penyerahan santunan itu 
disaksikan langsung oleh Presiden Joko 
Widodo. Jokowi juga sempat terlihat 
berbincang dengan tiga orang 
perwakilan keluarga korban. Dalam 
kesempatan yang sama, Menteri Budi 
menyampaikan perkembangan 
penanganan tragedi jatuhnya pesawat 

Korban Sriwijaya Air Mendapatkan Rp1,25M

Pesawat ditemukan jatuh di perairan 
Kepulauan Seribu. Total penumpang 
yang diangkut pesawat tersebur 
berjumlah 50 orang, bersama 12 kru 
yang terdiri dari 43 dewasa, 7 anak-
anak, 3 bayi.

hingga 20 Januari hari ini. Budi 
menyebut bahwa flight data recorder 
(FDR) atau rekaman data penerbangan 
sudah ditemukan. Komite Nasional 
Keselamatan Transportasi (KNKT) juga 
telah berhasil membuka FDR tersebut 
untuk memperoleh informasi lebih jauh 
terkait penyebab kecelakaan. 
"Diharapkan cockipt voice recorder 
dapat segera ditemukan untuk 
melengkapi investigasi oleh KNKT," 
ujar Budi.  Februari Hingga 
penanganan hari ke-12, lanjut Budi, 
Badan SAR Nasional (Basarnas) 
berhasil mengumpulkan 324 kantong 
bagian tubuh penumpang, 63 kantong 
serpihan kecil pesawat, dan 55 bagian 
potongan besar pesawat. "Selanjutnya 
penumpang sudah diidentifikasi oleh 
DVI Rumah Sakit Polri dan sudah 
diidentifikasi sebanyak 40 identitas dan 
sudah diserahkan 27 jenazah kami 
serahkan kepada ahli warisnya," kata 
Budi. Sebelumnya diberitakan, pesawat 
Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta 
Pontianak dinyatakan jatuh pada Sabtu 
(9/1/2021). 
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Journal, Trump sudah membicarakan 
idenya kepada sejumlah pembantu dan 
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membentuk partai politik terjadi setelah 
posisinya di Partai Republik goyah 
buntut kerusuhan di Gedung Capitol, 6 
Januari. Sejumlah petinggi Republikan 
menyebut, Trump bertanggung jawab 
atas kekacauan yang menewaskan 
empat pendukungnya dan seorang 
polisi itu. Bahkan sekutu terdekatnya, 
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch 
McConnell, melontarkan kritikan keras 
kepada si presiden. McConnell 
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dan diprovokasi oleh presiden maupun 
figur kuat lain. "Mereka menggunakan 
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sertifikat Kongres atas kemenangan Joe 
Biden," cetus McConnell. Sebelumnya, 
Trump yang masih enggan mengakui 
kekalahan di Pilpres AS 2020 menyerukan 
pendukungnya untuk menyerbu ibu kota. 
Presiden ke-45 AS tersebut selalu 
menyatakan bahwa kemenangannya yang 
gilang gemilang dicurangi, tanpa sekali 
pun menyertakan bukti klaimnya. Terlepas 
dari perseteruan dengan pimpinan 
Republik, Donald Trump berhasil 
mempertahankan suara sebagian besar 
pemilih Republikan. Terutama, mereka 
yang tidak aktif secara politik sebelum 
Pilpres AS 2016, sebagaimana diberitakan 
Deutsche Welle Rabu (20/1/2021). Dengan 
sistem politik AS yang selama ini terbagi 
dua kutub Demokrat dan Republik, 
membentuk partai baru bakal menjadi 
tugas berat baginya. Meski AS pernah 
mencatat adanya partai lain, mereka 
jarang mendapatkan suara yang bisa 
membuat mereka menjadi pemain penting 
di pemilu. Dengan upaya Trump yang bisa 
memecah suara Republikan, tentu para 
pemimpin GOP (julukan lain partai itu) 
bakal habis-habisan menentang.

Keluarga korban tragedi Sriwijaya Air SJ 
182 menerima dana santunan 
kecelakaan. Pihak Sriwijaya Air 
memberikan santunan senilai Rp 
1.250.000.000 untuk setiap keluarga 
penumpang. Sementara, Jasa Raharja 
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santunan sebesar Rp 50.000.000. Hal ini 
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Karya Sumadi saat hendak 
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Keselamatan Transportasi (KNKT) juga 
telah berhasil membuka FDR tersebut 
untuk memperoleh informasi lebih jauh 
terkait penyebab kecelakaan. 
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ujar Budi.  Februari Hingga 
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

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

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

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

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

HUB: 215-271-3057

Renungan Rohani

Mereka merupakan sebagian kecil aktivis 
politik yang melarikan diri dari Hong Kong 
sejak pemerintah pusat China 
memberlakukan UU keamanan nasional 
yang keras pada Juni 2020. Lima pria ini 
berpartisipasi dalam demo pro demokrasi 
di Hong Kong yang salah satu 
tuntutannya adalah menolak UU 
keamanan tersebut.
Dikutip dari New York Times, Senin 
(18/1), kisah pelarian mereka dari Hong 
Kong, masa tinggal mereka di Taiwan 
dan kedatangan mereka di Amerika 
Serikat disampaikan Samuel Chu, pendiri 
Dewan Demokrasi Hong Kong, sebuah 
kelompok advokasi yang berbasis di 
Washington yang mengatur perjalanan 

Juli tahun lalu, lima pria muda naik kapal 
di sebuah pelabuhan wilayah pinggiran di 
Hong Kong. Mereka melewati tim patroli 
perairan China dan menuju ke timur, di 
Laut China Selatan.Saat mereka 
mendekati Taiwan, mereka melepas 
mesin kapal, berharap diselamatkan 
Pasukan Patroli Laut Taiwan. Mereka 
beruntung.Sekarang, setelah berbulan-
bulan di Taiwan, mereka ingin mencari 
suaka di Amerika Serikat (AS). Mereka 
tiba di Bandara Internasional Kennedy, 
New York, pada Rabu.

5 Demonstran Hong Kong Minta Suaka AS

Salah seorang pria yang setuju untuk 
diwawancara mengatakan, saat 
berada di Taiwan, mereka ditahan di 
sebuah markas militer dan tak 
diizinkan berkomunikasi dengan 
keluarga dan teman mereka, namun 
dia mengaku tetap diperlakukan 
dengan baik.
Mereka percaya AS menawarkan 
kesempatan terbaik bagi mereka untuk 
memulai ulang kehidupan mereka.

dan penginapan serta membantu 
mereka mengajukan suaka.
Kelima pria ini tak mau disebutkan 
identitasnya karena khawatir akan 
membahayakan keluarga mereka di 
Hong Kong. Salah satu dari mereka 
berbicara dengan syarat anonim.
Memicu ketegangan lebih jauh 
dengan China
lebih jauh dengan china rev1

Kedatangan mereka di AS bisa 
memicu ketegangan lebih jauh antara 
China dan AS, menjadi tantangan awal 
bagi pemerintahan Joe Biden yang 
akan datang, saat hubungan kedua 
negara berada pada titik terendah 
dalam beberapa dekade ini.
China menetapkan demonstran pro 
demokrasi Hong Kong sebagai 

Seorang Mahatma Gandhi berkata :   
“Saya sangat mengagumi dan sangat 
menghormati ajaran Yesus Kristus, 
tetapi saya sangat muak dengan 
perilaku pengikut pengikut-Nya.”
Jujur saja pernyataan ini merupakan 
pukulan menyakitkan bagi kita pengikut 
Kristus, pukulan ini seharusnya 
menjadikan kita sadar dan juga berani 
dengan bijak mengakui bahwa memang 
masih banyak dari kita para pengikut 
Kristus tidak hidup sebagai gambaran 
Allah itu sendiri, bahkan masih banyak 
dari kita orang Kristen yang hidupnya 
masih menyerupai dan mengikuti arus 
dunia.  Padahal Alkitab dengan Tegas 
dan Jelas mengatakan bahwa kamu 
adalah Garam dan Terang Dunia, 
yang artinya kita ini diciptakan serupa 
gambar Allah, kita harus memuliakan 
nama-Nya dengan menunjukan kepada 
dunia melalui perilaku kita.  Bagaimana 
kita bisa berfungsi sebagai Garam dan 

Garam & Terang Dunia (Mat.5:13-14)

Wira, OR
Soli Deo Gracia

Terang dunia, jika perilaku kita sendiri 
seperti layaknya orang orang dunia.  Kita 
ini sudah ditetapkan sebagai GARAM & 
TERANG DUNIA bukan harus menjadi, 
itu artinya Tuhan Yesus Kristus ingin kita 
melakukan kehendak-Nya melalui 
kehidupan kita yang bersih sebagai 
kekuatan Iman sehingga dapat 
mempengaruhi dunia untuk ikut 
memuliakan nama-Nya.  Marilah sebagai 
Pengikut Kristus Sejati, mari kita memberi 
contoh Teladan yang baik sebagai alat 
Saluran Berkat bagi dunia, untuk memberi 
rasa damai dan menerangi dunia agar 
tidak tersesat, janganlah sampai 
kehidupan kita ini malah menjadi Batu 
Sandungan didalam kehidupan 
masyarakat, sehingga nama Allah kita di 
hujat (Rm.2:24).  Tuhan Yesus 
Memberkati.
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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

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

HUB: 215-271-3057

Renungan Rohani

Mereka merupakan sebagian kecil aktivis 
politik yang melarikan diri dari Hong Kong 
sejak pemerintah pusat China 
memberlakukan UU keamanan nasional 
yang keras pada Juni 2020. Lima pria ini 
berpartisipasi dalam demo pro demokrasi 
di Hong Kong yang salah satu 
tuntutannya adalah menolak UU 
keamanan tersebut.
Dikutip dari New York Times, Senin 
(18/1), kisah pelarian mereka dari Hong 
Kong, masa tinggal mereka di Taiwan 
dan kedatangan mereka di Amerika 
Serikat disampaikan Samuel Chu, pendiri 
Dewan Demokrasi Hong Kong, sebuah 
kelompok advokasi yang berbasis di 
Washington yang mengatur perjalanan 

Juli tahun lalu, lima pria muda naik kapal 
di sebuah pelabuhan wilayah pinggiran di 
Hong Kong. Mereka melewati tim patroli 
perairan China dan menuju ke timur, di 
Laut China Selatan.Saat mereka 
mendekati Taiwan, mereka melepas 
mesin kapal, berharap diselamatkan 
Pasukan Patroli Laut Taiwan. Mereka 
beruntung.Sekarang, setelah berbulan-
bulan di Taiwan, mereka ingin mencari 
suaka di Amerika Serikat (AS). Mereka 
tiba di Bandara Internasional Kennedy, 
New York, pada Rabu.

5 Demonstran Hong Kong Minta Suaka AS

Salah seorang pria yang setuju untuk 
diwawancara mengatakan, saat 
berada di Taiwan, mereka ditahan di 
sebuah markas militer dan tak 
diizinkan berkomunikasi dengan 
keluarga dan teman mereka, namun 
dia mengaku tetap diperlakukan 
dengan baik.
Mereka percaya AS menawarkan 
kesempatan terbaik bagi mereka untuk 
memulai ulang kehidupan mereka.

dan penginapan serta membantu 
mereka mengajukan suaka.
Kelima pria ini tak mau disebutkan 
identitasnya karena khawatir akan 
membahayakan keluarga mereka di 
Hong Kong. Salah satu dari mereka 
berbicara dengan syarat anonim.
Memicu ketegangan lebih jauh 
dengan China
lebih jauh dengan china rev1

Kedatangan mereka di AS bisa 
memicu ketegangan lebih jauh antara 
China dan AS, menjadi tantangan awal 
bagi pemerintahan Joe Biden yang 
akan datang, saat hubungan kedua 
negara berada pada titik terendah 
dalam beberapa dekade ini.
China menetapkan demonstran pro 
demokrasi Hong Kong sebagai 

Seorang Mahatma Gandhi berkata :   
“Saya sangat mengagumi dan sangat 
menghormati ajaran Yesus Kristus, 
tetapi saya sangat muak dengan 
perilaku pengikut pengikut-Nya.”
Jujur saja pernyataan ini merupakan 
pukulan menyakitkan bagi kita pengikut 
Kristus, pukulan ini seharusnya 
menjadikan kita sadar dan juga berani 
dengan bijak mengakui bahwa memang 
masih banyak dari kita para pengikut 
Kristus tidak hidup sebagai gambaran 
Allah itu sendiri, bahkan masih banyak 
dari kita orang Kristen yang hidupnya 
masih menyerupai dan mengikuti arus 
dunia.  Padahal Alkitab dengan Tegas 
dan Jelas mengatakan bahwa kamu 
adalah Garam dan Terang Dunia, 
yang artinya kita ini diciptakan serupa 
gambar Allah, kita harus memuliakan 
nama-Nya dengan menunjukan kepada 
dunia melalui perilaku kita.  Bagaimana 
kita bisa berfungsi sebagai Garam dan 

Garam & Terang Dunia (Mat.5:13-14)

Wira, OR
Soli Deo Gracia

Terang dunia, jika perilaku kita sendiri 
seperti layaknya orang orang dunia.  Kita 
ini sudah ditetapkan sebagai GARAM & 
TERANG DUNIA bukan harus menjadi, 
itu artinya Tuhan Yesus Kristus ingin kita 
melakukan kehendak-Nya melalui 
kehidupan kita yang bersih sebagai 
kekuatan Iman sehingga dapat 
mempengaruhi dunia untuk ikut 
memuliakan nama-Nya.  Marilah sebagai 
Pengikut Kristus Sejati, mari kita memberi 
contoh Teladan yang baik sebagai alat 
Saluran Berkat bagi dunia, untuk memberi 
rasa damai dan menerangi dunia agar 
tidak tersesat, janganlah sampai 
kehidupan kita ini malah menjadi Batu 
Sandungan didalam kehidupan 
masyarakat, sehingga nama Allah kita di 
hujat (Rm.2:24).  Tuhan Yesus 
Memberkati.
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Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

Disewakan  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

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

Langkah pemerintahan Trump, di hari-
hari terakhirnya menjabat untuk 
mengizinkan lima orang itu masuk atas 
dasar kemanusiaan sangat kontras 
dengan pembatasan kuota pengungsi 
yang dramatis selama empat tahun 
terakhir. Pada Desember, undang-
undang di Kongres yang akan 
memudahkan penduduk Hong Kong 
untuk mendapatkan status pengungsi 
diblokir oleh Senator Republik, Ted 
Cruz.

kriminal, sementara AS dan negara 
demokrasi lainnya menantang China 
terkait kebebasan Hong Kong. 
Keterlibatan Taiwan, hanya menambah 
kepekaan terhadap masalah tersebut.

Chu mengatakan, lima demonstran ini 
berusia antara 18 sampai 26 tahun, 
melarikan diri dari Hong Kong karena 
takut menghadapi hukuman penjara, 
dan setidaknya satu orang telah 
ditangkap sebelumnya karena 
kaitannya dengan unjuk rasa.

Pada Agustus lalu, beberapa pekan 

Juru bicara Departemen Luar Negeri 
dan Badan Kependudukan dan Imigrasi 
AS menolak mengomentari masalah ini, 
dengan alasan masalah privasi. 
Seorang pegawai pers Institut Amerika 
di Taiwan, yang menjadi kedutaan 
besar de facto AS di sana, juga 
menolak berkomentar, begitu juga juru 
bicara Dewan Urusan Daratan Utama 
Taiwan.
Status pengungsi

setelah lima pria itu berhasil tiba di 
Taiwan, 12 aktivis Hong Kong lainnya 
ditangkap Pasukan Patroli Laut China 
saat mencoba memasuki Taiwan. 
Kebanyakan dari mereka ditangkap di 
Hong Kong dan kabur untuk menghindari 
persidangan. Mereka ditahan berbulan-
bulan di China daratan tanpa dakwaan; 
pada Desember, 10 aktivis dijatuhi 
hukuman penjara mulai dari tujuh bulan 
sampai tiga tahun, dua dari mereka 
karena merencanakan upaya pelarian dan 
lainnya karena menyeberangi perbatasan 
secara ilegal. Dua aktivis yang keduanya 
masih anak-anak kembali ke Hong Kong.

Dicari Pekerja 

Hub : Bambang

Telp : 267 - 239 - 6916

Warehouse Cosmetic Nj & PA

APEC (PA)

(Supervisor)

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