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Ketika warga Jakarta memilih Anies 
sebagai Gubernur DKI Jakarta tentu 
saja harapannya akan lebih baik dari 
gubernur 
sebelumnya. 
Akan lebih 
baik dari 
Basuki 
Tjahaja 
Purnama atau 
Ahok. Itulah 
harapan 
sebagian 
besar dari 
warga 
Jakarta. 
Apalagi Anies 
seiman 
dengan 
mereka. Lebih sopan dari Ahok 
katanya. Lebih tertata tutur katanya. 
Dengan slogan Maju Kotanya, Bahagia 
Warganya membuat 58% warga 
Jakarta terpesona dengan Anies 

Baswedan. Mereka tentu berharap 
Jakarta akan lebih maju dari zaman Ahok 
memerintah. Mereka juga berharap warga 

Jakarta 
akan lebih 
bahagia 
setelah 
Anies 
menjadi 
Gubernur 
DKI 
Jakarta. 
Keberpiha
kan Anies 
pada 
masa 
awal-awal 
pemerinta
hannya, 

seakan ingin memenuhi janji-janjinya 
tersebut. Berpihak kepada kaum lemah 
terlihat dari berbagai kebijakan yang 
diambil oleh Anies. Dengan 

PBB Gratis Jakarta
Di Hapus
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memperkenankan pedagang kaki 
lima untuk berjualan di sepanjang 
jalan di Tanah Abang, Anies ingin 
menunjukkan bahwa dirinya sangat 
pro rakyat miskin. Anies ingin 
membuktikan bahwa dirinya tak 
ingkar janji. Tetapi Anies tidak 
memperhitungkan akibat dari 
kebijakannya ini, Tanah Abang 
kembali menjadi semerawut. Menjadi 
kumuh dan tak tertata rapi lagi seperti 
sebelumnya. Tanah Abang seperti 
sebuah kawasan yang tak terurus. 
Bukan hanya di Tanah Abang di 
beberapa tempat juga demikian. 
Seperti kawasan wisata Kota Tua. 
Namun Anies sepertinya tidak peduli. 
Mau kumuh atau amburadul yang 
penting dia sudah jadi gubernur.  Mau 
protes atau keberatan pun Anies tak 
peduli. Bagi Anies keberpihakan 
sama sama seiman itu yang paling 
utama. Biar kotanya amburadul yang 
penting seiman. Anies sudah 
mengabaikan slogan Maju Kotanya, 
Bahagia Warganya. Pedagang kaki 
lima memang bahagia karena sudah 
leluasa berjualan di mana-mana. Tapi 
maju kotanya ternyata sudah 
diabaikan oleh Anies Baswedan. 
Kotanya bukan bertambah maju, 

malah mundur ke belakang. Namun kini 
warganya tak bisa lagi bahagia. Karena 
sebentar lagi Anies akan menghapus 
kebijakan Gubernur sebelumnya yang 
menggratiskan PBB bagi warga yang 
mempunyai harga jual tanah dan 
bangunan kurang dari 1 milyar rupiah. Ya, 
Ahok memang membebaskan kepada 
warga Jakarta yang mempunyai NJOP 
kurang dari 1 milyar rupiah untuk 
membayar PBB. Kebijakan Ahok ini 
mendapat sambutan luar biasa dari warga 
Jakarta. Dengan pembebasan pembayaran 
PBB ini, paling tidak warga Jakarta dapat 
berhemat sedikit untuk keperluan lainnya. 
Kebahagiaan warga Jakarta yang 
mendapatkan pembebasan pembayaran 
PBB ini pun kini ingin direngut oleh Anies 
Baswedan. Setelah memundurkan wajah 
kota Jakarta, kini Anies pun ingin merengut 
kebahagiaan warga Jakarta yang 
mendapat pembebasan pembayaran PBB 
tersebut. Masa-masa PBB gratis bagi 
masyarakat Jakarta yang memiliki Pajak 
Bumi dan Bangunan untuk Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar 
sepertinya akan segera berakhir. Pasalnya 
pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 
merevisi ketentuan tersebut melalui 
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 
Tahun 2019, di mana salah satu poin yang 
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baru ialah pembebasan pajak berlaku 
sampai 31 Desember 2019. Artinya 
untuk tahun 2020, masyarakat Jakarta 
sudah harus bayar PBB meskipun 
NJOPnya dibawah Rp 1 miliar. Bila 
kita runut ke belakang, kebijakan 
pembebasan PBB untuk NJOP ini 
awalnya dikeluarkan Gubernur DKI 
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 
(BTP) alias Ahok yang tertuang dalam 
Pergub 259 Tahun 2015 yang 
diterbitkan pada 31 Desember 2015. 
Ketika itu alasan yang diberikan atas 
terbitnya Pergub 259 ini adalah dalam 
rangka meringankan beban hidup 
wajib pajak orang pribadi akibat 
perlambatan ekonomi. Pembebasan 
itu bukan hanya berlaku untuk rumah 
milik orang pribadi dengan batasan 
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-
P2 sampai dengan Rp 1 miliar, namun 
juga berlaku bagi rusunami yang 
dimiliki orang pribadi untuk tempat 
tinggal dan rusunawa yang dimiliki dan 
disewakan oleh pemerintah yang telah 
dilakukan pemecahan unit-unit satuan 
rumah susun dengan NJOP sampai 

Rp 1 miliar. Ahok pun lebih 
mengandalkan penerimaan lain yakni 
melalui pajak dari sektor hiburan guna 
menutupi berkurangnya Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) DKI Jakarta akibat 
penggratisan PBB ini. “Nanti akan kita 
kejar di pajak hotel, restoran dan hiburan 
karena banyak yang bohong. Kita juga 
kerja sama dengan UMKM, itu 
menggunakan PP Nomor 46 Tahun 
2013,” katanya di Balai Kota, Jakarta 
Pusat, 9 September 2015. Dalam 
pelaksanaannya, Ahok juga pernah 
berencana melangkah lebih jauh untuk 
membebaskan PBB bagi pemilik rumah 
dengan ukuran 100 meter2. Caranya, 
dengan melakukan revisi pada Pergub 
259 Tahun 2015. Hal ini disebabkan 
Pemprov DKI kala itu masih menemukan 
rumah yang berada di kampung meski 
ukurannya kecil namun nilai jualnya Rp 1 
miliar. Lantaran, harga tanah di Jakarta 
sudah terlalu mahal. Padahal, 
penghapusan PBB itu ditujukan untuk 
membantu masyarakat. Melalui Pergub 
yang ketika itu direncanakan akan 
dikeluarkan pada bulan Mei 2017, NJOP 
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yang bebas PBB bukan lagi yang 
nilainya 1 miliar, namun menjadi di 
bawah Rp 2 miliar. Tak hanya itu, Ahok 
kala itu juga akan memberikan diskon 
PBB hingga 75% untuk veteran TNI 
dan Polri. Namun sayangnya kebijakan 
keringanan pajak yang dikeluarkan 
Ahok itu akan berhenti. Sebab, 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
baru saja mengeluarkan Pergub Nomor 
38 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Pergub Nomor 259 Tahun 
2015. “Pembebasan PBB-P2 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
berlaku sampai dengan tanggal 31 
Desember 2019,” bunyi pasal 4A. 

Pergub 38 Tahun 2019 tersebut berlaku 
pada tanggal diundangkan dan berlaku 
surut terhitung sejak 1 Januari 2019. 
Pergub ini ditetapkan pada tanggal 9 April 
2019 ditandatangani Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan. Kemudian, 
diundangkan 15 April 2019 dan diteken 
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. 
Alasan keluarnya pergub tersebut adalah 
sejalan dengan program DKI yang tengah 
melakukan fiskal kadaster atau 
pendataan ulang seluruh bangunan. 
Anies menuturkan saat ini banyak sekali 
informasi tentang bangunan di Jakarta 
yang tidak akurat sehingga membutuhkan 
penghitungan ulang. Jujur saja banyak 
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yang protes katanya alasannya gak 
nyambung. Emang apa hubungannya 
pendataan ulang dengan pengenaan 
PBB untuk NJOP yang di bawah Rp 1 
miliar? Kalau mau mendata ya 
mendata saja, toh Anies punya 
puluhan anggota TGUPP yang sampai 
sekarang gak jelas hasil kerjanya apa. 
Terjunkan saja untuk melakukan 
pendataan. Apa mungkin ada 
korelasinya dengan komisi PAD itu 
sendiri sehingga dana operasionalnya 
juga ikut meningkat? Apalagi Anies 
pernah menyebutkan akan 
menggunakannya untuk banyak 
kegiatan masyarakat. Entah kegiatan 

masyarakat seperti apa yang dia maksud. 
Belum lagi hak dana operasional setiap 
bulan yang berasal dari pendapatan asli 
daerah (PAD) dan diterima Gubernur dan 
Wakil Gubernur DKI Jakarta nilainya 
cukup besar, yakni 0,13 persen dari PAD. 
Bila kita bercermin pada PAD DKI Jakarta 
tahun 2017 yang nilainya sebesar Rp 41 
triliun. Maka Anies-Sandi akan 
mendapatkan dana operasional sebesar 
Rp 4,5 miliar setiap bulan. Dan bila 
pembagian dana operasional tersebut 
masih sama dengan zaman Ahok, yakni 
60:40. Artinya, Anies mendapatkan Rp 2,7 
miliar dan Sandi Rp 1,8 miliar setiap bulan 
ketika itu. Nah setelah Sandi maju 
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mencalonkan diri dalam pilpres 2019 
ini, otomatis nilai Rp 4,5 M ini menjadi 
dana operasional yang diterima Anies 
seutuhnya tanpa harus dibagi lagi. 
Kenapa kita tahu? Karena hal ini 
pernah disampaikan oleh Ketua Fraksi 
NasDem di DPRD, Bestari Barus, yang 
ketika itu meminta Anies menggunakan 
dana operasionalnya untuk membiayai 
penambahan anggota TGUPP belum 
lama ini. Menurut Anies, revisi pergub 
merupakan hal yang rutin dilakukan 
tiap tahun. "Yang penting pada 2019, 
itu (PBB) tetap dibebaskan, itu dulu 
yang penting," kata Anies di Balai Kota. 
Artinya, pada 2020 rumah, rusunami, 

dan rusunawa dengan NJOP di bawah Rp 
1 miliar wajib membayar PBB. Tak ada 
jalan lain selain pasrah menerima 
kenyataan pahit. Lebih baik ambil 
pelajaran dan hikmahnya saja. Namanya 
juga gubernur buah dari konsep seiman. 
Kalau pakai seiman, jangan harap 
pemimpinnya becus dan logis dalam 
mengambil tindakan. Sekarang makin 
menyesal, kan? Seburuk-buruknya Ahok di 
mata gerombolan seiman, ternyata 
gubernur yang sekarang jauh lebih parah. 
Katanya keberpihakan kepada rakyat 
kecil. Tapi slogan ini makin lama makin 
luntur. Padahal kita tahu golongan mana 
pemilik rumah dengan NJOP di bawah Rp 
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1 miliar. Golongan menengah dan ke 
bawah. Artinya rakyat kecil juga 
termasuk di dalamnya. Kalau 
golongan menengah ke atas tak akan 
terpengaruh karena memang PBB 
tidak gratis. Golongan menengah ke 
bawah ini yang pastinya gigit jari. 
Intinya begini deh, sekarang ngaku 
tidak kalau zaman Ahok jauh lebih 
enak? Ahok dulu dianggap tidak 
santun, arogan dan suka marah-
marah. Datang lah Anies dan 
Sandiaga yang mengusung konsep 
kesantunan dan seiman. Hasilnya 
ternyata amburadul. Kesantunan 
membuahkan Jakarta yang kembali 
seperti semula. Jakarta kembali tidak 
bermartabat karena berubah jadi 
semrawut. PKL mulai menjadi 

penguasa trotoar. Pejalan kaki ke laut 
aja. Kebijakan yang dulunya bagus 
malah dibuang dan digantikan dengan 
kebijakan tak jelas. Masih ingat dengan 
anggaran rumah susun yang dicoret oleh 
Anies? Jadi artinya tidak ada relokasi 
lagi, kan? Atau istilah kasarnya tidak ada 
penggusuran. Yang artinya semua yang 
liar akan dibiarkan begitu saja. Sekarang 
ditambah dengan tidak lagi gratisnya 
PBB membuat Anies semakin 
membuktikan kalau dirinya mulai 
membuka topeng sebenarnya. Tapi 
kabarnya, menurut hasil quick count, 
Jokowi-Ma'ruf Amin menang terhadap 
Prabowo-Sandiaga di wilayah DKI 
Jakarta. Ini artinya, meski selisihnya tidak 
besar, warga mulai sadar betapa ruginya 
kalau salah memilih apalagi memilih 
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berdasarkan konsep konyol. Anies 
cukup sekali ini menjadi contoh 
betapa salah pilih akan menjadi 
petaka. Saat kampanye, tampil bak 
pahlawan penyelamat tapi setelah 
terpilih, kadang tidak sesuai 
harapan. Ujung-ujungnya rakyat 
kecil yang dijadikan bahan 
permainan. Usai menjadi polemik, 
Anies membantah kebijakan 
pembebasan PBB akan dihentikan 
pada 31 Desember 2019. 
Menurutnya, batas waktu yang 
tertuang dalam revisi peraturan 
gubernur soal kebijakan itu tak 
berarti penggratisan PBB akan 
dihentikan pada 2020. "Revisi itu 
bukan berarti dihilangkan, revisi kan 
bisa ditambah. Bukan misalnya 
sekarang nih Rp 1 miliar, boleh 
enggak besok di bawah Rp 2 miliar? 
Boleh kan," kata Anies. Alih-alih 
dihentikan, kebijakan penggratisan 
PBB itu akan diperluas. Perluasan 
kebijakan yang dimaksudkannya 
adalah menggratiskan PBB untuk 
guru hingga para pejuang. Tak 
hanya itu, dia juga berencana 
membebaskan PBB bagi mantan 
presiden dan wakil presiden karena 
menurutnya mereka telah berjasa 
bagi negara. "Bahkan, mulai tahun 
ini, semua guru bebas PBB di 
Jakarta, kemudian termasuk 

pensiunan guru, jadi yang di bawah Rp 1 
miliar itu malah ditambah sekarang, kalau 
dulu hanya di bawah Rp 1 miliar," katanya 
di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/4). 
"Kalau sekarang semua guru bebas PBB 
semua veteran, kemudian purnawirawan 
TNI, polisi, pensiunan PNS, lalu para 
perintis kemerdekaan, para pahlawan 
nasional kemudian juga penerima bintang 
kehormatan dari presiden, para mantan 
presiden, wakil presiden semua akan 
mendapatkan pembebasan PBB, siapa 
orang itu? Mereka adalah orang-orang 
yang dianggap berjasa pada bangsa," 
paparnya. Tapi siapa yang percaya lagi 
pada Anies, sebab selama 2 tahun ini 
semua janjinya belum satupun yang 
terpenuhi. Anies berencana menghapus 
PBB gratis dikarenakan Anies sedang 
butuh duit lebih di DKI. APBD DKI Jakarta 
tahun 2018 lalu sebesar 83,26 triliun. Dan 
tahun 2019 ini sebesar Rp 89,08 triliun. 
Anggaran Rp 89,08 triliun itu sebetulnya 
sangat besar. Namun bagi Anies masih 
kurang. Pasalnya RAPBD DKI tahun 2019 
sempat dibuat Rp 103 triliun. Padahal 
perkiraan pemasukan hanya Rp 87 triliun. 
Jadi ada defisit Rp 16 triliun. Kenapa 
defisit? Karena ada banyak program 
titipan. Sejak terpilih sebagai gubernur 
tahun 2017, Anies mulai ditekan oleh 
ormas dan partai pendukungnya untuk 
membalas budi. Caranya melalui program 
titipan. Begitu banyaknya program titipan 

dari ormas, caleg dan partai 
pendukungnya, maka terpaksa RAPD 
membengkak menjadi Rp 103 triliun. 
Karena anggaran tak cukup terpaksa 
banyak program titipan itu dipangkas 
atau dihalangkan. RAPBD DKI tahun 
2019 terpaksa diturunkan dari Rp 103 
triliun menjadi hanya Rp 89,8 triliun. 
Anies paham bahwa mulai tahun 2020 
proyek titipan kepada Anies pasti akan 
semakin besar. Sudah tentu jika Anies 
tidak mencari jalan keluar, maka RAPBD 
DKI akan terus defisit seperti tahun 
2019. Dan proyek balas jasa tidak bisa 
dilakukan. Itulah sebabnya Anies 
memutar otaknya. Caranya ya kembali 
memperbesar PAD (Pendapatan Asli 
Daerah). Pada tahun 2018 PAD DKI 
sebesar Rp 44 triliun. PAD ini akan 
diperbesar oleh Anies dengan cara 
menaikkan NJOP dan meminta kembali 
duit PBB yang sempat dihilangkan Ahok. 
Jadi Anies lagi butuh duit banyak di DKI. 
Ia harus membalas jasa pendukungnya 
lewat proyek titipan di RAPBD. Alasan 
yang dipakai Anies di atas yakni fiskal 
kadaster atau penataan ulang hanyalah 
akal-akalan Anies. Fiskal kadaster 
sangat bisa dilakukan tanpa 

penghapusan PBB gratis. Nah, duit PBB 
dari warga Jakarta termasuk juga dari 
para pemilihnya 58 persen itu, akan 
dikumpulkan secara bersama-sama dan 
masuk PAD. Tetapi nantinya akan 
dikembalikan kepada para pemilihnya 
lewat bansos, proyek titipan dan 
siluman, proposal-proposal secara 
selektif. Itulah cara Anies untuk 
mendapatkan duit lebih. Ia yang tidak 
pintar cari duit, terpaksa ia memakai 
cara konvesional. Berbeda dengan Ahok, 
Anies sama sekali tidak punya naluri 
bagaimana mencari duit lebih untuk 
warga Jakarta. Tapi mudah mudahan 
rencana Anies untuk menghapus pajak 
PBB ini dibatalkan. Sesuai janjinya 
setelah diprotes oleh warga, dia berjanji 
akan memperluas kebijakan PBB gratis 
untuk para veteran, guru, polisi dan 
purnawirawan TNI. Semoga janji Anies 
untuk menambah pembebasan PBB 
gratis bisa terwujud dan rakyat tidak 
dibohongi lagi. Tapi tahu sendiri kan 
gakbener satu ini terkenal omongannya 
suka muter-muter dan bikin bingung. 
Bagi Anies yang penting ngomong manis 
dulu, masalah ditepati atau enggak 
urusan belakang. 
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Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Info SIP

Kelainan tulang belakang yang 
melengkung ke samping atau skoliosis 
ternyata dapat dipicu oleh kebiasaan 
buruk yang dilakukan sehari-hari. 
Posisi duduk yang salah hingga 
membawa beban berat merupakan salah 
satu faktor yang dapat membuat tulang 
belakang melengkung.
Ahli fisiologi anatomi Labana 
Simanihuruk menjelaskan kebiasaan 
buruk merupakan salah satu pemicu 
kelainan tulang belakang selain bawaan 
dari lahir, kelainan pembentukan tulang, 
dan idiopatik atau tidak diketahui 
penyebabnya.
Berikut beberapa kebiasaan buruk yang 
kerap dilakukan banyak orang dan 

memicu kelainan tulang belakang.
1. Duduk menyilangkan khaki
Menurut Labana kebiasaan duduk 
menyilangkan kaki yang sering 
dilakukan para perempuan merupakan 
salah satu pemicu kelainan tulang 
belakang. Kebiasaan menyilangkan kaki 
dalam waktu yang lama dapat membuat 
tulang panggul berputar dari posisi 
seharusnya dan menyebabkan 
skoliosis.
"Kebiasaan melipat kaki bagi 
perempuan itu selama ini dikenal baik 
karena santun, tapi secara kesehatan 
itu tidak baik," kata Labana dalam 
diskusi dengan media yang 
diselenggarakan Scoliosis Care 

Kebiasaan Pemicu Skoliosis



18 17www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

Info SIP

Kelainan tulang belakang yang 
melengkung ke samping atau skoliosis 
ternyata dapat dipicu oleh kebiasaan 
buruk yang dilakukan sehari-hari. 
Posisi duduk yang salah hingga 
membawa beban berat merupakan salah 
satu faktor yang dapat membuat tulang 
belakang melengkung.
Ahli fisiologi anatomi Labana 
Simanihuruk menjelaskan kebiasaan 
buruk merupakan salah satu pemicu 
kelainan tulang belakang selain bawaan 
dari lahir, kelainan pembentukan tulang, 
dan idiopatik atau tidak diketahui 
penyebabnya.
Berikut beberapa kebiasaan buruk yang 
kerap dilakukan banyak orang dan 

memicu kelainan tulang belakang.
1. Duduk menyilangkan khaki
Menurut Labana kebiasaan duduk 
menyilangkan kaki yang sering 
dilakukan para perempuan merupakan 
salah satu pemicu kelainan tulang 
belakang. Kebiasaan menyilangkan kaki 
dalam waktu yang lama dapat membuat 
tulang panggul berputar dari posisi 
seharusnya dan menyebabkan 
skoliosis.
"Kebiasaan melipat kaki bagi 
perempuan itu selama ini dikenal baik 
karena santun, tapi secara kesehatan 
itu tidak baik," kata Labana dalam 
diskusi dengan media yang 
diselenggarakan Scoliosis Care 

Kebiasaan Pemicu Skoliosis



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

beberapa waktu lalu di Jakarta.
2. Menduduki dompet
Kebiasaan satu ini kerap dilakukan 
laki-laki. Kaum Adam gemar duduk 
dengan dompet tebal yang terletak di 
saku celana belakang. Labana 
menjelaskan menduduki dompet tebal 
ini dapat menggeser posisi tulang 
panggung dan menekan posisi yang 
lain.
"Satu atau dua derajat saja pantat 
sebelah kanan naik berjam-jam 
misalnya akan menyebabkan sakit 
punggung dan memicu skoliosis," tutur 
Labana.
3. Membawa beban berat
Punggung yang banyak menahan 
beban berat juga jadi salah satu 
penyebab skoliosis. Terutama, ketika 
beban berat hanya diposisikan pada 
salah satu pundak. Berat yang tidak 
seimbang dapat membuat tulang 
melengkung ke samping.
“Kebiasaan membawa tas yang hanya 
di satu pundak banyak sekali 
dilakukan orang. Ini membuat tulang 
punggung bergeser dari posisinya," 

ucap Labana.
4. Menulis sambil tiduran
Menulis sambil tiduran menjadi kebiasaan 
yang banyak dilakukan setiap orang 
terutama para pelajar saat sedang di 
sekolah. Posisi menulis atau tertidur di 
meja dalam kurun waktu yang lama 
membuat tulang belakang tidak lurus dan 
berpotensi mengakibatkan skoliosis.
5. Belajar sambil menelungkup
Kebiasaan menelungkupkan badan sambil 
beraktivitas seperti belajar dan membaca 
membuat tulang belakang dan leher tidak 
berada di posisi yang seharusnya. Kondisi 
ini memicu terjadinya skoliosis.
"Belajar sambil tiduran atau menelungkup 
dan duduk meliuk-liuk di sofa itu dapat 
memicu berputarnya tulang belakang," 
ujar Labana.
Untuk menghindari kebiasaan ini, Labana 
menyarankan agar setiap orang dapat 
memberbaiki posisi duduk dengan sikap 
yang ergonomi. Posisi itu diantaranya 
seperti posisi paha yang horizontal 
dengan lantai, punggung lurus tapi santai, 
kepala tidak membungkuk, dan posisi 
mata sejajar dengan bahan bacaan.

Calon wakil presiden Sandiaga Uno 
menyatakan orang yang akan mengisi 
posisi wakil gubernur DKI Jakarta sudah 
final. Menurutnya, jabatan itu sudah 
diserahkan kepada Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS), tak ada lagi diskusi 
soal itu.Sandi meminta semua pihak 
menghentikan isu bahwa dirinya akan 
kembali menjabat wagub DKI Jakarta. 
Hal itu menanggapi isu bahwa Sandi 
akan kembali menjabat wagub DKI 
setelah hasil hitung cepat sejumlah 
lembaga survei menyatakan Sandi dan 
capresnya, Prabowo Subianto, kalah.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi 
Prayitno memprediksi Sandi tidak akan 
mau kembali ke kursi wagub DKI 
Jakarta. Dia berpendapat, Sandi akan 
menurunkan kelasnya sendiri bila 
kembali ke jabatan yang telah 
ditinggalkan tersebut karena sudah maju 
menjadi cawapres.
"Sekarang sudah menjadi cawapres, 
sudah naik level. Kalau jadi wagub lagi, 
kastanya akan turun. Sandi orang 
matang, dia akan melakukan hitung-

Sandiaga : Jangan Goreng Isu Wagub DKI

Tanah air

hitungan politik," kata Adi kepada 
CNNIndonesia.com, Selasa (23/4).
Pengamat politik dari Universitas 
Padjadjaran Idil Akbar menilai sulit bagi 
Sandi untuk kembali menempati kursi 
wagub DKI Jakarta.Meskipun tidak ada 
regulasi yang melarang, menurutnya, 
upaya mengembalikan Sandi ke kursi 
wagub DKI Jakarta akan memaksa PKS 
dan Gerindra membuat kesepakatan 
baru dan menganulir kesepakatan yang 
telah dibuat. Dua parpol pengusung itu 
telah bersepakat ketika Sandi 
mengundurkan diri untuk mendampingi 
Prabowo di Pilpres 2019.
"Masalahnya, apakah partai politik yang 
mengusung Anies Baswedan dan Sandi 
dulu masih mau menerima Sandi 
kembali? Ini harus ada mekanisme juga 
dalam kesepakatan bersama partai itu 
untuk membawa Sandi kembali ke 
jabatan itu," kata Idil.
Sandi sudah menegaskan isu yang 
menyebut dirinya bakal kembali menjadi 
wagub DKI Jakarta usai Pilpres 2019 
harus dihentikan. Dia tak ingin 
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Calon wakil presiden Sandiaga Uno 
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final. Menurutnya, jabatan itu sudah 
diserahkan kepada Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS), tak ada lagi diskusi 
soal itu.Sandi meminta semua pihak 
menghentikan isu bahwa dirinya akan 
kembali menjabat wagub DKI Jakarta. 
Hal itu menanggapi isu bahwa Sandi 
akan kembali menjabat wagub DKI 
setelah hasil hitung cepat sejumlah 
lembaga survei menyatakan Sandi dan 
capresnya, Prabowo Subianto, kalah.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi 
Prayitno memprediksi Sandi tidak akan 
mau kembali ke kursi wagub DKI 
Jakarta. Dia berpendapat, Sandi akan 
menurunkan kelasnya sendiri bila 
kembali ke jabatan yang telah 
ditinggalkan tersebut karena sudah maju 
menjadi cawapres.
"Sekarang sudah menjadi cawapres, 
sudah naik level. Kalau jadi wagub lagi, 
kastanya akan turun. Sandi orang 
matang, dia akan melakukan hitung-

Sandiaga : Jangan Goreng Isu Wagub DKI

Tanah air

hitungan politik," kata Adi kepada 
CNNIndonesia.com, Selasa (23/4).
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"Masalahnya, apakah partai politik yang 
mengusung Anies Baswedan dan Sandi 
dulu masih mau menerima Sandi 
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dalam kesepakatan bersama partai itu 
untuk membawa Sandi kembali ke 
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berkomentar lagi terkait isu tersebut. 
"Saya rasa enough is enough, sudah 
cukup. Jangan diolah-olah lagi, jangan 
digoreng-goreng lagi. Ini sudah 
merupakan keputusan bahwa PKS 
yang mendapatkan kursi wagub, 
segera diputuskan dan mungkin ini 
pernyataan saya [yang] pertama dan 
terakhir mengenai ini," kata Sandi di 
rumahnya, Jakarta Selatan, Selasa 
(23/4).
Modal Politik 2024
Selain persoalan kembali ke kursi 
wagub DKI Jakarta, beberapa pihak 
menyebut Sandi menghadapi masalah 
lain yaitu soal mempertahankan karier 
politik. Sejumlah kalangan menilai 
Sandi sebagai salah satu sosok yang 
layak bertarung sebagai capres di 
Pilpres 2024.Direktur Eksekutif 
KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, 
memperkirakan Sandi akan tetap 
berada di jalur politik setelah Pilpres 
2019. Menurutnya, Sandi akan terus 
mengembangkan investasi politik untuk 
bertarung kembali di pilpres 
mendatang."Pasti dia ke politik karena 
sudah investasi sebagai cawapres," 
ucapnya.Kunto memperkirakan 

langkah politik yang akan diambil Sandi 
usai Pilpres 2019 ini adalah bergabung 
dengan partai politik. Menurutnya, partai 
politik yang paling memungkinkan untuk 
menjadi tempat Sandi berlabuh adalah 
Gerindra.
"Agak susah kalau tidak bergabung ke 
partai politik," ujar dia.
Namun demikian, Kunto memperkirakan 
jabatan yang akan dipangku Sandi bila 
kembali ke Gerindra tidak akan bisa 
menduduki ketua umum. Menurutnya, 
jabatan tertinggi di partai berlambang 
kepala burung garuda tersebut masih akan 
tetap dipegang oleh Prabowo.
Senada, Adi mengatakan Sandi harus 
menjaga peluang untuk menjadi capres di 
Pilpres 2024 dengan bergabung ke partai 
politik.
 Dia juga menyatakan partai politik yang 
paling memungkinkan menjadi tempat 
Sandi berlabuh adalah Gerindra.
Menurutnya, langkah bergabung dengan 
partai politik penting bagi Sandi agar 
elektabilitasnya tidak tergerus dari nama-
nama potensial capres lainnya.
"Paling rasional masuk Gerindra, sebagai 
oposisi sehingga bisa memberikan insentif 
elektoral buat dia," kata Adi.
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Selepas perang saudara yang 
berlangsung hampir tiga dekade, Sri 
Lanka dalam keadaan relatif aman 
selama 10 tahun terakhir. Kedamaian itu 
berakhir di Minggu Paskah. 
Serangkaian serangan bom bunuh diri 
di gereja dan hotel menewaskan lebih 
dari 300 orang dan melukai 500 lainnya.
Sri Lanka terkenal karena keindahan 
alamnya yang menyedot sampai dua 
juta wisatawan asing pada 2018. 
Namun warga Sri Lanka sudah sejak 
lama masih memikul beban akibat 
kekerasan.Negara Sri Lanka merdeka 
dari penjajah Inggris pada 1948 dengan 
nama Ceylon dan kemudian menjadi 
Republik Sri Lanka pada 1972.
Sejarah Sri Lanka diwarnai banyak 
ketegangan sektarian dan belakangan 
negara ini terkait dengan ketegangan 
kawasan antara China dan India.
Sekitar 22 juta penduduk tinggal di Sri 
Lanka. Lebih dari 70 persen rakyatnya 

Sejarah Kekerasan Di Sri Langka
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menganut Buddha.
Etnis dan kelompok agama lain 
termasuk Hindu (12 persen), muslim (di 
bawah 10 persen) dan Katolik sekitar 6 
persen.Sejumlah kalangan nasionalis 
Budhha Singhalese belakangan mulai 
merasa khawatir terhadap kelompok 
minoritas, terutama muslim yang kian 
bertambah jumlah dan pengaruhnya.
Macan Tamil
Sejarah panjang konflik antara 
kelompok minoritas Tamil yang 
mayoritas Hindu dengan mayoritas 
warga Budhha menimbulkan perang 
saudara pada era 1980-an.
Kelompok bersenjata Macan Tamil 
menyebut diri mereka sekuler dan 
melancarkan sejumlah serangan 
mematikan, termasuk dengan metode 
yang baru muncul karena banyak 
digunakan: bom bunuh diri. Sebagai 
respons, tentara Sri Lanka 
mengerahkan operasi brutal, sebagian 
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besar menyasar wilayah kekuasaan 
Tamil di sebelah timur laut.
Perang saudara berakhir pada 2009 
setelah operasi besar-besaran militer 
berhasil mengalahkan Macan Tamil 
dan menghabisi pemimpinnya.
Tidak ada laporan angka resmi, tapi 
PBB mencatat sedikitnya ada 40 ribu 
warga sipil tewas dalam fase akhir 
perang saudara.
Hingga kini prasangka buruk yang 
menyebabkan perang saudara masih 
belum teratasi.
Keluarga Tamil masih mencari ribuan 
orang yang hilang di masa perang dan 
mereka juga berusaha mengambil 
kembali tanah mereka yang kini 
dikuasai militer. Layanan kesehatan 
hingga kini masih menangani pasien 
yang kelewat trauma karena 
kekerasan selam beberapa dekade.
Kian meluasnya nasionalisme Budhha 
membuat ketegangan sektarian terus 
tumbuh dan Sri Lanka mengalami 
gelombang kekerasan baru. Tahun 
lalu pemerintah menyatakan negara 
dalam keadaan darurat di Distrik 
Kandy setelah massa Budhha 
menyerang bisnis dan rumah warga 
minoritas muslim.Di kalangan elit Sri 
Lanka juga mengalami ketegangan 
politik.Upaya menggulingkan perdana 
menteri tahun lalu memicu krisis 
konstitusi yang mengancam timbulnya 
kekerasan horizontal. Untuk pertama 
kalinya, dalam masa yang sebentar, 
Sri Landa punya dua perdana menteri.
Presiden Maithripala Sirisena 

memberhentikan Perdana Menteri Ranil 
Wickremengsinghe Oktober lalu. Sebagai 
gantinya dia menunjuk mantan presiden 
dan orang kuat Mahinda Rajapaksa.
Ketika sudah cukup jelas terlihat 
Rajapakasa tidak punya cukup suara dari 
parlemen, Sirisena memecatnya.
Kemarin segenap rakyat Sri Lanka 
memulai hari berkabung nasional setelah 
serangkaian bom di gereja dan hotel 
menewaskan lebih dari 300 orang dan 
melukai 500 lainnya saat hari Minggu 
Paskah. Di sejumlah gedung 
pemerintahan bendera setengah tiang 
dikibarkan. Orang-orang menunduk dalam 
diam seraya mengheningkan cipta setelah 
peristiwa yang mengguncang dua hari lalu 
hingga memicu kemarahan dunia 
internasional.Kelompok militan Negara 
Islam Irak dan Suriah (ISIS) kemarin 
melalui media propaganda mereka, Amaq, 
mengklaim serangkaian serangan bom 
bunuh diri itu.“Tentara ISIS melancarkan 
serangan terhadap warga yang 
menentang ISIS dan umat Kristen di Sri 
Lanka," kata pernyataan Amaq, seperti 
dilansir laman the Jerusalem Post, Selasa 
(23/4).ISIS kemudian menyebarkan video 
delapan pelaku serangan bom bunuh diri 
sebelum melancarkan aksinya. 
Mereka terlihat berdiri berpakaian 
seragam gamis panjang warna hitam. 
Seorang yang berdiri di tengah memikul 
senjata senapan tanpa memakai penutup 
wajah seperti enam pelaku lainnya. Dalam 
video itu mereka juga bersumpah setia 
terhadap pemimpin ISIS Abu Bakar al-
Baghdadi. 
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Kepolisian Sri Lanka merilis total jumlah 
korban tewas dalam serangan bom 
pada Minggu Paskah (21/4/2019). 
Ledakan yang melanda sejumlah hotel 
dan gereja itu hingga kini menewaskan 
359 orang. Angka itu meningkat dari 
jumlah sebelumnya. Laporan dari 
kantor berita AFP, Rabu (24/4/2019), 
kenaikan tersebut berasal dari korban 
terluka parah yang tidak dapat selamat. 
Setidaknya ada 500 orang terluka 
dalam serangan yang diklaim oleh 
kelompok ISIS. 
Sementara, pemerintah Sri Lanka 
menuding kelompok radikal yang 
kurang dikenal sebelumnya, National 
Thowheet Jama'ath (NTJ). Perdana 
Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinge 
mengatakan, kelompok tersebut 
kemungkinan mendapat bantuan 
internasional. "Tentu saja aparat 

359 Total Korban Bom Sri Langka

keamanan berpandangan ada 
hubungan asing dan beberapa bukti 
memang menunjukkan hal itu," ucapnya 
pada Selasa malam. "Kami telah 
menindaklanjuti klaim ini. Ada 
kecurigaan ada hubungannya dengan 
ISIS," imbuhnya. Semalam, polisi Sri 
Lanka telah melakukan penggerebekan 
dan menahan 18 orang lagi dalam 
perburuan siapa saja yang terlibat teror. 
Sejauh ini, hampir 60 orang telah 
ditahan sejak ledakan terjadi pada 
Minggu. Seperti diketahui, rentetan 
ledakan bom menghancurkan hotel 
mewah dan gereja yang penuh dengan 
umat ketika mengikuti perayaan 
Pakskah di Kolombo dan sekitarnya. 
Serangan itu merupakan kekerasan 
terburuk di Sri Lanka sejak akhir 
pemberontakan Tamil pada satu dekade 
lalu,
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
kembali membuka seleksi gelombang 
ketiga untuk mencari tiga kandidat 
Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Nantinya, tiga kandidat yang terpilih 
bakal diusulkan ke Presiden RI untuk 
dipilih salah satu guna dilantik sebagai 
Sekjen KPK. 
Juru Bicara 
KPK Febri 
Diansyah 
mengatakan 
dalam seleksi 
ini, KPK 
membuka 
kesempatan 
pada Warga 
Negara 
Indonesia yang 
berstatus 
sebagai 
Aparatur Sipil 
Negara (ASN) 
maupun bukan. 
Untuk mengisi 
jabatan ini, 
kata Febri, 
para calon 
harus memiliki 
kepakaran, integritas dan komitmen 
tinggi dalam mendukung 
pemberantasan korupsi.
"Posisi ini memang membutuhkan 
calon yang benar-benar kompeten 
untuk melakukan pembinaan atas 
manajemen perencanaan, pengelolaan 
keuangan, organisasi dan tata laksana, 
manajemen strategis dan manajemen 
kinerja, manajemen sumber daya 
manusia hingga bantuan hukum dan 
hubungan masyarakat," Kata Febri 
dalam keterangan tertulis, Selasa 
(23/4) malam.Febri mengatakan 
pendaftaran untuk posisi ini dibuka 5-
26 April 2019. Sampai saat ini panitia 
seleksi telah menerima sekitar 537 
kandidat yang mendaftar secara online.
"Untuk informasi lebih lanjut, dapat 
mengunjungi 'website' KPK di laman: 
https://jpt.kpk.go.id/. Hingga Selasa 

KPK Buka Lowongan Kerja

Tanah Air

(23/4), panitia seleksi telah menerima 
sekitar 537 kandidat yang mendaftar 
secara online," kata Febri.
KPK berharap melalui seleksi ini, sekjen 
baru akan terpilih pada pertengahan 2019. 
Ia mengatakan dari tiga nama yang 
diajukan ke presiden, akan dipilih satu 

orang yang 
menjabat di 
posisi 
tersebut."Terda
pat 17 
kompetensi 
yang 
diharapkan 
bisa muncul 
dari kandidat 
Sekjen KPK 
ini, yaitu: 
Kompetensi 
Manajerial 
yang terdiri 
dari 13 
kompetensi 
dan empat 
kompetensi 
bidang," 
katanya.Diketa
hui, sejumlah 

posisi strategis di KPK hingga saat ini 
masih kosong dan dijabat pelaksana 
tugas, salah satunya Sekretaris Jenderal 
KPK. Posisi Sekjen kosong setelah Bimo 
Gunung Abdul Kadir dicopot Presiden 
Jokowi lewat Keppres pada 20 Maret 
2018. Saat itu, Ketua KPK Agus Rahardjo 
mengatakan pencopotan Bimo dari posisi 
itu akibat alasan kinerja.Agus mengatakan 
pemberhentian Bimo sebagai Sekjen KPK 
di tengah jalan bukan yang pertama 
terjadi. Menurut Agus, sudah tiga kali 
berturut-turut Sekjen KPK diberhentikan 
secara hormat di tengah masa tugas."Bagi 
KPK, ini Sekjen ketiga (berturut-turut) yang 
diberhentikan dengan hormat di tengah 
jalan. Yang menilai pimpinan berlima," 
ujarnya, 27 April 2018.Saat ini fungsi dan 
tugas Sekretaris Jenderal dipegang Deputi 
Pencegahan Pahala Nainggolan sebagai 
Pelaksana Tugas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
mendapat tambahan tenaga di bidang 
penyidikan setelah melantik 21 
penyidik muda, Selasa (23/4/2019). 
Dengan tambahan penyidik ini, KPK 
memprioritaskan untuk menuntaskan 
sejumlah kasus lama yang mandek.
Salah satunya kasus korupsi 
penerbitan Surat Keterangan Lunas 
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 
(SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim 
selaku pemegang saham pengendali 
Bank Dagang Nasional Indonesia 
(BDNI)."Jelas BLBI prioritas," kata 
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di 
Gedung KPK, Jakarta, Selasa 
(23/4/2019).Diketahui, KPK sedang 
melakukan penyelidikan baru untuk 
menjerat pihak lain yang terlibat dalam 
kasus dugaan korupsi penerbitan SKL 
BLBI. Penyelidikan ini merupakan 
pengembangan dari perkara korupsi 
yang sama yang telah menjerat 
mantan Kepala Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional (BPPN), 
Syafruddin Arsyad Temenggung.
Syafruddin telah dijatuhi hukuman 15 
tahun pidana penjara, ditambah 

dengan Rp 1 miliar subsider 3 bulan 
kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI 
dalam putusan banding. Bahkan, 
informasi yang beredar menyebutkan, 
KPK sudah meningkatkan status 
perkara ini ke tahap penyidikan dan 
menetapkan tersangka. Namun, hingga 
saat ini, KPK belum mengumumkan 
tersangka baru kasus megakorupsi ini.
Saut enggan menjawab tegas saat 
dikonfirmasi mengenai hal ini. Saut 
hanya memastikan pihaknya akan 
memprioritaskan kasus BLBI lantaran 
terdapat sejumlah nama yang sudang 
terang disebut dalam putusan 
Syafrudin."Yang sudah disebut-sebut itu, 
saya pikir itu lebih prioritas. Seperti BLBI 
kan sudah jelas itu putusannya," 
katanya.Diketahui, dalam putusannya, 
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor 
Jakarta menyebut, Syafruddin terbukti 
melakukan tindak pidana korupsi terkait 
penerbitan SKL BLBI bersama-sama 
mantan Menteri Koordinator 
Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti 
dan pengendali saham Bank Dagang 
Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul 
Nursalim dan Itjih Nursalim.

KPK Prioritaskan Kasus BLBI

Tanah Air 
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Disinggung mengenai nama-nama 
tersebut, Saut meminta masyarakat 
untuk bersabar. "Nanti dulu," katanya 
singkat.Selain kasus BLBI, Saut 
menyatakan, pihaknya juga 
memprioritaskan untuk menyelesaikan 
kasus-kasus lama yang sudah memiliki 
putusan pengadilan. Beberapa di 
antaranya kasus korupsi pemberian 
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek 
(FPJP) dan penetapan Bank Century 
sebagai bank gagal berdampak 
sistemik dan kasus korupsi proyek E-
KTP.Selain itu, terdapat sejumlah kasus 
yang berkaitan dengan sejumlah kepala 
daerah dan kasus di sektor sumber 
daya alam."Century, e-KTP juga lanjut 
lagi. Lalu, kasus yang besar lain terkait 
SDA, kemudian kasus-kasus 
menyangkut beberapa kepala daerah. 
Kasus yang sudah inkracht dan 
disebut-sebut itu saya pikir lebih 
prioritas. Lain hal kalau ada OTT dan 
sebagainya," katanya.Sebelumnya, 
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor 
Jakarta menjatuhkan hukuman 13 
tahun pidana penjara dan denda 
sebesar Rp 700 juta subsidair tiga 
bulan kurungan terhadap mantan 
Kepala BPPN Syafruddin Arsyad 
Temenggung. Majelis Hakim 

menyatakan Syafruddin telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama terkait penerbitan SKL 
BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang 
saham pengendali BDNI.
Syafruddin telah melakukan 
penghapusbukuan secara sepihak 
terhadap utang pemilik saham BDNI tahun 
2004. Padahal, dalam rapat terbatas di 
Istana Merdeka, tidak ada perintah dari 
Presiden Megawati Soekarnoputri untuk 
menghapusbukukan utang tersebut.
Dalam analisis yuridis, Majelis Hakim 
menyatakan Syafruddin telah 
menandatangani surat pemenuhan 
kewajiban membayar utang terhadap 
obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, 
Sjamsul belum membayar kekurangan 
aset para petambak.Syafruddin juga 
terbukti telah menerbitkan SKL BLBI 
kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL 
BLBI itu menyebabkan negara kehilangan 
hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar 
Rp4,58 triliun.Di tingkat banding, Majelis 
Hakim PT DKI memperberat hukuman 
Syafruddin. Hukuman Syafruddin yang 
semula 13 tahun pidana penjara menjadi 
15 tahun pidana penjara, ditambah 
dengan Rp1 miliar subsider 3 bulan 
kurungan.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057

Dijual Rumah Di Surabaya Lokasi:
Jl: Barata Jaya XX/65
 luas tanah: 200m, 2lt, 5kt, 2km, 
Harga: Rp. 1,3M. Surat Ijo Pemkot
SMS/ tinggal pesan 267 - 432 - 6181

Dijual Rumah Di Surabaya Lokasi:
Jl: Barata Jaya XXI/60
 luas tanah:152m, 2lt, 5kt, 2km, 
Harga: Rp. 1,2M. Surat Ijo Pemkot
SMS/ tinggal pesan 267 - 432 - 6181

Nail Tech wanted.
Coco Blue Spruce Nail
(Broad and Spruce st ) Looking 
for “Experienced” nail tech.
full/part time.
call : Mike 267 - 357 - 7761

Mantan Wakil Presiden (wapres) Amerika 
Serikat (AS), Joe Biden, akan 
mencalonkan diri dalam Pemilihan 
Presiden (Pilpres) Tahun 2020.
Joe Biden 
yang menjadi 
wapres 
selama 
pemerintaha
n Presiden 
Barack 
Obama, 
dikabarkan 
akan 
mengumumk
an 
keikutsertaan 
sebagai 
kandidat 
calon 
presiden (capres) dari Partai Demokrat, 
pada Kamis (25/4/2019). 
Jika resmi mendaftar dalam pencalonan 
presiden Partai Demokrat, Joe Biden 
(76), akan menjadi kandidat ke-20 dan 
paling senior atau berusia lanjut 
dibandingkan 19 kandidat lainnya. Joe 
Biden diperkirakan akan membuat 
pengumuman melalui rekaman video.
Sumber yang dekat dengan Joe Biden 
mengatakan bahwa Joe Biden memilih 
maju sebagai capres Partai Demokrat 
untuk menantang Donald Trump yang 
diperkirakan menjadi kandidat terkuat 
capres Partai Republik.
Terkait dengan itu, Biden telah 
merencanakan untuk bertemu dengan 
komunitas dan serikat pekerja di 
sejumlah negara bagian yang 
memenangkan Donald Trump pada 

Joe Biden Maju Pilpres 2020
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2016, 
diantaranya di Pittsburgh, Pennsylvania.
“Joe Biden akan berkunjung ke 
Pittsburgh, Pennsylvania, untuk bertemu 

dengan serikat 
pekerja di 
sana pada 
Senin (29/4) 
pekan depan,” 
ujar sumber 
tersebut.Setel
ah 
Pennsylvania, 
Joe Biden 
akan 
melakukan 
kampanye di 
empat negara 
bagian yang 
menjadi 

tempat pemungutan suara awal dalam 
pencapresan Partai Demokrat, yakni 
Iowa, new Hampshire, South Carolina 
dan Nevada, dalam beberapa minggu 
mendatang.Joe Biden adalah pengacara 
dan menjadi anggota senator senior dari 
Delaware selama beberapa periode. 
Pada 1988 dan 2008, Joe Biden 
mencalonkan diri untuk Pilpres, namun 
kalah. Dia kemudian dipilih Barack 
Obama sebagai pasangan wapres pada 
2008 dan memerintah hingga dua 
periode.
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SMS/ tinggal pesan 267 - 432 - 6181

Nail Tech wanted.
Coco Blue Spruce Nail
(Broad and Spruce st ) Looking 
for “Experienced” nail tech.
full/part time.
call : Mike 267 - 357 - 7761

Mantan Wakil Presiden (wapres) Amerika 
Serikat (AS), Joe Biden, akan 
mencalonkan diri dalam Pemilihan 
Presiden (Pilpres) Tahun 2020.
Joe Biden 
yang menjadi 
wapres 
selama 
pemerintaha
n Presiden 
Barack 
Obama, 
dikabarkan 
akan 
mengumumk
an 
keikutsertaan 
sebagai 
kandidat 
calon 
presiden (capres) dari Partai Demokrat, 
pada Kamis (25/4/2019). 
Jika resmi mendaftar dalam pencalonan 
presiden Partai Demokrat, Joe Biden 
(76), akan menjadi kandidat ke-20 dan 
paling senior atau berusia lanjut 
dibandingkan 19 kandidat lainnya. Joe 
Biden diperkirakan akan membuat 
pengumuman melalui rekaman video.
Sumber yang dekat dengan Joe Biden 
mengatakan bahwa Joe Biden memilih 
maju sebagai capres Partai Demokrat 
untuk menantang Donald Trump yang 
diperkirakan menjadi kandidat terkuat 
capres Partai Republik.
Terkait dengan itu, Biden telah 
merencanakan untuk bertemu dengan 
komunitas dan serikat pekerja di 
sejumlah negara bagian yang 
memenangkan Donald Trump pada 

Joe Biden Maju Pilpres 2020
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2016, 
diantaranya di Pittsburgh, Pennsylvania.
“Joe Biden akan berkunjung ke 
Pittsburgh, Pennsylvania, untuk bertemu 

dengan serikat 
pekerja di 
sana pada 
Senin (29/4) 
pekan depan,” 
ujar sumber 
tersebut.Setel
ah 
Pennsylvania, 
Joe Biden 
akan 
melakukan 
kampanye di 
empat negara 
bagian yang 
menjadi 

tempat pemungutan suara awal dalam 
pencapresan Partai Demokrat, yakni 
Iowa, new Hampshire, South Carolina 
dan Nevada, dalam beberapa minggu 
mendatang.Joe Biden adalah pengacara 
dan menjadi anggota senator senior dari 
Delaware selama beberapa periode. 
Pada 1988 dan 2008, Joe Biden 
mencalonkan diri untuk Pilpres, namun 
kalah. Dia kemudian dipilih Barack 
Obama sebagai pasangan wapres pada 
2008 dan memerintah hingga dua 
periode.
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Mulai 03 / 03 / 2019
Pasang Iklan
Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Jual Kaos

STMJ

267 -438 - 3084

Hubungi 

Ahokers Philadelphia
APHI

$25
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Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

Jual Kaos
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Hubungi 

Ahokers Philadelphia
APHI

$25


