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Money Grams $1 = Rp 13.700,- Kurs BI $1 = Rp 13.995-

bersambung ke hal 3

Rabu
02/10/2021 Edisi 1425

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Di antara banyaknya jumlah Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) di negeri 
ini, Pertamina sebagai salah satu BUMN 
yang memiliki peran sangat vital di 
negeri ini. Pengelolaan yang salah dapat 
merugikan Pertamina yang akan 
berimbas pada masalah yang serius, 
yang mungkin juga dapat berimbas ke 
berbagai bidang kehidupan, tak hanya 
urusan terkait BBM di Indonesia. Tentu 
kita masih ingat dulu pertamina selalu 
rugi, walaupun negara lain mengalami 
keuntungan. Sehingga pertamina selalu 
di support oleh negara dalam keuangan. 
Itulah sebabnya, bangsa ini menaruh 
perhatian, sekaligus menitipkan harapan 
besar dengan ditunjuknya sosok Ahok 
sebagai Komisaris Utama (Komut), 
dengan harapan dapat membenahi 

struktur Pertamina secara internal, 
membereskan masalah-masalah yang 
ada, termasuk menghentikan kegiatan-
kegiatan terkait dugaan adanya 
“permainan tertentu” dalam urusan 
Pertamina … yang tentu saja memerlukan 
ketegasan dan keberanian khas seorang 
Ahok. Akhirnya Ahok pun terpilih dan baru 
masuk pertamina november 2019. Dan kita 
pun masih ingat ketika awal 2020 negara 
dan dunia mengalami pandemi corona. 
Indonesia dan pertamina pun terkena 
imbasnya. Malah pertamina di awal 2020 
terkena banyak karena pandemi itu 
sehingga rugi. Tapi kerugian itu bukan lagi 
masalah internal. Tetapi masalah external 
atau alam yang tidak bisa dihindari. Dan 
masalah itupun berturut turut atau kejadian 

Pertamina 

Di Tahun 2020

Rugi Jadi
Untung
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yang bersamaan sehingga dinamakan 
triple shock. Awal 2020 pertamina 
mengalami penurunan harga minyak, 
penurunan permintaan minyak karena 
pandemi, dan melemahnya rupiah 
terhadap dolar sehingga awal tahun 
2020 pertamina sempat rugi sekitar 
US$ 767,91 juta atau Rp 11 triliun pada 
semester I tahun 2020. Tapi kerugian 
itu membuat para direktur pertamina 
memutar otak berusaha tahun depan 
(tahun ini) 2021 mengalami 
keuntungan. Dan benar berkat usaha 
kerja keras tim direksi pertamina, tahun 
ini pertamina untung sebesar 1 miliar 
dollar AS atau setara Rp 14 triliun 
(asumsi kurs Rp 14.000). Direktur 
Utama PT Pertamina (Persero) Nicke 

Widyawati mengatakan bahwa meskipun 
perusahaan terdampak triple shock 
(turunnya harga minyak, permintaan, dan 
melemahnya kurs) karena pandemi Covid-
19. Pada awal pandemi tahun lalu, harga 
minyak menyentuh ke titik terendah pada 
April-Mei, bahkan harga minyak WTI 
sempat tercatat minus. Lalu, dari sisi 
permintaan minyak, saat awal pandemi di 
kala pemerintah menerapkan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) yang 
membatasi aktivitas masyarakat, 
permintaan bahan bakar minyak secara 
nasional menurutnya turun hingga 25%. 
Bahkan, di sejumlah kota besar, 
penurunan permintaan BBM sempat anjlok 
lebih dari 50%. Begitu juga dari sisi nilai 
tukar rupiah, saat awal pandemi sempat 
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melemah, sehingga menurutnya ini 
berdampak cukup signifikan kepada 
bisnis sektor energi, namun seluruh lini 
bisnis terus bergerak menuntaskan 
target 2020 sesuai Key Performance 
Indicator (KPI) yang ditetapkan 
pemegang saham. Berkat kerja sama 
dalam tim yang kompak, keadaan yang 
buruk itu tidak membuat mereka 
frustasi. Mereka berusaha dalam 
pandemi mendapat keuntungan. Dan 
kondisi tersebut justru dimanfaatkan 
Pertamina untuk mengimpor minyak 
lebih besar. Dengan mengimpor saat 
harga minyak lagi rendah, maka 
menurutnya ini berdampak pada 
penurunan biaya pokok produksi 
perseroan, khususnya di semester 
kedua 2020 saat harga minyak mulai 

meningkat. "April-Mei kita beli minyak 
dalam jumlah besar dan disimpan di 
landed storage dan kapal, sehingga 
berdampak ke penurunan biaya pokok 
produksi," ujarnya. Nicke menuturkan, 
Pertamina juga melakukan pengelolaan 
utang dalam upaya untuk 
mempertahankan rasio keuangan yang 
sehat, hasilnya menunjukkan prognosis 
rasio utang pada akhir 2020 tetap terjaga 
baik dengan tren yang masih kompetitif 
dibandingkan dengan perusahaan migas 
nasional maupun internasional lainnya. 
Dengan posisi keuangan ini, lanjutnya, 
tiga lembaga pemeringkat internasional 
yaitu Moody's, S&P, dan Fitch kembali 
menetapkan Pertamina pada peringkat 
investment grade masing-masing pada 
level baa2, BBB, dan BBB. "Penilaian 

international rating dengan tingkat 
investment grade menunjukkan bahwa 
kepercayaan investor tetap tinggi, dan 
mengindikasikan tingkat ketangguhan 
(resilience) Pertamina yang cukup baik 
dalam mengatasi kondisi dampak 
pandemi di 2020," tutur Nicke dalam 
keterangan pers. Di tengah tantangan 
ini, Pertamina tetap mengoperasikan 
seluruh aktivitas produksinya dari hulu ke 
hilir, serta menggerakkan seluruh mitra 
bisnis pada ekosistem bisnis proses 
Pertamina dan sektor energi Indonesia. 
Manajemen Pertamina pun berupaya 
untuk tidak melakukan pemutusan 
hubungan kerja (PHK), meskipun 
perusahaan migas global lainnya 
maupun industri lain melakukan PHK 
besar-besaran. Menurutnya, Pertamina 

konsisten berkomitmen untuk tetap 
menjadi penggerak perekonomian 
nasional di masa sulit akibat pandemi 
Covid-19, terutama untuk memastikan 
lapangan pekerjaan dan menjaga 
keberlangsungan hidup 1,2 juta tenaga 
kerja langsung, serta efek berganda 
(multiplier effect) terhadap sekitar 20 
juta tenaga kerja secara tidak 
langsung. Sebagai BUMN, imbuhnya, 
Pertamina juga tetap menjalankan 
penugasan pemerintah melalui 
berbagai program seperti BBM Satu 
Harga, konversi BBM ke BBG untuk 
nelayan dan petani, pembangunan 
kilang, pembangunan jaringan 
transmisi dan distribusi gas bumi, serta 
infrastruktur hilir lainnya. " Adapun 
upaya yang diambil Pertamina dalam 
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ra usah 

Anda perlu File Tax Income Return,

Number (ITIN),urus SIM Maryland,
Bookeeping, payroll untuk medium &

small business

HUBUNGI : STEVE  443 - 822 - 4116

Apply Individual Taxpayer Identification menggapai kinerjanya, di tengah 
pandemi Covid-19, dalam pencapaian 
laba bersih dan arus kas perusahaan 
yang positif di 2020 dilakukan berbagai 
cara kata Nicke Widyawati, dengan 
meningkatkan produktivitas hulu migas 
dan kilang. Serta efisiensi di semua 
bidang seperti pemotongan opex 
(operating expense) hingga 30 persen 
dan prioritas anggaran investasi. 
Perolehan kinerja tersebut patut 
menjadi perhatian karena sebagian 
besar perusahaan minyak dan gas 
(migas) dunia justru mengalami kolaps 
di tengah pandemi seiring dengan 
menurunnya permintaan minyak. 
Sebagai contoh, Exxon Mobile. 
Mengutip CNBC, kerugian perusahaan 
migas asal Amerika Serikat tersebut 

mencapai lebih dari USD 22,4 miliar pada 
2020. Padahal, tahun sebelumnya, Exxon 
masih mencatat laba sebesar USD 14,34 
miliar atau sekitar Rp 200,9 triliun. 
Demikian pula perusahaan migas British 
Petroleum (BP) merugi USD 5,7 miliar 
pada 2020. Ini merupakan yang pertama 
kalinya dalam satu dekade terakhir. 
Kompetitor lainnya, Shell, melaporkan 
laba sebesar USD 4,85 miliar di tahun 
2020, anjlok dibandingkan dengan laba 
tahun 2019 yang sebesar USD 16,5 miliar. 
Kerugian juga ditanggung Chevron. 
Mengutip laman resminya, perusahaan 
migas ini juga mengalami kerugian USD 
5,5 miliar akibat pandemi ini, dibandingkan 
pencapaian laba sebesar USD 2,92 miliar 
pada 2019. Nicke juga menyebutkan 
tentang target di 2021. Penjualan 

ditargetkan naik 12 persen dari tahun 
2020. "Harga minyak pun trennya naik 
dibanding tahun 2020. Dengan demikian 
laba bersih ditargetkan USD 2 miliar," 
kata dia. Sementara investasi meningkat 
dua kali lipat menjadi USD 10,7 miliar. 
Sebagian besar dilakukan untuk 
meningkatkan cadangan dan produksi 
migas. Serta untuk membangun pabrik 
Petrokimia, dan membangun infrastruktur 
midstream and downstream Gas. "Selain 
itu juga ada investasi untuk 
pengembangan pabrik EV battery dan 
pengembangan Green Hydrogen dari 
wilayah kerja panas bumi yang dimiliki 
Pertamina," kata Nicke. Dengan laba 
bersih US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 
triliun pada 2020, Komisaris Utama PT 
Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias 
Ahok pun mengapresiasi capaian kinerja 
Perseroan ini. Ahok tak segan 
menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada Dewan Direksi atas capaian ini. 
"Berterima kasih kepada Dewan Direksi 
(atas capaian laba)," ungkapnya kepada 
CNBC Indonesia, Kamis (04/02/2021). 
Dia pun mengapresiasi Dewan Direksi 

yang bekerja sama baik dengan 
Dewan Komisaris (Dekom), terutama 
dalam mengupayakan sejumlah 
penghematan di masa pandemi Covid-
19. "Berterima kasih kepada Dewan 
Direksi yang bekerja sama dengan 
baik dengan Dekom dalam melakukan 
penghematan di masa pandemi seperti 
ini," imbuhnya. Hebat! Mungkin satu 
kata ini patut disematkan kepada 
Pertamina. Betapa tidak, di tengah 
kondisi pandemi dan resesi global 
seperti ini, dimana hampir seluruh 
dunia rugi Pertamina masih mampu 
mencetak laba dan memberikan 
pemasukan bagi negara. Menariknya, 
laba tersebut dibukukan saat iklim 
bisnis kurang ideal. Seperti disebutkan 
diatas pertamina awal tahun 
mengalami triple shock. Bahkan 
karena kondisi itu, Pertamina sempat 
mengalami kerugian Rp 11 triliun pada 
semester I tahun 2020. Tetapi tidak 
hanya Pertamina saja yang mengalami 
kerugian saat itu. Hampir semua 
perusahaan minyak dunia juga 
mengalami hal serupa, seperti Exxon 
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Mobil Corporation, Chevron 
Corporation, dan BP. Hebatnya 
Pertamina cepat bangkit dari 
keterpurukan. Di saat bisnis sedang 
"jatuh", mereka segera beradaptasi dan 
mencari solusi yang tepat. Alhasil, per 
Juli 2020 lalu, perusahaan negara ini 
sudah mulai menghasilkan laba dan 
terus berlanjut hingga akhir tahun. Yang 
pasti, kisah Pertamina membukukan 
laba ini tidak semudah membalikkan 
tangan. Ada upaya keras di dalamnya. 
Bila menyimak paparan Dirut 
Pertamina, setidaknya ada tiga langkah 
strategis yang diambil perusahaan 
negara tersebut untuk membalikkan 
keadaan. Pertama, Pertamina terus 
menggenjot peningkatan produktivitas 
hulu dan migas. Kinerja produksi 
mereka hampir mencapai target yang 
ditetapkan. Kedua, penghematan atau 
efisiensi di semua lini bisnis. Misalnya, 
Pertamina melakukan pemotongan 
Operational Expenditure (Opex) hingga 
30 persen, serta memetakan prioritas 
anggaran investasi. Ketiga di sisi lain, 
Pertamina juga jeli dalam membaca 
peluang. Ini terlihat saat Pertamina 
"memborong" minyak ketika harga 
turun, terutama pada April-Mei 2020. 

Kemudian menyimpannya dalam landed 
storage dan kapal. Kebijakan ini terbukti 
ampuh. Karena ketika harga minyak dunia 
mulai merangkak naik lagi pada semester 
II 2020, Pertamina punya persediaan 
minyak yang melimpah. Hal ini tentu 
berdampak ke penurunan biaya pokok 
produksi. Beberapa langkah strategis di 
atas pada akhirnya membuat Pertamina 
bernasib beda dibandingkan kompetitor 
lainnya. Karena faktanya, sebagian besar 
perusahaan migas dunia kini justru 
mengalami kolaps di tengah pandemi dan 
resesi global. Oleh karena itu, upaya 
Pertamina membalikkan keadaan dari rugi 
menjadi untung ini patut diapresiasi. 
Karena tentu saja, untuk menuju ke sana 
bukanlah langkah yang mudah. Tanpa 
adanya kerjasama dari jajaran direksi, 
komisaris, pemerintah dan masyarakat 
rasanya sangat mustahil. Yang jelas, 
keberhasilan Pertamina membukukan 
laba ini adalah hasil kerjasama tim. Bukan 
aksi sepihak ataupun seorang saja. Hal ini 
sekaligus membuktikan bahwa kualitas 
Pertamina bukan perusahaan kaleng-
kaleng. Sudah pantas dianggap sebagai 
perusahaan kelas dunia (world class 
corporation), dan tak bisa dipandang 

sebelah mata lagi. Melihat keberhasilan 
Pertamina mungkin kita tidak perlu 
memberikan penjelasan yang rasanya 
“tidak diperlukan” oleh kaum pembenci 
pemerintah dan pembenci Ahok, yang 
rasanya hanya ingin melihat Pertamina 
gagal dan hancur, sementara Ahok masih 
menjabat di sana sebagai Komisaris 
Utama. Kalau tidak salah mengartikan 
penjelasan Ibu Nicke, jika pada paruh 
pertama 2020 Pertamina merugi hingga 
700-an juta dollar AS, lalu pada akhir 
tahun dinyatakan untung hingga 1 miliar 
dollar AS, berarti selama paruh kedua 
2020, kinerja seluruh jajaran Pertamina 
sanggup menghasilkan keuntungan 
hingga 1,7 miliar dollar AS, sehingga tak 
hanya mampu menutup kerugian selama 
paruh pertama, tapi berhasil membuat 
Pertamina membanggakan diri! Yep … 
Pertamina jelas dapat membanggakan 
diri, karena saat ini kondisi buruk justru 
dialami oleh para pemain yang terbilang 
“raksasa minyak dan gas” dunia. 
Memang, keberhasilan ini bukanlah 
semata-mata hanya karena peran 
seorang Ahok atau Nicke sebagai orang 
penting di tubuh struktur organisasi 

Pertamina, melainkan karena kerja 
keras semua pihak yang terkait dengan 
urusan Pertamina sepanjang 2020 lalu. 
Ini semua berkat kerja keras Tim 
Pertamina. Namun, bagaimanapun 
keuntungan ini patut disyukuri, karena 
dengan laba bersih sebesar itu, 
sepanjang 2021 nanti Pertamina tentu 
dapat merealisasikan target-target yang 
mereka canangkan untuk dikerjakan, 
dengan tetap berupaya menjaga margin 
keuntungan perusahaan agar minimal 
sama dengan pencapaian tahun 2020, 
tetapi harus yakin target laba bersihnya 
akan dibuat lebih tinggi supaya ada 
banyak hal yang dapat dikerjakan oleh 
Pertamina bagi kepentingan nasional. 
Kita sangat bangga dengan capaian ini. 
Semoga Pertamina semakin maju dan 
mampu mencetak laba lebih banyak 
lagi. Karena makin untung perusahaan 
BUMN ini, maka semakin besar 
pendapatan yang diterima negara untuk 
menyejahterakan rakyatnya. Dan, 
harapan itu masih terbuka di tahun-

tahun depan. Selamat Buat para 

direksi, semoga makin Jaya.
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Jerman, Polandia, dan Swedia masing-
masing menyatakan diplomat Rusia di 
negaranya berstatus " persona non 
grata" atau tidak diinginkan berada di 
negara itu sejak Senin (8/2/2021). 
Pernyataan tersebut membalas 
keputusan Moskwa pekan lalu, untuk 
mengeluarkan diplomat dari tiga negara 
Uni Eropa (UE), terkait kasus pemimpin 
oposisi Alexei Navalny. Rusia menuduh 
diplomat dari Swedia, Polandia, dan 
Jerman menghadiri demonstrasi untuk 
mendukung Navalny, musuh politik paling 
terkemuka Presiden Rusia Vladimir Putin. 
"Kami telah memberi tahu Duta Besar 
Rusia bahwa seseorang dari kedutaan 
Rusia diminta untuk meninggalkan 
Swedia," tulis Menteri Luar Negeri 
Swedia Ann Linde di Twitter mengutip AP 
pada Selasa (9/2/2021). "Ini adalah 
tanggapan yang jelas atas keputusan 
yang tidak dapat diterima untuk mengusir 
seorang diplomat Swedia yang hanya 
melakukan tugasnya sebelumnya." 
Kementerian Luar Negeri Jerman 
menyatakan keputusan Rusia mengusir 
diplomat Eropa, tidak dibenarkan dengan 
cara apa pun. Mereka bersikeras staf 
Kedutaan Besar Jerman telah bertindak 
sesuai haknya di bawah Konvensi Wina, 
tentang Hubungan Diplomatik, untuk 

Uni Eropa Usir Diplomat Rusia

mengetahui perkembangan di lokasi 
demonstrasi. Keputusan itu diambil 
dalam koordinasi erat dengan Polandia, 
Swedia dan layanan diplomatik UE. 
Sementara dalam kicauan di Twitter, 
Kementerian Luar Negeri Polandia 
menulis "sesuai dengan prinsip timbal 
balik, mereka menganggap diplomat 
Rusia yang bekerja di Konsulat 
Jenderal di Poznan sebagai persona 
non grata." Dalam sebuah pernyataan, 
anggota parlemen UE juga mengimbau 
"semua negara anggota UE 
menunjukkan solidaritas maksimum 
terhadap Jerman, Polandia dan 
Swedia. UE meminta anggotanya 
mengambil semua langkah yang tepat 
untuk menunjukkan kekompakan dan 
“kekuatan persatuan” blok kawasan 
tersebut. Para anggota parlemen 
menyerukan strategi baru untuk 
hubungan UE dengan Rusia. Yaitu 
berpusat pada dukungan bagi 
masyarakat sipil, yang mempromosikan 
nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, 
kebebasan fundamental dan hak asasi 
manusia. Pengusiran itu terjadi ketika 
para pejabat UE tengah meninjau ulang 
masa depan hubungan bermasalah 
blok 27 negara itu dengan Moskwa. 
Ada keprihatinan mendalam di UE 

Sedangkan yang menolak sidang 
pemakzulan dilanjutkan hanya 44 
senator.
Enam Senator Partai Republik yang 
mendukung pemakzulan Trump adalah 
Bill Cassidy dari Louisiana, Susan 
Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari 
Alaska, Ben Sasse dari Nebraska, Pat 
Toomey dari Pennsylvania, dan Mitt 
Romney dari Utah.

Kuasa hukum Trump, David Schoen, 
menyatakan keberatan jika sidang 

Senat Amerika Serikat memutuskan 
menolak keberatan yang diajukan 
kuasa hukum mantan Presiden Donald 
Trump dan melanjutkan sidang 
pemakzulan.

Bill mulanya menolak pemakzulan, 
tetapi sikapnya berubah dalam 
pemungutan suara di Kongres pada 
Selasa (9/2)."Saya mengatakan 
memutuskan hal itu dengan pikiran 
terbuka," kata Cassidy.

Dilansir Associated Press, Rabu (10/2), 
sebanyak 56 Senator mendukung 
sidang pemakzulan Trump dilanjutkan, 
termasuk enam Senator dari Partai 
Republik. Mereka menyatakan sidang 
pemakzulan itu sesuai dengan undang-
undang dasar.

Senat Tetap Lanjutkan Sidang Pemakzulan Trump

pemakzulan Trump digelar. Dalam 
argumen yang disampaikan selama empat 
jam, Schoen mengatakan upaya 
pemakzulan yang diusulkan Partai 
Demokrat di Dewan Perwakilan itu penuh 
dengan kebencian karena mereka merasa 
akan kehilangan kekuasaan.Selain itu, 
Schoen mengatakan sidang pemakzulan 
itu bisa berdampak merusak kepercayaan 
penduduk AS.Selain itu, dia juga 
mengatakan upaya pemakzulan itu tidak 
sesuai undang-undang dasar karena 
Trump sudah tidak menjabat.Dewan 
Perwakilan mengusulkan pemakzulan 
sepekan sebelum Trump lengser dari 
jabatannya.Mereka menuduh Trump 
menghasut para pendukungnya melalui 
ucapannya dalam pidato hingga memicu 
kerusuhan dan penyerbuan ke Gedung 
Kongres (Capitol Hill) pada 6 Januari lalu.
Saat itu Trump menuduh ada indikasi 
kecurangan dalam pemilihan umum 2020, 
yang sampai saat ini tidak bisa dibuktikan.
Ketika peristiwa itu terjadi, Kongres tengah 
menggelar rapat untuk mengesahkan hasil 
pemilihan umum 2020. Alhasil, rapat itu 
harus ditunda dan dilanjutkan pada 7 
Januari, dengan mengesahkan 
Dilaporkan lima orang, termasuk seorang 
polisi, meninggal dalam kejadian itu.
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yang baca komik 
lebih berkarya

bahwa tetangga besar mereka di timur, 
melihat demokrasi sebagai ancaman 
dan ingin menjauhkan diri dari UE. 
Keputusan Moskow pada Jumat 
(5/2/2021), menjadi tamparan ekstra 
bagi orang-orang Eropa. Pasalnya itu 
terjadi ketika diplomat utama blok 
tersebut, Kepala Kebijakan Luar Negeri 
Josep Borrell, bertemu dengan Menteri 
Luar Negeri Rusia 
Sergey Lavrov. 
Borrell 
mengatakan dia 
mengetahui 
tentang 
pengusiran di 
media sosial.  
"Pesan yang 
dikirim oleh 
otoritas Rusia 
selama 
kunjungan ini 
mengonfirmasi 
bahwa Eropa dan Rusia sedang 
terpisah," tulis Borrell dalam sebuah 
blog saat kembali ke Brussel. 
“Tampaknya Rusia semakin 
memisahkan diri dari Eropa dan 
memandang nilai-nilai demokrasi 
sebagai ancaman eksistensial.” Dia 
mengatakan perjalanan itu memberinya 
keprihatinan yang mendalam atas 
perspektif perkembangan masyarakat 
Rusia dan pilihan geostrategis Rusia. 
Dia minta agar pengusiran dibatalkan. 
“Namun tampaknya, Kremlin tidak ingin 
memanfaatkan kesempatan ini untuk 
memiliki dialog yang lebih konstruktif." 
ujarnya. Beberapa anggota parlemen 
Uni Eropa mengkritik Borrell karena 
pergi, atau karena tidak bersikeras 
mengunjungi Navalny. Pimpinan oposisi 
Putin itu ditangkap pada Januari, ketika 
dia kembali ke Moskow setelah 
menghabiskan berbulan-bulan di 
Jerman. Di sana Navalny memulihkan 
diri dari keracunan di Rusia, dengan 
apa yang menurut para ahli adalah zat 
saraf era Soviet, Novichok. Pada 2 
Februari, pengadilan Moskow 
memerintahkan Navalny untuk 
dipenjara selama lebih dari 2,5 tahun. 
Dia dituduh melanggar ketentuan masa 
percobaannya selama di Jerman. 

Borrell mencoba mengatur pertemuan 
penjara melalui Lavrov, tetapi diberitahu 
untuk membawanya ke pengadilan. "Jika 
Anda mengetahui prosedur pengadilan di 
Rusia, Anda akan tahu bahwa itu akan 
memakan waktu lebih lama daripada 
durasi kunjungan," kata juru bicara Borrell, 
Peter Stano, Senin (8/2/2021). Pada 
akhirnya, perjalanan itu tidak pernah 

secara khusus 
menyoroti masalah 
Navalny. Rusia 
adalah mitra dagang 
utama dan UE 
bergantung padanya 
untuk gas alam. 
“Negeri Beruang 
Putih” juga 
memegang peran 
kunci dalam 
pembicaraan untuk 
mengekang ambisi 

nuklir Iran. Termasuk memiliki peran 
sentral dalam konflik yang berdampak 
pada kepentingan Eropa, seperti yang 
terjadi di Suriah dan Ukraina. Tujuan 
Borrell adalah untuk "menyampaikan 
pesan tegas" tentang keadaan hubungan 
UE-Rusia secara luas, serta tentang 
pemenjaraan Navalny, kata Stano. Menteri 
luar negeri Uni Eropa akan 
memperdebatkan masalah ini pada 22 
Februari, sebagai persiapan bagi para 
pemimpin blok itu untuk 
mempertimbangkan strategi Eropa-Rusia 
pada pertemuan puncak pada 25-26 
Maret. Tetapi tantangan sebenarnya 
adalah mengatasi perpecahan besar antar 
negara tentang bagaimana mendekati 
Rusia. Jerman, anggota sentral Uni Eropa, 
memiliki kepentingan ekonomi yang kuat 
di Rusia. Terutama karena proyek pipa 
bawah laut NordStream 2. Jerman serta 
duta besar lainnya enggan untuk dengan 
cepat terlibat dalam pertempuran sanksi 
atas Navalny. Meskipun ada seruan untuk 
tindakan hukuman semacam itu. Terutama 
di antara beberapa tetangga dekat Rusia 
namun “anggota kecil” di Uni Eropa, 
seperti Lithuania. Borrell mengatakan 
sampai Jumat (5/2/2021), tidak ada 
negara yang secara resmi mengajukan 
proposal tentang siapa atau organisasi 
apa yang akan terkena sanksi dari UE.

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) resmi 
membuka pendaftaran Akun Siswa Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2021. 
Pendaftaran Akun Siswa KIP Kuliah telah 
dibuka pada 8 Februari 2021 hingga 31 
Oktober 2021. 
Setelah siswa mendaftar akun, maka 
dilanjutkan dengan mendaftar KIP Kuliah 
sesuai dengan jalur masuk Perguruan 
Tinggi, baik itu melalui SNMPTN, 
SNMPN, SBMPTN atau jalur mandiri. 
Melansir Pedoman KIP Kuliah 2021, 
pada tahun 2020, telah disalurkan 
bantuan KIP Kuliah untuk 200 ribu 
mahasiswa baru penerima.
Pada tahun 2021 akan kembali 
disalurkan 200 ribu KIP Kuliah bagi 
mahasiswa baru penerima, selain terus 
menjamin penyaluran KIP Kuliah on 
going dan Bidikmisi on going sampai 
masa studi selesai. KIP Kuliah akan 
menjamin keberlangsungan kuliah 
dengan memberikan pembebasan biaya 
kuliah di perguruan tinggi dan bantuan 
biaya hidup bulanan bagi mahasiswa 
yang memenuhi persyaratan ekonomi 
dan akademik Keunggulan KIP Kuliah 
Ada sejumlah keuntungan bagi 

Cara Daftar KIP Kuliah 2021

mahasiswa bila mendapatkan bantuan 
pendanaan melalui KIP Kuliah, yakni: 
1. Pembebasan biaya pendaftaran 
seleksi masuk perguruan tinggi seperti 
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 
serta seleksi lain yang diusulkan oleh 
masing-masing panitia dan perguruan 
tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
Kementerian Sosial (Kemensos). 
2. Pembebasan biaya kuliah/ 
pendidikan yang dibayarkan langsung 
ke perguruan tinggi. 

Jangka waktu pemberian KIP Kuliah 
Program Regular:

Diploma Tiga maksimal 6 (enam) 
semester 

 Sarjana maksimal 8 (delapan) 
semester 

3. Bantuan biaya hidup, mulai tahun 
akademik 2021/2022 biaya hidup 
ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan 
perhitungan besaran indeks harga lokal 
dari masing-masing wilayah Perguruan 
Tinggi. 

Diploma Dua maksimal 4 (empat) 
semester 

Diploma Empat maksimal 8 (delapan) 
semester 
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bahwa tetangga besar mereka di timur, 
melihat demokrasi sebagai ancaman 
dan ingin menjauhkan diri dari UE. 
Keputusan Moskow pada Jumat 
(5/2/2021), menjadi tamparan ekstra 
bagi orang-orang Eropa. Pasalnya itu 
terjadi ketika diplomat utama blok 
tersebut, Kepala Kebijakan Luar Negeri 
Josep Borrell, bertemu dengan Menteri 
Luar Negeri Rusia 
Sergey Lavrov. 
Borrell 
mengatakan dia 
mengetahui 
tentang 
pengusiran di 
media sosial.  
"Pesan yang 
dikirim oleh 
otoritas Rusia 
selama 
kunjungan ini 
mengonfirmasi 
bahwa Eropa dan Rusia sedang 
terpisah," tulis Borrell dalam sebuah 
blog saat kembali ke Brussel. 
“Tampaknya Rusia semakin 
memisahkan diri dari Eropa dan 
memandang nilai-nilai demokrasi 
sebagai ancaman eksistensial.” Dia 
mengatakan perjalanan itu memberinya 
keprihatinan yang mendalam atas 
perspektif perkembangan masyarakat 
Rusia dan pilihan geostrategis Rusia. 
Dia minta agar pengusiran dibatalkan. 
“Namun tampaknya, Kremlin tidak ingin 
memanfaatkan kesempatan ini untuk 
memiliki dialog yang lebih konstruktif." 
ujarnya. Beberapa anggota parlemen 
Uni Eropa mengkritik Borrell karena 
pergi, atau karena tidak bersikeras 
mengunjungi Navalny. Pimpinan oposisi 
Putin itu ditangkap pada Januari, ketika 
dia kembali ke Moskow setelah 
menghabiskan berbulan-bulan di 
Jerman. Di sana Navalny memulihkan 
diri dari keracunan di Rusia, dengan 
apa yang menurut para ahli adalah zat 
saraf era Soviet, Novichok. Pada 2 
Februari, pengadilan Moskow 
memerintahkan Navalny untuk 
dipenjara selama lebih dari 2,5 tahun. 
Dia dituduh melanggar ketentuan masa 
percobaannya selama di Jerman. 

Borrell mencoba mengatur pertemuan 
penjara melalui Lavrov, tetapi diberitahu 
untuk membawanya ke pengadilan. "Jika 
Anda mengetahui prosedur pengadilan di 
Rusia, Anda akan tahu bahwa itu akan 
memakan waktu lebih lama daripada 
durasi kunjungan," kata juru bicara Borrell, 
Peter Stano, Senin (8/2/2021). Pada 
akhirnya, perjalanan itu tidak pernah 

secara khusus 
menyoroti masalah 
Navalny. Rusia 
adalah mitra dagang 
utama dan UE 
bergantung padanya 
untuk gas alam. 
“Negeri Beruang 
Putih” juga 
memegang peran 
kunci dalam 
pembicaraan untuk 
mengekang ambisi 

nuklir Iran. Termasuk memiliki peran 
sentral dalam konflik yang berdampak 
pada kepentingan Eropa, seperti yang 
terjadi di Suriah dan Ukraina. Tujuan 
Borrell adalah untuk "menyampaikan 
pesan tegas" tentang keadaan hubungan 
UE-Rusia secara luas, serta tentang 
pemenjaraan Navalny, kata Stano. Menteri 
luar negeri Uni Eropa akan 
memperdebatkan masalah ini pada 22 
Februari, sebagai persiapan bagi para 
pemimpin blok itu untuk 
mempertimbangkan strategi Eropa-Rusia 
pada pertemuan puncak pada 25-26 
Maret. Tetapi tantangan sebenarnya 
adalah mengatasi perpecahan besar antar 
negara tentang bagaimana mendekati 
Rusia. Jerman, anggota sentral Uni Eropa, 
memiliki kepentingan ekonomi yang kuat 
di Rusia. Terutama karena proyek pipa 
bawah laut NordStream 2. Jerman serta 
duta besar lainnya enggan untuk dengan 
cepat terlibat dalam pertempuran sanksi 
atas Navalny. Meskipun ada seruan untuk 
tindakan hukuman semacam itu. Terutama 
di antara beberapa tetangga dekat Rusia 
namun “anggota kecil” di Uni Eropa, 
seperti Lithuania. Borrell mengatakan 
sampai Jumat (5/2/2021), tidak ada 
negara yang secara resmi mengajukan 
proposal tentang siapa atau organisasi 
apa yang akan terkena sanksi dari UE.

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) resmi 
membuka pendaftaran Akun Siswa Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2021. 
Pendaftaran Akun Siswa KIP Kuliah telah 
dibuka pada 8 Februari 2021 hingga 31 
Oktober 2021. 
Setelah siswa mendaftar akun, maka 
dilanjutkan dengan mendaftar KIP Kuliah 
sesuai dengan jalur masuk Perguruan 
Tinggi, baik itu melalui SNMPTN, 
SNMPN, SBMPTN atau jalur mandiri. 
Melansir Pedoman KIP Kuliah 2021, 
pada tahun 2020, telah disalurkan 
bantuan KIP Kuliah untuk 200 ribu 
mahasiswa baru penerima.
Pada tahun 2021 akan kembali 
disalurkan 200 ribu KIP Kuliah bagi 
mahasiswa baru penerima, selain terus 
menjamin penyaluran KIP Kuliah on 
going dan Bidikmisi on going sampai 
masa studi selesai. KIP Kuliah akan 
menjamin keberlangsungan kuliah 
dengan memberikan pembebasan biaya 
kuliah di perguruan tinggi dan bantuan 
biaya hidup bulanan bagi mahasiswa 
yang memenuhi persyaratan ekonomi 
dan akademik Keunggulan KIP Kuliah 
Ada sejumlah keuntungan bagi 

Cara Daftar KIP Kuliah 2021

mahasiswa bila mendapatkan bantuan 
pendanaan melalui KIP Kuliah, yakni: 
1. Pembebasan biaya pendaftaran 
seleksi masuk perguruan tinggi seperti 
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 
serta seleksi lain yang diusulkan oleh 
masing-masing panitia dan perguruan 
tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
Kementerian Sosial (Kemensos). 
2. Pembebasan biaya kuliah/ 
pendidikan yang dibayarkan langsung 
ke perguruan tinggi. 

Jangka waktu pemberian KIP Kuliah 
Program Regular:

Diploma Tiga maksimal 6 (enam) 
semester 

 Sarjana maksimal 8 (delapan) 
semester 

3. Bantuan biaya hidup, mulai tahun 
akademik 2021/2022 biaya hidup 
ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan 
perhitungan besaran indeks harga lokal 
dari masing-masing wilayah Perguruan 
Tinggi. 

Diploma Dua maksimal 4 (empat) 
semester 

Diploma Empat maksimal 8 (delapan) 
semester 
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5. Mahasiswa dari keluarga yang masuk 
dalam desil kurang atau sama dengan 
kategori 4 (empat) pada Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

imal 2 (dua) semester

Tata cara pendaftaran KIP Kuliah untuk 

imal 4 (empat) semester 

Profesi: Dokter maksimal 4 (empat) 
semester 

Syarat khusus penerima KIP Kuliah 
KIP Kuliah diperuntukkan bagi 
mahasiswa yang diterima di Perguruan 
Tinggi termasuk penyandang disabilitas 
dengan prioritas sasaran mahasiswa 
pemegang KIP, mahasiswa dari 
keluarga miskin/rentan miskin dan/atau 
dengan pertimbangan khusus, 
mahasiswa afirmasi (Papua dan Papua 
Barat serta 3T dan TKI) serta 
mahasiswa terkena bencana, konflik 
sosial atau kondisi khusus. 
Keterbatasan ekonomi calon 
penerima KIP Kuliah dibuktikan 
dengan:

Ners maksimal 2 (dua) semester 
Apoteker maks

 Guru maksimal 2 (dua) semester. 
Syarat umum pendaftar KIP Kuliah 

Dokter Gigi maksimal 4 (empat) 
semester Dokter Hewan maks

1. Penerima KIP Kuliah adalah Siswa 
Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 
atau bentuk lain yang sederajat yang 
akan lulus pada tahun berjalan atau 
lulus 2 (dua) tahun sebelumnya.

4. Mahasiswa dari panti sosial/panti 
asuhan atau 

Tahapan pendaftaran KIP Kuliah 

2. Memiliki potensi akademik baik tetapi 
memiliki keterbatasan ekonomi yang 
didukung bukti dokumen yang sah. 

1. Kepemilikan program bantuan 
pendidikan nasional dalam bentuk Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) atau 

3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa 
baru melalui semua jalur masuk 
Perguruan Tinggi dan diterima di PTN 
atau PTS pada Program Studi yang 
telah terakreditasi. 

2. Berasal dari keluarga peserta 
Program Keluarga Harapan (PKH) atau 
3. Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera 
(KKS) atau 

seluruh jalur masuk (SNMPTN, 
SBMPTN, SNMPN, SBMPN dan 
Mandiri) dilakukan secara online 
melalui laman KIP Kuliah yaitu kip-
kuliah.kemdikbud.go.id. Pendaftaran 
juga dapat dilakukan secara mobile 
dengan terlebih dahulu mengunduh 
dan melakukan instalasi KIP Kuliah 
mobile apps berbasis android di Play 
Store. 

2. Pada saat pendaftaran, siswa 
memasukkan NIK, NISN, NP

Penerima KIP Kuliah selanjutnya 
ditetapkan oleh Puslapdik atas usulan 
Perguruan Tinggi setelah mahasiswa 
melakukan registrasi di Perguruan 
Tinggi. 

SN dan alamat email yang aktif. 

Berikut tahapan pendaftaran KIP 
Kuliah:
1. Siswa melakukan Pendaftaran Akun 
secara mandiri di SIM KIP Kuliah 
melalui laman kip-
kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui 
KIP Kuliah mobile apps berbasis 
android. 

3. Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan 
melakukan validasi NIK, NISN dan 
NPSN serta kelayakan mendapatkan 
KIP Kuliah. 

 7. Bagi calon penerima KIP Kuliah 
yang telah dinyatakan diterima di 
Perguruan Tinggi, 
dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut 
oleh Perguruan Tinggi sebelum 
diusulkan sebagai calon mahasiswa 
penerima KIP Kuliah.

5. Siswa masuk ke dalam SIM KIP 
Kuliah dengan memasukkan Nomor 
Pendaftaran dan Kode Akses untuk 
menyelesaikan proses pendaftaran 
KIP Kuliah dan memilih proses seleksi 
yang akan diikuti (SNMPTN/ 
SBMPTN/ SNMPN/ SBMPN/ Mandiri). 
6. Siswa menyelesaikan proses 
pendaftaran di portal atau SIM KIP 
Kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih 
pada seleksi nasional atau pada 
seleksi masuk di perguruan tinggi.

4. Jika proses validasi berhasil, 
Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan 
mengirimkan Nomor Pendaftaran dan 
Kode Akses ke alamat email yang 
didaftarkan. 
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5. Mahasiswa dari keluarga yang masuk 
dalam desil kurang atau sama dengan 
kategori 4 (empat) pada Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

imal 2 (dua) semester

Tata cara pendaftaran KIP Kuliah untuk 

imal 4 (empat) semester 

Profesi: Dokter maksimal 4 (empat) 
semester 

Syarat khusus penerima KIP Kuliah 
KIP Kuliah diperuntukkan bagi 
mahasiswa yang diterima di Perguruan 
Tinggi termasuk penyandang disabilitas 
dengan prioritas sasaran mahasiswa 
pemegang KIP, mahasiswa dari 
keluarga miskin/rentan miskin dan/atau 
dengan pertimbangan khusus, 
mahasiswa afirmasi (Papua dan Papua 
Barat serta 3T dan TKI) serta 
mahasiswa terkena bencana, konflik 
sosial atau kondisi khusus. 
Keterbatasan ekonomi calon 
penerima KIP Kuliah dibuktikan 
dengan:

Ners maksimal 2 (dua) semester 
Apoteker maks

 Guru maksimal 2 (dua) semester. 
Syarat umum pendaftar KIP Kuliah 

Dokter Gigi maksimal 4 (empat) 
semester Dokter Hewan maks

1. Penerima KIP Kuliah adalah Siswa 
Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 
atau bentuk lain yang sederajat yang 
akan lulus pada tahun berjalan atau 
lulus 2 (dua) tahun sebelumnya.

4. Mahasiswa dari panti sosial/panti 
asuhan atau 

Tahapan pendaftaran KIP Kuliah 

2. Memiliki potensi akademik baik tetapi 
memiliki keterbatasan ekonomi yang 
didukung bukti dokumen yang sah. 

1. Kepemilikan program bantuan 
pendidikan nasional dalam bentuk Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) atau 

3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa 
baru melalui semua jalur masuk 
Perguruan Tinggi dan diterima di PTN 
atau PTS pada Program Studi yang 
telah terakreditasi. 

2. Berasal dari keluarga peserta 
Program Keluarga Harapan (PKH) atau 
3. Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera 
(KKS) atau 

seluruh jalur masuk (SNMPTN, 
SBMPTN, SNMPN, SBMPN dan 
Mandiri) dilakukan secara online 
melalui laman KIP Kuliah yaitu kip-
kuliah.kemdikbud.go.id. Pendaftaran 
juga dapat dilakukan secara mobile 
dengan terlebih dahulu mengunduh 
dan melakukan instalasi KIP Kuliah 
mobile apps berbasis android di Play 
Store. 

2. Pada saat pendaftaran, siswa 
memasukkan NIK, NISN, NP

Penerima KIP Kuliah selanjutnya 
ditetapkan oleh Puslapdik atas usulan 
Perguruan Tinggi setelah mahasiswa 
melakukan registrasi di Perguruan 
Tinggi. 

SN dan alamat email yang aktif. 

Berikut tahapan pendaftaran KIP 
Kuliah:
1. Siswa melakukan Pendaftaran Akun 
secara mandiri di SIM KIP Kuliah 
melalui laman kip-
kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui 
KIP Kuliah mobile apps berbasis 
android. 

3. Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan 
melakukan validasi NIK, NISN dan 
NPSN serta kelayakan mendapatkan 
KIP Kuliah. 

 7. Bagi calon penerima KIP Kuliah 
yang telah dinyatakan diterima di 
Perguruan Tinggi, 
dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut 
oleh Perguruan Tinggi sebelum 
diusulkan sebagai calon mahasiswa 
penerima KIP Kuliah.

5. Siswa masuk ke dalam SIM KIP 
Kuliah dengan memasukkan Nomor 
Pendaftaran dan Kode Akses untuk 
menyelesaikan proses pendaftaran 
KIP Kuliah dan memilih proses seleksi 
yang akan diikuti (SNMPTN/ 
SBMPTN/ SNMPN/ SBMPN/ Mandiri). 
6. Siswa menyelesaikan proses 
pendaftaran di portal atau SIM KIP 
Kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih 
pada seleksi nasional atau pada 
seleksi masuk di perguruan tinggi.

4. Jika proses validasi berhasil, 
Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan 
mengirimkan Nomor Pendaftaran dan 
Kode Akses ke alamat email yang 
didaftarkan. 
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Info SIP
Pada dasarnya, kismis merupakan buah 
yang dikeringkan. Makanan ini memiliki 
perpaduan rasa yang manis, asam, dan 
segar di dalamnya.
Kismis biasanya digunakan pada 
berbagai makanan seperti roti dan penuh 
dengan gula dan nutrisi seperti zat besi, 
potassium, dan kalsium. Selain 
mencampurnya dengan makanan lain, 
mengonsumsinya secara langsung juga 
bisa menyehatkan.

Melancarkan Pencernaan

Kandungan nutrisi luar biasa di dalam 
kismis ini menjadikannya sangat sehat 
untuk dikonsumsi. Dilansir dari Boldsky, 
berikut sejumlah manfaat luar biasa yang 
bisa diperoleh dari konsumsi kismis.
Dampak pada Pencernaan

Salah satu hidangan sehat yang bisa 
dikonsumsi secara mudah adalah kismis. 
Makanan ini memiliki bentuk cukup kecil 
serta rasa yang cukup disukai baik oleh 
orang dewasa maupun anak-anak.

Membantu Menurunkan Berat Badan
Memiliki kandungan gula alami, kismis 
rendam bisa membantu menurunkan 
berat badan dengan berbagai cara tak 
langsung. Dengan mempercepat 
pencernaan dan menekan rasa lapar, 
kismis bisa mencegahmu mengonsumsi 

Kandungan kaya serat dari kismis 
menjadikannya sangat ideal untuk 
pencernaan. Merendam kismis di air 
selama semalam dan kemudian 
mengonsumsinya pada pagi hari bisa 
menjadi pencahar alami untuk mencegah 
konstipasi dan mengatur 
pencernaan.Rendam 1-12 butir kismis 
pada segelas air. Kemudian konsumsi 
kismis beserta air rendamannya pada 
saat perut kosong di pagi hari.

Beberapa Manfaat Kismis

Meningkatkan Kesehatan Tulang
Kandungan kaya kalsium pada kismis 
menjadikannya sangat tepat untuk 
kesehatan tulang. Kismis yang 
direndam juga mengandung 
mikronutrisi yang bisa bermanfaat bagi 
tulang dan membantu mencegah efek 
osteoporosis dan masalah usus.
Mencegah Anemia dan Masalah 
Liver

makanan tak sehat yang menyebabkan 
berat badan meningkat.
Meningkatkan Kekebalan Tubuh
Kismis mengandung berbagai utrisi 
penting seperti vitamin C dan B yang 
membantu dalam meningkatkan 
kekebalan tubuh. Konsumsi kismis 
yang direndam setiap hari bisa menjadi 
cara membantu melawan bakteri dan 
infeksi.
Meningkatkan Energi
Kandungan fruktosa dan glukosa alami 
di dalam kismis bisa membantu 
menjaga energi tubuh tetap tinggi. 
Konsumsi kismis bisa mencegah rasa 
lemah dan bertambahnya berat badan 
ketika dimakan dalam jumlah tepat.

Kismis memiliki kandungan zat besi 
yang tinggi di dalamnya dan bisa 
membantu meningkatkan asupan 
darah ke dalam tubuh. Konsumsi 
kismis bisa membantu mencegah 
anemia dan membantu 
mengembalikan kondisi darah pada 
tingkat normal.
Menjaga Kesehatan Liver
Kismis merupakan salah satu buah 
kering dengan kandungan nutrisi tepat 
yang bisa menghilangkan racun dari 
dalam tubuh. Konsumsi kismis hitam 
bisa membantu mempercepat fungsi 

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) menyatakan 
memblokir situs TikTok Cash, yang 
menjanjikan uang setelah menonton 
video di platform TikTok.

Kominfo menyebut alasan pemblokiran 
sebagai "transaksi elektronik yang 
melanggar hukum".

"Kominfo telah melakukan pemblokiran 
terhadap situs tiktokecash.com. Media 
sosial TikTok Cash juga sedang dalam 
proses blokir," kata Juru Bicara 
Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, 
mengutip Antara, Rabu (10/2).

Pengumuman tersebut, 
mengatasnamakan TikTok Cash Asia 
Pasifik, menyatakan sedang 
berkoordinasi dengan penegak hukum 
untuk kasus ini.

Situs tiktokecash.com masih bisa 
diakses siang ini, pengelola situs dalam 
notifikasi yang muncul di laman utama 
mengatakan mereka mendapat 
"serangan/berita palsu" setelah 
mendulang popularitas.

Kominfo Blokir TikTok Cash

dengan masa berlaku delapan hari hingga 
"general manajer" seharga Rp49.999.000 
masa berlaku 365 hari.Pimpinan 
komunikasi TikTok Indonesia, Catherine 
Siswoyo menegaskan situs tersebut tidak 
berafiliasi dengan platform TikTok."Baru-
baru ini, kami mengetahui bahwa ada situs 
web yang menggunakan nama TikTok dan 
meminta uang dari pengguna.
 Situs web ini sama sekali tidak terafiliasi 
dengan TikTok. Kami tidak akan dan tidak 
pernah meminta uang dari Anda," kata 
Catherine kepada Antara.TikTok meminta 
pengguna mereka berhati-hati terhadap 
tawaran seperti itu.

Situs TikTok Cash menawarkan sejumlah 
uang kepada pengguna setelah menonton 
video di platform video singkat TikTok.
Situs tersebut mengklaim sebagai platform 
"yang menghubungkan pengguna Tiktok 
dengan ekonomi selebriti internet".
Sebelum mendapatkan uang, pengguna 
internet harus mendaftar ke situs tersebut 
antara lain dengan menyertakan nomor 
ponsel dan alamat email.
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Info SIP
Pada dasarnya, kismis merupakan buah 
yang dikeringkan. Makanan ini memiliki 
perpaduan rasa yang manis, asam, dan 
segar di dalamnya.
Kismis biasanya digunakan pada 
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dengan gula dan nutrisi seperti zat besi, 
potassium, dan kalsium. Selain 
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Melancarkan Pencernaan
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Menetralkan 
Asam Lambung
Tingginya 
kandungan 
magnesium dan 
potassium pada 
kismis bisa 
menteralkan 
asam lambung. Hal ini bisa mencegah 
keracunan pada darah atau acidosis. 
Masalah ini bisa berujung komplikasi 
kulit, sakit kepala, serta rasa lemah.
Meningkatkan Kesehatan Kulit

Kismis dikenal memiliki kandungan 
antibakterial di dalamnya. Adanya 
kandungan ini 
bisa membantu 
melawan bakteri 
mulut dan 
menjaga 
kebersihan 
mulut yang bisa 
bermanfaat 
melawan bau 
mulut.

Kismis memiliki kandungan vitamin A 
dan E yang membantu menstimulasi 

liver dalam mengeluarkan racun dari 
dalam tubuh.
Menghilangkan Bau Napas dan 
Masalah Asam Lambung

Sejumlah manfaat kesehatan tersebut bisa 
kamu peroleh dari konsumsi kismis. Baik 
mengonsumsi kismis secara langsung 
maupun dengan cara lain, sejumlah 
manfaat kesehatan ini bisa diperoleh dari 
konsumsi kismis. 

Meningkatkan Kesehatan Rambut
Kismis memiliki kandungan tinggi vitamin 
C, zat besi, dan antioksidan di dalamnya. 

Ketika 
dikonsumsi 
secara rutin, 
kismis bisa 
memperkuat 
pembuluh 
darah serta 
menurunkan 
jumlah 
ketombe, 
kulit kepala 
pecah, serta 
gatal di kulit 
kepala. 
Kismis juga 
bisa 
bermanfaat 

untuk mencegah rambut rontok.

perkembangan sel baru pada bagian luar 
kulit. Konsumsi kismis secara rutin bisa 
membantu meningkatkan asupan air di 
kulit sehingga terlihat lebih sehat.

 Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan 
untuk mengembalikan 12 pesawat 
Bombardier CRJ 1.000  yang digunakan 
oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
ke Nordic Aviation Capital (NAC). Ini 
dilakukan sebagai langkah mengakhiri 
lebih awal (early termination) kontrak 
operating lease atau sewa pesawat 
tersebut mulai 1 Februari 2021 lalu, 
"Saya dengan tegas dan Pak Irfan (Dirut 
Garuda Indonesia) dengan manajemen 
sangat mendukung kami putuskan untuk 
mengembalikan 12 pesawat bombardier 
CRJ 1000 untuk mengakhiri kontrak 
kepada Nordic Aviation Capital (NAC 
yang memang jatuh tempo 2027," 
ujarnya, Rabu (10/2).Erick menyatakan 
keputusan tersebut diambil secara 
sepihak oleh Kementerian BUMN dan 
Garuda Indonesia. Pasalnya, negosiasi 
yang dilakukan oleh Garuda Indonesia 
tidak mendapatkan sambutan positif dari 
pihak NAC."Proses negosiasi ini tentu 
sudah terjadi berulang antara Garuda 
dan NAC dan tentu ini niat baik kami. 
Tapi sayangnya early termination ini 
belum mendapatkan respons dari 
mereka," jelasnya.

Erick Thohir Kembalikan 12 Pesawat Ke NAC

Erick mengungkapkan sejumlah 
alasan Kementerian BUMN dan 
Garuda Indonesia memutuskan untuk 
mengakhiri kontrak tersebut.Pertama, 
operasional 12 Bombardier CRJ 1.000 
tersebut justru merugikan pihak 
Garuda Indonesia.

Peninjauan ini, lanjutnya, dilakukan 
setelah pengadilan Indonesia 
memvonis Emirsyah pada Mei lalu 
atas kasus korupsi.

Kedua, Kementerian BUMN 
mempertimbangkan penyelidikan 
Serious Fraud Office (SFO) Inggris 
terhadap pabrikan Bombardier, yakni 
Bombardier Inc atas atas dugaan 
suap dan korupsi terkait kesepakatan 
sewa pesawat dengan Garuda 
Indonesia.
Sebelumnya, diberitakan Serious 
Fraud Office (SFO) Inggris sedang 
menyelidiki perusahaan pembuat 
pesawat dan kapal dari Kanada 
Bombardier Inc atas dugaan suap dan 
korupsi terkait kesepakatan dengan 
maskapai penerbangan Garuda 
Indonesia yang melibatkan mantan 
direktur utama Emirsyah Satar.
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Dicari Pekerja
untuk International Paper
di NJ ( belakang I.C.S)  
   Gaji $10 perhour.
Call : Kenny 267 - 243 - 0376
Light Job, Easy Job

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

Pemerintah 
masih terus 
melanjutkan 
upaya 
pembatasan 
masyarakat 
untuk 
mengendalikan 

"Kami mempertimbangkan tata kelola 
perusahaan yang baik, tarnsparan, 
akuntabilitas, dan profesional namun 
juga melihat dari keputusan KPK dan 
penyelidikan Serious Fraud Office 
(SFO) Inggris terhadap indikasi pidana 
suap dari pihak pabrikan kepada 
oknum pimpinan Garuda saat proses 
pengadaan pesawat pada 2011," 
katanya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur 
Utama GAruda Indonesia Irfan 
Setiaputra mengatakan operasional 12 
Bombardier CRJ 1.000 selama 7 tahun 
ini menimbulkan kerugian sebesar rata-
rata lebih dari US$30 juta per tahun. 
Sementara sewa pesawatnya sendiri, 
senilai US$27 juta.

Irfan juga mengaku pihak Garuda 
Indonesia bersiap untuk semua 
konsekuensi yang muncul dari 
kesepakatan sepihak tersebut.
“Kami manajemen menyadari sekali 
pembatalan secara sepihak ini mungkin 
akan ciptakan konsekuensi terpisah 
namun demikian secara profesional kami 
menyatakan siap tangani konsekuensi 
tersebut secara profesional," katanya.

"Jadi kami keluarkan setiap tahun untuk 
sewa pesawat US$27 juta untuk 12 
pesawat tersebut, tapi kami mengalami 
kerugian lebih dari US$30 juta," 
katanya.Ia memperkirakan Garuda 
Indonesia bisa menghemat kurang lebih 
US$220 juta dengan pengembalian 
tersebut.

Pada Jumat, Departemen Keamanan 
Dalam Negeri 
mengeluarkan 
peringatan 
penipuan 
kepada 
Asosiasi 
Rumah Sakit 
Negara Bagian 
Washington 
(WSHA), yang 
menyatakan 40 
rumah sakit di 
seluruh negara 
bagian 
tersebut 
mungkin telah 
menerima 
masker palsu 
sebagai bagian 
dari 
pengiriman 2 
juta masker yang tiba pada Desember, 
demikian disampaikan Presiden dan 
CEO WSHA, Cassie Sauer kepada CNN.

Rumah Sakit di seluruh negara bagian 
Washington, AS berpikir telah mendapat 
kiriman masker N95 asli, tapi kemudian 
menduga ratusan ribu masker tersebut 
palsu, seperti disampaikan para pejabat.

RS Di Washington Terima Masker N95 Palsu

Sauer mengatakan, asosiasi rumah 
sakit memperingatkan 40 rumah sakit, 
dan banyak masker yang telah 
digunakan.
"Tampilannya, rasanya dan baunya itu 
seperti Masker 3M," kata Sauer, 

dikutip dari CNN, 
Selasa (9/2).
Masker tersebut 
dibeli rumah sakit 
dan WSHA untuk 
dibagikan kepada 
anggotanya. 
Pembelian masker 
tersebut menelan 
anggaran lebih 
dari USD 1 
juta.Perusahaan 
telah menandai 
beberapa nomor 
barang berpotensi 
digunakan oleh 
pemalsu dan 
nomor ini 
termasuk di antara 
masker yang dibeli 
oleh asosiasi 

rumah sakit. Asosiasi rumah sakit dan 
beberapa anggota sedang menunggu 
analisis.ll
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Dalam Negeri 
mengeluarkan 
peringatan 
penipuan 
kepada 
Asosiasi 
Rumah Sakit 
Negara Bagian 
Washington 
(WSHA), yang 
menyatakan 40 
rumah sakit di 
seluruh negara 
bagian 
tersebut 
mungkin telah 
menerima 
masker palsu 
sebagai bagian 
dari 
pengiriman 2 
juta masker yang tiba pada Desember, 
demikian disampaikan Presiden dan 
CEO WSHA, Cassie Sauer kepada CNN.

Rumah Sakit di seluruh negara bagian 
Washington, AS berpikir telah mendapat 
kiriman masker N95 asli, tapi kemudian 
menduga ratusan ribu masker tersebut 
palsu, seperti disampaikan para pejabat.

RS Di Washington Terima Masker N95 Palsu

Sauer mengatakan, asosiasi rumah 
sakit memperingatkan 40 rumah sakit, 
dan banyak masker yang telah 
digunakan.
"Tampilannya, rasanya dan baunya itu 
seperti Masker 3M," kata Sauer, 

dikutip dari CNN, 
Selasa (9/2).
Masker tersebut 
dibeli rumah sakit 
dan WSHA untuk 
dibagikan kepada 
anggotanya. 
Pembelian masker 
tersebut menelan 
anggaran lebih 
dari USD 1 
juta.Perusahaan 
telah menandai 
beberapa nomor 
barang berpotensi 
digunakan oleh 
pemalsu dan 
nomor ini 
termasuk di antara 
masker yang dibeli 
oleh asosiasi 

rumah sakit. Asosiasi rumah sakit dan 
beberapa anggota sedang menunggu 
analisis.ll
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Asosiasi rumah sakit bertemu dengan 
DHS dan 3M untuk menentukan 
kemungkinan langkah selanjutnya. DHS 
diperingatkan langsung oleh 3M, 
produsen masker.Belum diketahui 
apakah masker palsu ini seefektif 
masker N95 asli. Sauer mengatakan 
mereka belum melihat adanya 
peningkatan kasus Covid-19 di rumah 
sakit yang menggunakan masker ini.
Dalam sebuah pernyataan kepada CNN, 
3M mengatakan bekerja sama dengan 
"penegak hukum dan lembaga bea cukai 
untuk mencegah penjualan dan 
pembuatan" masker palsu.Perusahaan 
itu mengatakan telah meluncurkan 
"upaya global untuk memerangi 
penipuan, pemalsuan, dan permainan 
harga untuk membantu melindungi 
masyarakat dari pihak yang mencoba 
mengeksploitasi permintaan produk-
produk penting 3M selama pandemi."

Filter bekerja dengan menjebak partikel 
netral seperti bakteri dan virus sebelum 
melewati masker, melindungi pemakainya 
dan orang di sekitarnya. Masker N95 juga 
terpasang erat di wajah, mencegah 
sebagian besar kebocoran yang mungkin 
terjadi pada kain atau masker kertas yang 
longgar.

Perusahaan "merekomendasikan untuk 
membeli produk kami hanya dari 
distributor resmi 3M." Sauer menolak 
mengatakan di mana asosiasi membeli 
masker, tetapi mengatakan distributor 
yang sering digunakan asosiasi.

Perusahaan ini mengonfirmasi, masker 
N95 yang diduga palsu itu "dibeli dari 
distributor yang tidak memiliki hubungan 
dengan 3M" dan "bukan produk asli 3M."

Masker N95 dianggap sebagai standar 
tinggi APD karena memblokir 95 persen 
partikel besar dan kecil menggunakan filter 
elektrostatis yang unik.

 Pemerintahan Presiden Amerika Serikat 
Joe Biden akan bergabung kembali 
dengan Dewan 
HAM PBB, tiga 
tahun setelah 
mantan Presiden 
Donald Trump 
keluar dengan 
alasan lembaga 
tersebut bias 
terhadap Israel 
dan kurangnya 
reformasi.Menteri 
Luar Negeri AS, 
Antony Blinken 
mengumumkan langkah ini pada Senin, 
AS akan kembali ke dewan yang 
bermarkas di Jenewa tersebut sebagai 
pemantau.“Kami bermaksud 
melakukannya dengan mengetahui 
bahwa cara paling efektif untuk 
mereformasi dan meningkatkan Dewan 
tersebut adalah dengan terlibat 
bersamanya dengan cara yang 
berprinsip,” jelas Blinken pada Minggu, 
dilansir Reuters, Senin (8/2).“Kami tahu 
bahwa Dewan tersebut memiliki potensi 
menjadi forum penting bagi mereka yang 
berjuan melawan tirani dan ketidakadilan 

AS Kembali Jadi Anggota Dewan HAM
di seluruh dunia. Dengan hadir di 
forum, kita bisa melakukan reformasi 

dan memastikan bisa 
menghidupkan potensi 
itu,” lanjutnya.Rencana 
ini pertama kali 
dilaporkan Associated 
Press.

Majelis Umum PBB yang 
beranggotakan 193 orang akan memilih 
anggota baru dewan tersebut akhir 
tahun ini. Anggota dipilih selama tiga 
tahun dan tidak dapat menjabat lebih 
dari dua periode berturut-turut. 
Kandidat dipilih melalui pemungutan 
suara rahasia dalam kelompok 
geografis untuk memastikan perwakilan 
yang merata.Sidang berikutnya dari 
dewan yang beranggotakan 47 orang 
ini akan dimulai akhir bulan ini. 

Trump, seorang 
Republik yang terkenal 
dengan agenda 
“American First”-nya 
memutuskan menarik 
diri dari berbagai 
organisasi internasional 

dan perjanjian. Pemerintahan Trump 
keluar dari Dewan HAM PBB pad 2018.
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Kabupaten/kota di Jawa Tengah telah 
melangsungkan gerakan “ Jateng di 
Rumah Saja” pada Sabtu-Minggu (6-
7/2/2021). Program yang dicetuskan oleh 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
ini bertujuan mengajak masyarakat untuk 
berdiam diri di rumah demi menekan laju 
persebaran Covid-19. Terkait 
pelaksanaan tersebut, Ganjar 
mengungkapkan ada beberapa daerah 
yang dinilainya cukup baik dalam 
menjalankan “Jateng di Rumah Saja”. 
Daerah itu antara lain Kabupaten Brebes, 
Purbalingga, Grobogan, dan 
Temanggung. "Kalau saya melihat secara 
kualitatif kemarin dikirim gambarnya, 
bagus itu Brebes, itu sepi semuanya. 
Kemudian Purbalingga juga iya. Kemarin 
beberapa pasar berhasil ditutup dan 
semprot ada di Grobogan, Temanggung, 
menurut saya bagus," terang Ganjar di 
kantornya, Senin (8/2/2021). Kata Ganjar, 
jika program ini kembali diterapkan di 
waktu mendatang, pelaksanaan “Jateng 
di Rumah Saja” pada akhir pekan 
kemarin bisa menjadi pengalaman 
berharga bagi daerah-daerah. "Jadi 
pengalaman-pengalaman ini akan kita 

Ganjar Pastikan Jateng Tak Di Lockdown

share dan diharapkan laporan yang 
detail dari masing-masing kabupaten 
sehingga jadi pendekatan untuk 
tahapan berikutnya seandainya akan 
melakukan tindakan ini lagi," ujarnya. 
Ganjar menegaskan, hasil “Jateng di 
Rumah Saja” dua hari lalu bukan untuk 
menarik kesimpulan bahwa Jawa 
Tengah bakal di-lockdown. Ia 
memastikan tidak akan mengambil 
langkah lockdown di Jawa Tengah. 
"Kalau lockdown kan mati semuanya, 
kita tidak mungkin mengambil itu, saya 
memastikan tidak akan mengambil itu. 
Pembatasannya ada, tapi artinya 
dengan mendorong ‘Jateng di Rumah 
Saja’ rasa-rasanya masyarakat banyak 
yang mendukung, tinggal kita atur saja. 
Ya, ada protes dari toko, dari ekonomi, 
kalau mereka setuju saya pikirkan," 
ucap Ganjar. 
Mengenai efek “Jateng di Rumah 
Saja”, yakni jumlah penularan Covid-
19, bakal Ganjar pantau. “’Jateng di 
Rumah Saja’ dua hari akan kita pantau 
perkembangan setidaknya satu minggu 
lagi ada penurunan signifikan atau 
tidak," jelas dia.
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Renungan Rohani

Perdana Menteri Israel Benjamin 
Netanyahu mengatakan pada Selasa 
(9/2/2021) bahwa Dataran Tinggi Golan 
adalah milik Israel selamanya usai 
pernyataan sebaliknya dari Menteri 
Luar Negeri Amerika Serikat (AS) 
Antony 
Blinken. 
Sebelumn
ya, Menlu 
AS 
menyuara
kan 
pernyataa
n yang 
tidak lagi 
mengakui 
klaim 
Israel atas 
Dataran 
Tinggi 
Golan, 
seperti 
dikutip dari 
Arab 
News. 
Pada 
2019, Presiden AS saat itu, Donald 
Trump berbeda pendapat dengan 
mayoritas negara lainnya dengan 
mengakui Dataran Tinggi Golan 
sebagai bagian dari Israel. Baca juga: 
Israel Ungkap Benteng Era Raja Daud 
di Wilayah Golan yang Diduduki   Israel 
menduduki dataran tinggi strategis 
dalam perang tahun 1967 dengan 
Suriah itu dan mencaploknya pada 
tahun 1981. Blinken mengatakan pada 
Senin bahwa dia melihat kendali atas 
Golan, yang menghadap ke Israel utara 
dan juga berbatasan dengan Lebanon 
dan Yordania, sebagai wilayah "yang 
sangat penting bagi keamanan Israel" 
tetapi berhati-hati dalam mengakui 
kedaulatan Israel atas wilayah tersebut. 
"Pertanyaan soal hukum itu soal lain 
dan seiring bergulirnya waktu, jika 
situasi di Suriah berubah, itu adalah 
sesuatu yang akan kami 
pertimbangkan. Tapi, kami belum 

AS Tolak Klaim Israel Atas Dataran Tinggi Golan
sampai ke arah sana," ungkap Blinken 
kepada CNN. Baca juga: PM Israel 
Namai Permukiman Golan sebagai 
Dataran Tinggi Trump Netanyahu 
membalas pernyataan itu, "Lihat, 
mereka mengatakan sedang 
mempertimbangkannya, tapi saya 

sudah 
mempertim
bangkanny
a. Sejauh 
yang saya 
tahu, 
Dataran 
Tinggi 
Golan akan 
selamanya 
menjadi 
bagian dari 
Israel, 
bagian 
negara 
yang 
berdaulat." 
"Apakah, 
harus kami 
kembalikan 

ke Suriah?" imbuh Netanyahu, 
"Haruskah kami kembalikan Golan ke 
situasi di mana terjadinya pembantaian 
berbahaya?" Suriah telah lama 
meminta agar Golan dikembalikan dan 
aneksasi Israel atas wilayah itu tidak 
diakui secara internasional. Baca juga: 
Peta Kemenlu AS Masukkan Dataran 
Tinggi Golan sebagai Wilayah Israel 
Trump yang menandatangani dekrit 
pada Maret 2019, menyatakan 
dukungannya terhadap kedaulatan 
Israel atas Dataran Tinggi Golan 
Suriah, yang dianeksasi pada 1981. 
Tindakan yang tak pernah diakui dunia. 
Suriah kala itu mendeskripsikan 
keputusan Trump sebagai pelanggaran 
yang terang-terangan atas kedaulatan 
Suriah. Israel dan Suriah yang sampai 
detik ini masih perang terpisah secara 
de facto oleh perbatasan di Dataran 
Tinggi Golan, di mana Israel telah 
menganeksasi sejak akhir perang 6 
Hari tahun 1967.

Tentunya ini adalah kesalahan yang 
sangat fatal, sebab bukannya jalan 
keluar yang baik yang akan kita 
dapatkan, tetapi justru jalan buntu dan 
bahkan keadaan malah semakin 
terpuruk dan hancur yang akan kita tuai.     
Percayalah…., 

Maz. 80:4  “ Ya Allah…, Pulihkanlah 
kami, buatlah wajah-Mu bersinar, 
maka kami akan selamat.”Ketika kita 
dilanda suatu permasalahan hidup 
ataupun penderitaan mental yang 
terberat sekalipun, tentunya yang kita 
harapkan adalah pemulihan ; pemulihan 
dari siapa ??  Tentunya pemulihan dari 
Tuhan, sebab itulah satu satunya jalan 
keluar, sebab hanya Tuhan saja yang 
bisa memulihkan semua persoalan 
hidup kita manusia.Dan Tindakan ini 
adalah satu satunya cara yang paling 
tepat. 
Tetapi sayangnya masih banyak dari 
kita, yang Ketika mengalami kesulitan 
atau persoalan hidup, sering kali kita 
berusaha mencari pertolongan kepada 
dunia dan juga tidak sedikit dari kita 
yang datang pada kuasa kuasa gelap 
untuk mencari solusi.

Pemulihan

Soli Deo Gracia,

Semua persoalan hidup akan 
terselesaikan dengan indah jika kita 
percayakan semuanya kepada Tuhan 
janganlah kita selalu mengandalkan 
pengertian diri sendiri (Ams.3:5)   
Datanglah setiap waktu kepada-Nya, 
sebab dengan tangan-Nya yang terbuka, 
Dia senang mengundang kita datang 
kepada-Nya, dan Dia juga berjanji akan 
memberikan kelegaan bagi setiap orang 
yang mau percaya dan datang kepada-
Nya. (Mat.11:28)   

Wira, OR

Tuhan Yesus memberkati

Dunia tidak akan pernah bisa 
memberikan Solusi, sebab dunia tidak 
dapat melihat Masa Depan, tetapi kita 
anak anak Tuhan pasti memiliki masa 
depan yang cerah, oleh sebab anak anak 
Tuhan selalu mengandalkan Tuhan 
sebagai penolong dan jalan keluar.  
Percayalah dan Serahkan semua 
persoalan hidupmu hanya kepada Tuhan 
Yesus Kristus, sebab disitulah ada masa 
depan yang cerah, indah dan disitu juga 
kita akan menemukan jawaban dari 
setiap pergumulan kita.
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Renungan Rohani

Perdana Menteri Israel Benjamin 
Netanyahu mengatakan pada Selasa 
(9/2/2021) bahwa Dataran Tinggi Golan 
adalah milik Israel selamanya usai 
pernyataan sebaliknya dari Menteri 
Luar Negeri Amerika Serikat (AS) 
Antony 
Blinken. 
Sebelumn
ya, Menlu 
AS 
menyuara
kan 
pernyataa
n yang 
tidak lagi 
mengakui 
klaim 
Israel atas 
Dataran 
Tinggi 
Golan, 
seperti 
dikutip dari 
Arab 
News. 
Pada 
2019, Presiden AS saat itu, Donald 
Trump berbeda pendapat dengan 
mayoritas negara lainnya dengan 
mengakui Dataran Tinggi Golan 
sebagai bagian dari Israel. Baca juga: 
Israel Ungkap Benteng Era Raja Daud 
di Wilayah Golan yang Diduduki   Israel 
menduduki dataran tinggi strategis 
dalam perang tahun 1967 dengan 
Suriah itu dan mencaploknya pada 
tahun 1981. Blinken mengatakan pada 
Senin bahwa dia melihat kendali atas 
Golan, yang menghadap ke Israel utara 
dan juga berbatasan dengan Lebanon 
dan Yordania, sebagai wilayah "yang 
sangat penting bagi keamanan Israel" 
tetapi berhati-hati dalam mengakui 
kedaulatan Israel atas wilayah tersebut. 
"Pertanyaan soal hukum itu soal lain 
dan seiring bergulirnya waktu, jika 
situasi di Suriah berubah, itu adalah 
sesuatu yang akan kami 
pertimbangkan. Tapi, kami belum 

AS Tolak Klaim Israel Atas Dataran Tinggi Golan
sampai ke arah sana," ungkap Blinken 
kepada CNN. Baca juga: PM Israel 
Namai Permukiman Golan sebagai 
Dataran Tinggi Trump Netanyahu 
membalas pernyataan itu, "Lihat, 
mereka mengatakan sedang 
mempertimbangkannya, tapi saya 

sudah 
mempertim
bangkanny
a. Sejauh 
yang saya 
tahu, 
Dataran 
Tinggi 
Golan akan 
selamanya 
menjadi 
bagian dari 
Israel, 
bagian 
negara 
yang 
berdaulat." 
"Apakah, 
harus kami 
kembalikan 

ke Suriah?" imbuh Netanyahu, 
"Haruskah kami kembalikan Golan ke 
situasi di mana terjadinya pembantaian 
berbahaya?" Suriah telah lama 
meminta agar Golan dikembalikan dan 
aneksasi Israel atas wilayah itu tidak 
diakui secara internasional. Baca juga: 
Peta Kemenlu AS Masukkan Dataran 
Tinggi Golan sebagai Wilayah Israel 
Trump yang menandatangani dekrit 
pada Maret 2019, menyatakan 
dukungannya terhadap kedaulatan 
Israel atas Dataran Tinggi Golan 
Suriah, yang dianeksasi pada 1981. 
Tindakan yang tak pernah diakui dunia. 
Suriah kala itu mendeskripsikan 
keputusan Trump sebagai pelanggaran 
yang terang-terangan atas kedaulatan 
Suriah. Israel dan Suriah yang sampai 
detik ini masih perang terpisah secara 
de facto oleh perbatasan di Dataran 
Tinggi Golan, di mana Israel telah 
menganeksasi sejak akhir perang 6 
Hari tahun 1967.

Tentunya ini adalah kesalahan yang 
sangat fatal, sebab bukannya jalan 
keluar yang baik yang akan kita 
dapatkan, tetapi justru jalan buntu dan 
bahkan keadaan malah semakin 
terpuruk dan hancur yang akan kita tuai.     
Percayalah…., 

Maz. 80:4  “ Ya Allah…, Pulihkanlah 
kami, buatlah wajah-Mu bersinar, 
maka kami akan selamat.”Ketika kita 
dilanda suatu permasalahan hidup 
ataupun penderitaan mental yang 
terberat sekalipun, tentunya yang kita 
harapkan adalah pemulihan ; pemulihan 
dari siapa ??  Tentunya pemulihan dari 
Tuhan, sebab itulah satu satunya jalan 
keluar, sebab hanya Tuhan saja yang 
bisa memulihkan semua persoalan 
hidup kita manusia.Dan Tindakan ini 
adalah satu satunya cara yang paling 
tepat. 
Tetapi sayangnya masih banyak dari 
kita, yang Ketika mengalami kesulitan 
atau persoalan hidup, sering kali kita 
berusaha mencari pertolongan kepada 
dunia dan juga tidak sedikit dari kita 
yang datang pada kuasa kuasa gelap 
untuk mencari solusi.

Pemulihan

Soli Deo Gracia,

Semua persoalan hidup akan 
terselesaikan dengan indah jika kita 
percayakan semuanya kepada Tuhan 
janganlah kita selalu mengandalkan 
pengertian diri sendiri (Ams.3:5)   
Datanglah setiap waktu kepada-Nya, 
sebab dengan tangan-Nya yang terbuka, 
Dia senang mengundang kita datang 
kepada-Nya, dan Dia juga berjanji akan 
memberikan kelegaan bagi setiap orang 
yang mau percaya dan datang kepada-
Nya. (Mat.11:28)   

Wira, OR

Tuhan Yesus memberkati

Dunia tidak akan pernah bisa 
memberikan Solusi, sebab dunia tidak 
dapat melihat Masa Depan, tetapi kita 
anak anak Tuhan pasti memiliki masa 
depan yang cerah, oleh sebab anak anak 
Tuhan selalu mengandalkan Tuhan 
sebagai penolong dan jalan keluar.  
Percayalah dan Serahkan semua 
persoalan hidupmu hanya kepada Tuhan 
Yesus Kristus, sebab disitulah ada masa 
depan yang cerah, indah dan disitu juga 
kita akan menemukan jawaban dari 
setiap pergumulan kita.
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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

Dua kapal induk Angkatan Laut Amerika 
Serikat menjalani misi di Laut China 
Selatan, Selasa (9/2/2021), sebagai 
bagian dari upaya pamer kekuatan pada 
Tiongkok yang mengklaim hampir seluruh 
wilayah maritim internasional tersebut.

Tiongkok mengklaim hampir semua dari 
area Laut China Selatan seluas 1,3 juta 
mil persegi (2,08 juta km persegi).

Kapal induk USS Theodore Roosevelt 
dan USS Nimitz melintas di wilayah itu 
dengan ditemani sejumlah kapal jelajah 
pembawa rudal presisi dan kapal 
destroyer untuk memamerkan 
“kemampuan Angkatan Laut AS dalam 
menjalankan operasi di wilayah yang 
banyak dilewati dan sangat menantang”, 
bunyi pernyataan Angkatan Laut.
Dua kapal induk itu mengangkut sekitar 
120 pesawat tempur.

Sejak 2014, Tiongkok telah mengubah 

Komandan Kapal Induk Roosevelt 
Laksamana Madya Doug Verissimo 
mengatakan kehadiran dua kapal induk di 
sana bertujuan untuk "memastikan 
bahwa kami secara taktis mampu 
melayani tantangan dalam menjaga 
perdamaian dan kami bisa terus 
membuktikan ke para mitra dan sekutu di 
kawasan ini bahwa kami bertekad 
mengedepankan kawasan Indo-Pasifik 
yang bebas dan terbuka".

Presiden Joe Biden pernah menyatakan 
tekadny
a bahwa 
pemerin
tahan 
dia akan 
menga
mbil 
sikap 
tegas 
melawa
n klaim 
teritorial 
Tiongko
k di 
wilayah 
internasi
onal.

AS Kirim 2 Kapal Induk Ke LCS

Namun, Biden juga mengatakan 
Amerika tidak akan bertindak sendirian 
menghadapi Tiongkok, berbeda 
dengan era Donald Trump yang kerap 
membuat kebijakan terkait Tiongkok 
tanpa berkonsultasi dengan negara lain 
di kawasan.Kamis pekan lalu, 
Angkatan Laut AS mengirim kapal 
destroyer USS John S McCain ke Selat 
Taiwan dan hari berikutnya kapal itu 
melintas dekat Kepulauan Paracel di 
Laut China Selatan.

tebing karang dan area berpasir di area 
itu menjadi pulau buatan yang 
dilengkapi rudal, landasan pesawat dan 
sistem persenjataan. Tindakan ini 
memicu ketegangan dengan sejumlah 
negara lain yang juga memiliki klaim 
teritorial seperti Filipina, Vietnam, 

Malaysia, 
Indonesia, 
dan 
Brunei.Tuj
uh bulan 
yang lalu, 
Amerika 
juga 
mengirim 
dua kapal 
induk ke 
sana, yang 
langsung 
memicu 
tanggapan 
keras dari 
Beijing."Ak

si AS itu dimaksudkan untuk 
menciptakan batas antar negara, 
mempromosikan militerisasi di Laut 
China Selatan, dan meremehkan 
perdamaian dan stabilitas di Laut China 
Selatan,” kata juru bicara Kementerian 
Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian ketika 
itu.Pekan lalu, dalam pidatonya Biden 
menyebut Tiongkok sebagai 
“kompetitor paling berat” Amerika dan 
menyampaikan rencana untuk 
melawan “serangan Tiongkok terhadap 
HAM, kekayaan intelektual, dan 
ketertiban dunia”.
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Disewakan 1 kamar untuk wanita
di 2734 Pierce st.
Call : 267 - 230 - 3770.           p5/17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p/5

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

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

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

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

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

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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

Otoritas Palestina (PA) pada Minggu 
(7/2) mengumumkan penggunaan kode 
posnya sendiri. Seperti dilaporkan Al 
Jazeera, langkah ini memudahkan 
pengiriman paket di wilayah 
pendudukan, serta menegaskan 
kedaulatan.
"Ini adalah 
pertanyaan 
untuk 
menegaskan 
hak-hak 
Palestina," 
kata Menteri 
Komunikasi 
Palestina 
Ishaq Sidr 
kepada 
wartawan di 
Ramallah, 
markas besar 
Otoritas 
Palestina di 
Tepi Barat.

Surat internasional yang dikirim ke atau 
dari Tepi Barat yang diduduki saat ini 
harus melalui Yordania atau Israel. 
Dalam kedua kasus tersebut, surat 
yang ditujukan untuk Tepi Barat yang 
diduduki harus diperiksa oleh Israel, 
yang mengontrol masuknya barang dan 
bea cukai ke wilayah pendudukan.
Tetapi pada Minggu (7/2), PA 
menyatakan mereka telah meminta 
Universal Postal Union untuk memberi 

Sidr 
menambahkan 
bahwa kode 
pos akan 
meningkatkan 
layanan 
pengiriman paket, penyortiran pos, 
layanan logistik, dan layanan darurat 
dan ambulans.

Menurut PA, 
proyek kode 
pos akan 
membantu 
membangun 
sistem 
pengalamatan 
Palestina 
yang akan 
memfasilitasi 
surat 
Palestina. 
kode pos akan 
merupakan 
komponen 
penting dari 
infrastruktur 
yang akan 
memungkinka
n sektor publik 

dan swasta untuk menyediakan layanan 
dengan cara yang bergantung pada lokasi 
geografis.“Menggunakan kode pos "akan 
mencegah Israel menyita barang-barang 
pos yang datang ke Palestina, dan akan 
membantu membuat layanan lebih 
efisien," kata Imad al-Tumayzi, kepala 
hubungan internasional di Palestine Post, 
kepada kantor berita AFP.

Sidr menambahkan kode pos Palestina 
juga akan membantu mengakhiri 
penyitaan pengiriman dari luar negeri. Dia 
mengatakan enam ton paket telah ditahan 
di Yordania sejak 2018, dan menuduh 

Israel 
menghalangi 
pengiriman.

tahu negara-negara anggotanya bahwa 
kode pos Palestina mulai berlaku.

Palestina Kini Punya Kode Pos Sendiri
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Please call 215 - 901 - 4179

Bola

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

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

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

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

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

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
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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

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

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

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

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

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

Otoritas Palestina (PA) pada Minggu 
(7/2) mengumumkan penggunaan kode 
posnya sendiri. Seperti dilaporkan Al 
Jazeera, langkah ini memudahkan 
pengiriman paket di wilayah 
pendudukan, serta menegaskan 
kedaulatan.
"Ini adalah 
pertanyaan 
untuk 
menegaskan 
hak-hak 
Palestina," 
kata Menteri 
Komunikasi 
Palestina 
Ishaq Sidr 
kepada 
wartawan di 
Ramallah, 
markas besar 
Otoritas 
Palestina di 
Tepi Barat.

Surat internasional yang dikirim ke atau 
dari Tepi Barat yang diduduki saat ini 
harus melalui Yordania atau Israel. 
Dalam kedua kasus tersebut, surat 
yang ditujukan untuk Tepi Barat yang 
diduduki harus diperiksa oleh Israel, 
yang mengontrol masuknya barang dan 
bea cukai ke wilayah pendudukan.
Tetapi pada Minggu (7/2), PA 
menyatakan mereka telah meminta 
Universal Postal Union untuk memberi 

Sidr 
menambahkan 
bahwa kode 
pos akan 
meningkatkan 
layanan 
pengiriman paket, penyortiran pos, 
layanan logistik, dan layanan darurat 
dan ambulans.

Menurut PA, 
proyek kode 
pos akan 
membantu 
membangun 
sistem 
pengalamatan 
Palestina 
yang akan 
memfasilitasi 
surat 
Palestina. 
kode pos akan 
merupakan 
komponen 
penting dari 
infrastruktur 
yang akan 
memungkinka
n sektor publik 

dan swasta untuk menyediakan layanan 
dengan cara yang bergantung pada lokasi 
geografis.“Menggunakan kode pos "akan 
mencegah Israel menyita barang-barang 
pos yang datang ke Palestina, dan akan 
membantu membuat layanan lebih 
efisien," kata Imad al-Tumayzi, kepala 
hubungan internasional di Palestine Post, 
kepada kantor berita AFP.

Sidr menambahkan kode pos Palestina 
juga akan membantu mengakhiri 
penyitaan pengiriman dari luar negeri. Dia 
mengatakan enam ton paket telah ditahan 
di Yordania sejak 2018, dan menuduh 

Israel 
menghalangi 
pengiriman.

tahu negara-negara anggotanya bahwa 
kode pos Palestina mulai berlaku.

Palestina Kini Punya Kode Pos Sendiri


