
02 www.sipbuletin.com

Edisi 1186

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.788,- Kurs BI $1 = Rp 13.980,-

bersambung ke hal 4

Jum’at 08/02/19

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Perkara pengelolaan sampah memang 
menjadi salah satu tugas pemerintah 
daerah. Tak main-main, anggaran 
miliaran hingga triliunan rupiah 
dikeluarkan hanya untuk menuntaskan 
sampah di perkotaan. Persoalan 
pengelolaan sampah Jakarta ini 
menjadi sorotan dalam beberapa hari 
terakhir. Masalah soal pengelolaan 
sampah Jakarta ini bermula saat 
Badan Pembentukan Peraturan 
Daerah (Bapemperda) DPRD DKI 
Jakarta, melakukan kunjungan kerja ke 
Surabaya, Senin (29/7/2019). 

Bapemperda yang diwakili Bestari Barus, 
diterima langsung oleh Risma. Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini mendapat 
kunjungan rombongan dari DKI Jakarta. 
Badan Pembentukan Peraturan Daerah 
(Bapem Perda) DPRD dan Pemda DKI 
Jakarta datang ke Kota Pahlawan untuk 
studi banding soal pengelolaan sampah. 
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta 
Bestari Barus menyampaikan, tempat 
pembuangan sampah di Bantargebang 
Kota Bekasi akan overload pada 2021. 
Sementara Pemprov DKI baru berencana 
membangun TPA pada tahun 2020. 

Anies Baswedan, satu dari keajaiban 
dunia, manusia yang selalu senyum, tapi 
tidak bisa kerja

Sampah 
Jakarta
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"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke 
Jakarta dalam waktu dekat? Masalah 
sampah ini bisa terselesaikan kalau 
Pilkada mendatang Bu Risma pindah ke 
Jakarta," kata Bestari yang disambut 
tepuk tangan peserta studi banding di 
Ruang Sidang Balai Kota Surabaya, 
Senin (29/7/2019). Bahkan, Bestari juga 
mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Yakni 
soal jumlah anggaran yang terbilang 
besar namun masalah sampah di 
ibukota masih menjadi PR besar. 
"Anggarannya 4 kali lipatnya dari 
Surabaya ini," lanjut Bestari. Dalam 
pertemuan itu, Bestari menyebut 
anggaran pengelolaan sampah di 
Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun. Menurut 
Bestari, saat itu Risma kaget mendengar 
nilai yang cukup besar. Sebab, Risma 
menyampaikan bahwa anggaran 
pengelolaan sampah di Surabaya hanya 
Rp 30 miliar. Saat diwawancarai, Risma 
mengakui bahwa pembahasan diawali 
dengan pertanyaan seputar nilai 
anggaran pengelolaan sampah di 
Surabaya. “Konteksnya begini, ditanya 
berapa biaya operasional? Nah kalau 
biaya operasional segitu,” ujar Risma 
saat diwawancarai di Menara Kompas, 
Jakarta, Rabu. Selanjutnya, menurut 
Risma, Bestari menanyakan, apakah 

anggaran di Surabaya itu termasuk 
biaya tipping fee, atau biaya kepada 
pengelola. Risma kemudian 
menjelaskan bahwa tipping fee 
diterapkan di Surabaya, karena 
pemerintah daerah melibatkan 
kontraktor yang sudah dikontrak selama 
20 tahun. “Karena kami enggak punya 
uang, kontrak dengan investor 
(kontraktor) itu 20 tahun. Nah, setiap 
tahun, kami membayar sesuai dengan 
jumlah sampah yang masuk ke TPA,” 
kata Risma. Menurut Risma, dia 
menjelaskan bahwa jika memiliki APBD 
yang besar seperti yang dimiliki DKI, 
maka tidak perlu ada biaya tipping fee. 
Sebab, pengelolaan sampah dapat 
dikelola dan dibiayai sendiri oleh 
pemerintah daerah. Mendengar 
kunjungan DPRD DKI ke Surabaya dan 
berita akan memboyong Risma ke 
Jakarta, maka Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan mengomentari wacana 
keterlibatan Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini untuk mengelola sampah 
Ibu Kota. Anies terkesan menolak 
keterlibatan Risma. Menurut dia, 
persoalan sampah di Jakarta akan 
diurus oleh Pemprov DKI Jakarta dan 
DPRD DKI. Anies menyampaikan itu 
untuk menanggapi pernyataan anggota 
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DPRD DKI Jakarta Bestari Barus yang 
menyebut, ingin memboyong Risma 
untuk menyelesaikan persoalan 
sampah Jakarta. "Kita apresiasi pada 
perhatian dan lain-lain. Kemudian, 
biarlah Jakarta diurus oleh DPRD 
Jakarta, oleh Pemprov Jakarta. Jadi, 
Pak Bestari itu mungkin lagi siap-siap 
mau pensiun," ujar Anies. Lebih lanjut, 
Anies malah menuduh Bestari sengaja 
ingin menyerang dirinya. Menurut Anies, 
pernyataan Bestari itu sebenarnya 
menceritakan soal pengelolaan sampah 
sebelum dia menjabat sebagai 
gubernur. Jadi Pak Bestari itu 
membicarakan Jakarta yang dia ikut 
tanggung jawab kemarin. Jadi beliau 
suka lupa, maunya menyerang 

gubernur sekarang, lupa ini menyerang 
gubernur-gubernur sebelumnya 
tuh…Beliau, Bapak Bestari itu 
menceritakan pengolahan sampah 
selama ini. Saya sedang mengubah. 
Sebelum saya bertugas, tidak ada 
pengelolaan ITF ( Intermediate Treatment 
Facility). Sekarang kita mulai ada ITF, lagi 
diproses. Yang kedua, di Bantargebang, 
sekarang ada pengelolaan sampah dari 
sampah menjadi energi, Itu dulu belum 
ada…Yang saya terima saat ini adalah, 
kenyataan yang ada sejak kemarin. 
Angka-angka itu kan sudah bertahun-
tahun. Justru sekarang kita sedang 
menyiapkan. Anda selalu tanya kan soal 
sampah plastik bagaimana. Nanti 
sesudah roadmap pengelolaan sampah 
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selesai, sekaligus kita 
laksanakan…Nanti kan ada 
pengurangan di sumber. Justru yang 
paling penting kalau soal sampah ini 
adalah jangan seperti sekarang. Kalau 
yang dikerjakan selama ini di Jakarta 
hanya memungut sampah bukan 
mengelola sampah. Itu yang kita 
tekankan. Kita mau mengelola. 
Mengelola itu artinya dari mulai 
sumbernya sudah mulai ditata ucap 
Anies di Rumah Dinas Gubernur DKI 
Jakarta, Jalan Taman Suropati, 
Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 
(31/7/2019). Mendengar jawaban Anies 
Risma pun berkomentar saat ditanya 
mengenai polemik yang muncul, Risma 
memastikan bahwa ucapan maupun 

reaksinya saat pembahasan itu sama 
sekali tidak berniat untuk menyindir atau 
menyinggung siapapun. Risma bahkan 
menolak disebut dirinya berinisiatif 
memberi masukan atau saran kepada 
Pemprov DKI Jakarta. Menurut Risma, 
konteks ucapannya pada saat itu adalah 
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
Bestari dan kawan-kawan. “Saya ditanya 
waktu itu. Untuk apa juga aku nyindir-
nyindir, untuk apa sih? Aku juga enggak 
kepingin kok,” kata Risma. Menurut 
Risma, saat itu dia diminta pendapat 
mengenai pengelolaan sampah di 
Jakarta. Salah satunya, cara mengatasi 
masalah yang akan timbul apabila 
Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 
(TPST) Bantargebang akan ditutup pada 
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2021. “Aku kan ngomong, loh 
menakutkan kalau 2021, Bantargebang 
tutup, dia malah baru mau operasional 
2022. Saya bilang, ajukan itu..ajukan, 
supaya dia bisa di 2021. Ini kan 
menakutkan, 7.500 ton itu enggak 
sedikit loh sampah itu,” kata Risma. 
Menurut Risma, jawabannya itu hanya 
sekadar membalas pertanyaan yang 
diajukan. Risma mengatakan, saat 
mendapat pertanyaan soal pengelolaan 
sampah, dia membayangkan apabila 
dia sendiri berada di Jakarta, dengan 
kondisi sampah yang sulit tertangani. 
Risma mengaku membayangkan 
dampak masalah sampah tersebut bagi 
masyarakat. “Itu konteksnya. Jadi buat 
apa aku nyindir, enggak ada gunanya 
juga kan,” kata Risma. Menurut Risma, 
dia kemudian menyarankan agar 
pengelolaan sampah menggunakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) DKI Jakarta yang 
jumlahnya cukup besar. Bahkan, 
menurut Risma, pengelolaan sampah di 
DKI bisa lebih cepat, karena didukung 
sumber daya anggaran yang besar. 
Menurut Risma, jika anggaran sudah 
diputuskan oleh DPRD DKI, kemudian 
dilakukan tender hingga akhir 2019, 
diperkirakan pengelolaan sampah bisa 

teratasi dalam 2 tahun. Risma 
mengatakan, tak mungkin dia 
memberikan saran, apabila dia memiliki 
kepentingan tertentu. Apalagi jika 
bermaksud untuk menandingi pihak lain 
dalam mengelola sampah. “Aku diam saja 
bisa, tapi kan ini menyangkut kesehatan 
orang. Kalau aku punya ilmu, aku juga 
dosa kan kalau aku diam saja, iya kan?” 
kata Risma. Risma mengakui bahwa 
dalam pertemuan dengan DPRD DKI, dia 
juga diminta untuk sewaktu-waktu 
membantu DKI dalam mengatasi 
persoalan sampah. Menurut Risma, saat 
itu dia memang menyatakan bersedia. 
Namun, menurut Risma, lagi-lagi 
permintaan itu dia setujui demi 
mengedepankan kepentingan 
masyarakat. “Ditanya, 'Bu bagaimana 
kalau bantu?' Saya bilang, enggak apa-
apa bantu. Tapi jangan dipikir terus aku 
kepengin loh. Saya bilang begitu, karena 
ini menyedihkan betul kalau itu (masalah 
sampah) terjadi,” ujar Risma. Sebenarnya 
kita patut berterima kasih kepada 
rombongan Bapem Perda DPRD dan 
Pemda DKI Jakarta yang mengunjungi 
Surabaya dalam rangka studi banding 
untuk membahas pengelolaan sampah di 
Jakarta yang kita tahu sangat besar 
skalanya. Diperkirakan tempat 
pembuangan sampah di Bantargebang 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

2021. “Aku kan ngomong, loh 
menakutkan kalau 2021, Bantargebang 
tutup, dia malah baru mau operasional 
2022. Saya bilang, ajukan itu..ajukan, 
supaya dia bisa di 2021. Ini kan 
menakutkan, 7.500 ton itu enggak 
sedikit loh sampah itu,” kata Risma. 
Menurut Risma, jawabannya itu hanya 
sekadar membalas pertanyaan yang 
diajukan. Risma mengatakan, saat 
mendapat pertanyaan soal pengelolaan 
sampah, dia membayangkan apabila 
dia sendiri berada di Jakarta, dengan 
kondisi sampah yang sulit tertangani. 
Risma mengaku membayangkan 
dampak masalah sampah tersebut bagi 
masyarakat. “Itu konteksnya. Jadi buat 
apa aku nyindir, enggak ada gunanya 
juga kan,” kata Risma. Menurut Risma, 
dia kemudian menyarankan agar 
pengelolaan sampah menggunakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) DKI Jakarta yang 
jumlahnya cukup besar. Bahkan, 
menurut Risma, pengelolaan sampah di 
DKI bisa lebih cepat, karena didukung 
sumber daya anggaran yang besar. 
Menurut Risma, jika anggaran sudah 
diputuskan oleh DPRD DKI, kemudian 
dilakukan tender hingga akhir 2019, 
diperkirakan pengelolaan sampah bisa 

teratasi dalam 2 tahun. Risma 
mengatakan, tak mungkin dia 
memberikan saran, apabila dia memiliki 
kepentingan tertentu. Apalagi jika 
bermaksud untuk menandingi pihak lain 
dalam mengelola sampah. “Aku diam saja 
bisa, tapi kan ini menyangkut kesehatan 
orang. Kalau aku punya ilmu, aku juga 
dosa kan kalau aku diam saja, iya kan?” 
kata Risma. Risma mengakui bahwa 
dalam pertemuan dengan DPRD DKI, dia 
juga diminta untuk sewaktu-waktu 
membantu DKI dalam mengatasi 
persoalan sampah. Menurut Risma, saat 
itu dia memang menyatakan bersedia. 
Namun, menurut Risma, lagi-lagi 
permintaan itu dia setujui demi 
mengedepankan kepentingan 
masyarakat. “Ditanya, 'Bu bagaimana 
kalau bantu?' Saya bilang, enggak apa-
apa bantu. Tapi jangan dipikir terus aku 
kepengin loh. Saya bilang begitu, karena 
ini menyedihkan betul kalau itu (masalah 
sampah) terjadi,” ujar Risma. Sebenarnya 
kita patut berterima kasih kepada 
rombongan Bapem Perda DPRD dan 
Pemda DKI Jakarta yang mengunjungi 
Surabaya dalam rangka studi banding 
untuk membahas pengelolaan sampah di 
Jakarta yang kita tahu sangat besar 
skalanya. Diperkirakan tempat 
pembuangan sampah di Bantargebang 



12 11www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Bekasi akan overload pada 2021 dan 
Pemprov DKI dianggap terlambat 
membangun TPA pada 2020. Selain 
memancing dengan mengajak Risma 
ikut Pilkada DKI Jakarta, ada 
pembahasan soal anggaran yang 
mencengangkan. Inilah yang patut 
disyukuri, karena melalui pemberitaan 
inilah, terlihat jelas, mana pemimpin 
yang bisa bekerja dan mana yang 
hanya bisa cuap-cuap bermodalkan 
jurus merangkai kata untuk me-nina 
bobo-kan warga ke dalam mimpi indah. 
Anies menghadapi serangan Bestari 
dengan menghindar bahwa persoalan 
dan pengelolaan sampah yang 
sekarang sudah diwariskan kepadanya. 
Bukan Anies kalau tidak menyalahkan 
orang lain. Untuk urusan polusi, sudah 
beberapa objek disalahkan. Polusi 
disebut gakbener ini disebabkan karena 
kendaraan bermotor. Kemudian 
berubah lagi ke perusahaan pabrik. 
Lalu beberapa hari kemudian, belok 
lagi ke penggunaan kendaraan berat. 
Ini baru urusan polusi. Sekarang untuk 
urusan sampah, Anies malah salahkan 
Ahok dan gubernur sebelumnya. 
Selama ini, orang ini tidak pernah 
berkaca. Atau jangan-jangan di 
rumahnya tidak ada kaca? Dia dididik 
tidak pernah merasa bersalah. Padahal 

jelas-jelas polemik sampah ini ada di era 
gakbener. Untuk sampah, dia mencoba 
untuk menghantam Ahok, sebagai 
gubernur terdahulu. Selain Ahok, dia juga 
mencoba menghantam foke dan Jokowi. 
Dia mengatakan bahwa selama ini urusan 
sampah, karena gubernur terdahulu tidak 
mencarikan solusi dan hanya bertugas 
untuk memungut sampah. Dan hebatnya 
lagi dia sekarang sedang berusaha 
mengubah strategi pengelolaan sampah 
itu dengan ITF. Tampaknya dia begitu 
hebat kan !!! Tetapi ternyata ITF, yang 
dimaksudkan Anies. Yang dia gagas, 
sudah dimulai sejak masanya Foke. 
Fokelah yang mengawali rencana 
pembangunan ITF tersebut. Kemudian 
program itu berproses di masa Jokowi 
dengan segala dinamikanya. Kemudian 
berlanjut lagi di masa Ahok yang 
menduga ada pihak-pihak yang mau 
menghalangi pembangunan ITF tersebut, 
meskipun masih tetap berproses. Lalu 
pada 2018 akhirnya Anies meresmikan 
pembangunan ITF. Maka dengan 
terbongkarnya jejak ITF sudah dimulai 
sejak masanya Foke, berproses di masa 
Jokowi dan Ahok, terbongkar pula 
kebohongan Anies yang menyatakan 
seolah gagasan mengenai ITF itu berasal 
dan berproses hanya di masanya. 
Ternyata gubernur seiman ini suka 
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mengklaim gagasan orang lain sebagai 
gagasannya sendiri. Dari sini kita bisa 
melihat bagaimana mentalitas Anies ini 
semakin lama semakin tergila-gila 
dengan gubernur yang lalu yaitu Foke, 
Jokowi, dan Ahok. Dia semakin lama 
semakin tidak bisa melepaskan 
ingatannya kepada gubernur yang lalu 
dari pusat fokusnya. Padahal kita tahu 
bahwa Anies itu begitu benci dengan 
Ahok, yang tidak pernah jahat kepada 
Anies. Ahok jadi sasaran tembak si 
gabener ini. Ahok dianggap sebagai 
orang yang gagal mengelola sampah. 
Lucu sekali. Yang bodoh gubernur 
sekarang, kok gubernur terdahulu 
disalah-salahkan? Jorok betul kan cara 
mainnya si Anies. Tidak ada yang 
mengatakan tidak ada jasa Anies pada 
pembangunan ITF. Anies ada jasanya 
di situ, setidaknya jasa meresmikan. 
Tetapi jangan menggiring opini seolah-
olah pemimpin sebelumnya tidak 

bekerja atau tidak punya gagasan 
mengenai penyelesaian persoalan 
sampah di DKI. Lebih parah lagi ketika dia 
mengklaim suatu program seolah berasal 
dari gagasannya ketika dia sedang 
menghadapi kritik pedas dari DPRD DKI. 
Kenapa dia tidak bisa menyatakan saja 
bahwa proses pengelolaan sampah 
sedang berproses sesuai rencana dan 
direncanakan akan beroperasi pada 
2020? Apakah terlalu sulit untuk 
menyatakan begitu, sampai harus gigih 
tidak mau disalahkan? Bantahan pun 
langsung datang dari para netizen. 
Netizen pun mengatakan bahwa ciri khas 
orang dongo adalah tidak pernah merasa 
dirinya bersalah. Untuk merasa diri 
bersalah, itu adalah tugas orang yang 
punya otak. Jadi maksudnya, gabener 
sekarang gak punya otak? Kasar sekali, 
tapi itulah netizen. Sekarang kita melihat 
bahwa pengelolaan sampah di Jakarta 
sudah masuk ke ranah nasional. Urusan 
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polemik sampah ini sudah sampai ke 
Surabaya. Terdengar di telinga Risma. 
Orang yang gagal, tidak pernah merasa 
dirinya gagal. Ini adalah kebahayaan 
yang paling tinggi dari level kehidupan 
seseorang. Bicara tentang sampah, kita 
bicara tentang keseriusan pemprov DKI 
Jakarta dalam menjaga higienitas dari 
kota Jakarta. Dengan keberadaan 
sampah yang berceceran sampai ke kali 
itu, membuat kita sadar bahwa ada 
potensi penyakit. Tapi Anies melihat 
semua ini, hanyalah sebagai hitung-
hitungan politik. Tidak perduli 
mengkhianati warga bantaran, yang 
penting secara politik dia aman. Orang 
ini pecundang, karena menang melalui 
dukungan para kaum radikalis yang 
mengancam tidak mensolatkan jenasah. 
Mereka mengancam jenasah yang 
mendukung Ahok akan dibiarkan seperti 

sampah. Ini adalah ancaman serius yang 
menakutkan. Tapi sekarang pilkada DKI 
Jakarta sudah selesai. Urusan sekarang 
ini adalah bagaimana cara gabener untuk 
mengatur sampah. Masak sampai Risma 
dibawa dari Surabaya ke Jakarta? Betapa 
rendahnya harga diri Anies ini. Tetapi, 
disitulah ajaibnya Anies si gubernur yang 
telah go internasional dan mengklaim 
dirinya sebagai warga dunia ini. Bukan 
hanya merasa dirinya lebih hebat, lebih 
pintar, lebih jago dari gubernur terdahulu, 
bahkan gayanya itu lebih dari presiden! 
Padahal, apa sih yang sudah dia buat 
untuk Jakarta? Kehancuran Jakarta dalam 
segala aspek adalah bukti Anies 
Baswedan tidak bisa ngapa-ngapain! 
Keahliannya hanyalah lari dari 
tanggungjawab dengan mengumbar 
senyum dan bermain kata. Semakin hari 
Jakarta makin dipertontonkan sosok Anies 

Baswedan yang ambisius, serba 
instan, dan tidak tahu malu! Harus kita 
akui Anies memang ajaib karena 
secara instan dalam waktu singkat 
minus prestasi dan lekat dengan SARA 
tetapi bisa menjadi Gubernur DKI 
Jakarta, dan bahkan mimpi menjadi RI 
1! Bukan rahasia, Anies itu dipecat 
sebagai Menteri Pendidikan oleh 
Presiden Jokowi. Lalu karena 
keajaibannya bisa menjadi Gubernur 
DKI bermodal jualan ayat dan mayat. 
Unsur SARA yang tabu di negeri ini, 
justru itu yang mengantarkan Anies! 
Kini sudah 2 tahun menjadi gubernur 
tanpa prestasi, selain catatan foya-foya 
uang rakyat yang dihabiskan Anies! 
Tetapi, Anies kembali membuktikan 
dirinya adalah satu dari keajaiban 
dunia, karena untuk semua program 
duitnya itu, terbukti dirinya aman-aman 
saja. Bahkan DPRD DKI diam seribu 
bahasa. Padahal, program dungu lidah 
mertua, tanaman eceng gondok, 
waring ataupun karya bambu Getah 
Getih itu semua baru sedikit dari 
banyaknya ketidakmampuan Anies 
Baswedan mengurus Jakarta. Belum 
lagi jika kita bicara mengenai PKL 
Tanah Abang, sampah, banjir, polusi, 
dan premanisme yang makin 
memperparah Jakarta. Bukannya sadar 
diri, justru yang dilakukannya 
melempar kesalahan kepada orang 
lain, misalnya Ahok yang 
dipersalahkannya karena 
menggunungnya sampah di Jakarta. 
Hahah…apa urusannya Ahok dengan 
Jakarta bro Anies? Kan Ahok bukan 
gubernur Jakarta! Tanggungjawab 
situlah mikir bagaimana sampah di 
Jakarta. Memangnya enak jadi 
gubernur, cukup modal senyum doang? 
Senyum tanpa isi kepala itu 
mengerikan loh, karena akan 
dipertanyakan kewarasannya. Kocak 
banget karena di lain waktu Anies akan 
menggumbar senyum untuk prestasi 
yang notabene sebenarnya adalah jerih 
payah Ahok! Kita ambil dua catatan 
menarik, pertama ketika Pemprov DKI 
mendapatkan penghargaan sebagai 
pelopor provinsi layak anak. Padahal 
RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah 

Anak) itu semua diperjuangkan dan 
dibangun ketika zaman Ahok. Kedua, 
ketika Jakarta meraih Top 50 Smart City, 
peringkat 46 sejajar dengan Perancis! 
Pikir saja sendiri, memang Anies sudah 
berbuat apa sehingga besar kepala, 
berasa itu kerjanya? warga Jakarta yang 
waras juga tahu bahwa semua itu milik 
Ahok. Kini ketika Jakarta menjadi kota 
nomor 1 terpolusi di dunia lalu Anies 
mengatakan itu salah pembangunan, 
salah truk yang lalu lalang? Terus salah 
Anies kapan? Bahkan Bambu Getah 
Getih yang mubazir buang uang Rp 550 
juta, dan waring RP 580 juta juga bukan 
salah Anies? Logika bodohnya, setiap 
pengeluaran kan harusnya bisa 
dipertanggungjawabkan! Mantap betul, 
Anies tidak pernah salahkah? Inilah 
keajaiban Anies dengan karakter dan 
kepribadian yang kok mirip hyper-
antagonis, dimana lain di muka, lain di 
hati. Sebenarnya. Senyam senyumnya 
itu tidak tulus, karena hatinya akan 
langsung meradang saat terpojok atau 
dipojokkan. Ia akan memaksa kita untuk 
mengikuti logika terbaliknya, dan 
memaksakan pembenaran terhadap 
kesalahan. Kejadian ini benar terjadi 
karena faktanya keajaiban Anies telah 
menghancurkan tidak saja Jakarta 
secara fisik, kemunduran karakter, dan 
terparah pengerusakan terhadap logika. 
Dan yang aneh lagi dulu jaman Ahok 
DPRD DKI sering teriak. Ini selama 2 
tahun teriakan DPRD DKI tidak 
terdengar. Apa pun pembelaan Anies, dia 
yang harus bertanggung jawab atas DKI 
sekarang ini. Maka segala kritikan yang 
ada akan secara otomatis menghantam 
dirinya sekali pun mungkin kesalahan itu 
ada di pemerintahan sebelumnya. 
Sebagai pemimpin yang bijak harus 
mampu menjawab dengan bijak. Tetapi 
ya mau bagaimana lagi, beginilah 
kualitas gabener yang menang karena 
jual ayat dan ancam mayat. Keajaiban 
Anies Baswedan, satu dari keajaiban 
dunia, “manusia yang selalu senyum, 
tapi tidak bisa kerja” Terima kasih Bu 
Risma, untuk masukannya masalah 
sampah. Semoga ibu mau membantu 
warga Jakarta mengatasi masalah 
Jakarta. Amin.
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Osteoporosis atau yang biasa dikenal 
dengan tulang keropos adalah penyakit 
yang melemahkan tulang dan 
meningkatkan risiko patah tulang 
secara tiba-tiba. Banyak kasus 
osteoporosis yang menyebabkan patah 
tulang dengan dampak rasa sakit 
berlebihan pada bagian tulang 
belakang dan panggul. 
International 
Osteoporosis 
Foundation 
memperkirakan bahwa 
penyakit ini 
memengaruhi sekitar 
200 juta wanita di 
seluruh dunia. Bila 
dilihat dari data 
tersebut, prevalensi 
terjadinya osteoporosis 
memang lebih banyak 
terjadi pada wanita, 
dibandingkan pria.
Hal ini disebabkan 
oleh kepadatan tulang 
wanita pada masa awal pertumbuhan 
lebih rendah dibandingkan pria. Selain 
itu, wanita juga akan kehilangan massa 
tulang mereka lebih cepat seiring 
dengan bertambahnya usia. Saat 
wanita kehilangan massa tulang ini, 
maka bisa mengarah pada masalah 
osteoporosis. Wanita mencapai puncak 
peningkatan massa tulang pada usia 18 
tahun, sementara pria ada pada usia 20 
tahun. Setelah mencapai puncak 
peningkatan masa tulang, baik pria dan 
wanita terus membangun massa tulang 
dalam jumlah kecil, namun 
pertambahan massa tulang pada pria 
tetap jauh lebih besar dibanding wanita. 
Untuk itu, sangat baik untuk 
memberikan asupan gizi yang baik 
untuk tulang pada masa pertumbuhan 
seorang anak.

Penyebab Osteoporosis Pada Wanita
Selain faktor gender, masalah lain yang 
memengaruhi masalah osteoporosis 
adalah hormon estrogen. Hormon 
estrogen adalah hormon yang membantu 
dalam pengaturan siklus reproduksi pada 
wanita. Di samping itu, estrogen juga 
berperan dalam menjaga kesehatan dan 
kepadatan tulang baik pada pria ataupun 

wanita agar tetap 
kuat. Pada masa 
premenopause, 
tingkat estrogen 
wanita jauh lebih 
banyak 
dibandingkan pria. 
Tetapi ketika wanita 
memasuki masa 
menopause, maka 
akan terjadi 
perubahan tingkat 
estrogen seorang 
wanita. Hal ini 
memungkinkan 
untuk seorang 
wanita kehilangan 
massa tulang 

mereka lebih cepat dan mengalami 
osteoporosis.
Para wanita lebih besar berisiko terkena 
osteoporosis yang terkait dengan tingkat 
estrogen, jika mereka mengalami 
masalah menstruasi yang tidak teratur, 
penghapusan indung telur, dan 
menopause dini. Data menunjukkan 
bahwa wanita yang memiliki lebih banyak 
estrogen, seperti wanita yang memulai 
siklus menstruasi lebih awal atau yang 
telah menggunakan kontrasepsi yang 
mengandung estrogen, cenderung 
memiliki kepadatan tulang yang lebih 
tinggi. Risiko osteoporosis memang lebih 
besar terjadi pada wanita, tapi bukan 
berarti pria tidak perlu mengkhawatirkan 
masalah ini. Karena penyakit ini bisa 
menyerang siapa saja.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1718

Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Osteoporosis atau yang biasa dikenal 
dengan tulang keropos adalah penyakit 
yang melemahkan tulang dan 
meningkatkan risiko patah tulang 
secara tiba-tiba. Banyak kasus 
osteoporosis yang menyebabkan patah 
tulang dengan dampak rasa sakit 
berlebihan pada bagian tulang 
belakang dan panggul. 
International 
Osteoporosis 
Foundation 
memperkirakan bahwa 
penyakit ini 
memengaruhi sekitar 
200 juta wanita di 
seluruh dunia. Bila 
dilihat dari data 
tersebut, prevalensi 
terjadinya osteoporosis 
memang lebih banyak 
terjadi pada wanita, 
dibandingkan pria.
Hal ini disebabkan 
oleh kepadatan tulang 
wanita pada masa awal pertumbuhan 
lebih rendah dibandingkan pria. Selain 
itu, wanita juga akan kehilangan massa 
tulang mereka lebih cepat seiring 
dengan bertambahnya usia. Saat 
wanita kehilangan massa tulang ini, 
maka bisa mengarah pada masalah 
osteoporosis. Wanita mencapai puncak 
peningkatan massa tulang pada usia 18 
tahun, sementara pria ada pada usia 20 
tahun. Setelah mencapai puncak 
peningkatan masa tulang, baik pria dan 
wanita terus membangun massa tulang 
dalam jumlah kecil, namun 
pertambahan massa tulang pada pria 
tetap jauh lebih besar dibanding wanita. 
Untuk itu, sangat baik untuk 
memberikan asupan gizi yang baik 
untuk tulang pada masa pertumbuhan 
seorang anak.

Penyebab Osteoporosis Pada Wanita
Selain faktor gender, masalah lain yang 
memengaruhi masalah osteoporosis 
adalah hormon estrogen. Hormon 
estrogen adalah hormon yang membantu 
dalam pengaturan siklus reproduksi pada 
wanita. Di samping itu, estrogen juga 
berperan dalam menjaga kesehatan dan 
kepadatan tulang baik pada pria ataupun 

wanita agar tetap 
kuat. Pada masa 
premenopause, 
tingkat estrogen 
wanita jauh lebih 
banyak 
dibandingkan pria. 
Tetapi ketika wanita 
memasuki masa 
menopause, maka 
akan terjadi 
perubahan tingkat 
estrogen seorang 
wanita. Hal ini 
memungkinkan 
untuk seorang 
wanita kehilangan 
massa tulang 

mereka lebih cepat dan mengalami 
osteoporosis.
Para wanita lebih besar berisiko terkena 
osteoporosis yang terkait dengan tingkat 
estrogen, jika mereka mengalami 
masalah menstruasi yang tidak teratur, 
penghapusan indung telur, dan 
menopause dini. Data menunjukkan 
bahwa wanita yang memiliki lebih banyak 
estrogen, seperti wanita yang memulai 
siklus menstruasi lebih awal atau yang 
telah menggunakan kontrasepsi yang 
mengandung estrogen, cenderung 
memiliki kepadatan tulang yang lebih 
tinggi. Risiko osteoporosis memang lebih 
besar terjadi pada wanita, tapi bukan 
berarti pria tidak perlu mengkhawatirkan 
masalah ini. Karena penyakit ini bisa 
menyerang siapa saja.



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump mengatakan akan mengenakan 
tarif tambahan 10% terhadap impor 
barang asal China senilai $300 miliar 
mulai 1 September mendatang. 
Rencana pengenaan sanksi ia 
sampaikan saat perundingan damai 
dagang antara negaranya dengan 
China berlanjut. "Pembicaraan 
perdagangan terus berlanjut, dan 
selama pembicaraan itu AS akan mulai, 
pada 1 September, memberikan 
tambahan tarif 10% terhadap impor 
US$300 miliar sisa barang dan produk 
yang berasal dari China ke Negara 
kami. Ini belum termasuk 250 Miliar 
Dolar sudah Tarif di 25%," kata Trump 
seperti dikutip dari Reuters, Jumat (2/8). 
Tidak jelas kenapa Trump memutuskan 
untuk memberlakukan tarif baru 
tersebut. Cuma, dalam serangkaian 
tweet, Trump menyalahkan China.Ia 
menuduh China tidak menepati janji 
untuk membeli produk pertanian AS 
lebih banyak. Secara pribadi, ia juga 
mengkritik Presiden Tiongkok Xi 
Jinping. Kritik ia sampaikan karena 
Trump menilai Xi telah gagal 

Trump Kenakan Tarif Tambahan Ke China

Ekonomi

membendung penjualan fentanil opioid 
sintetis ke AS.Sebagai informasi, AS dan 
China setahun belakangan ini terlibat 
perang dagang. Kedua negara semenjak 
awal tahun lalu sebenarnya sudah 
berunding untuk menyelesaikan konflik 
dagang tersebut.
Namun, Mei lalu Trump memutuskan 
untuk menghentikan perundingan 
tersebut. Penghentian dilakukan karena 
ia menganggap China tidak memiliki 
itikad baik untuk memperbaiki hubungan 
dagang dengan negaranya.
Pekan ini, perundingan damai dagang 
dilanjutkan kembali. Perundingan 
berakhir Rabu (31/7) kemarin. Tapi tidak 
ada perkembangan berarti dari 
pertemuan tersebut. Meskipun demikian, 
dua pihak mengatakan pertemuan cukup 
bagus. Karena itulah, pihak AS dan China 
akan bertemu lagi untuk melanjutkan 
perundingan damai dagang 
tersebut.Pertemuan rencananya akan 
dilaksanakan September mendatang. 
Trump mengatakan serangan tarif akan 
dihentikan kalau perundingan dagang 
yang dilakukan bisa mencapai 
kesepakatan berarti.

Untuk mengecilkan bagian tertentu pada 
tubuh, terdapat beberapa jenis olahraga 
atau latihan tertentu yang fokus pada 
bagian tubuh tubuh tertentu. Walau 
begitu, sebagian besar latihan ini 
difokuskan pada bagian tubuh seperti 
perut, lengan, atau khaki.
Walau latihan mengecilkan bagian 
tubuh umum dilakukan, namun tak 
banyak yang memfokuskan pada otot 
dan lemak di wajah. Tidak banyak alat 
atau latihan 
yang didesain 
khusus untuk 
menguruskan 
wajah.
Salah satu 
bagian tubuh 
yang sering 
menjadi 
perhatiannya 
banyak orang 
karena terlalu 
gemuk adalah 
pada pipi. 
Kondisi pipi 
yang terlalu 
gemuk ini 
sering membuat 
rasa percaya 
diri yang dimiliki 
oleh seseorang 
menurun.
Untuk memperkecil pipi yang sudah 
terlalu tembam ini, kamu bisa 
melakukan sejumlah senam wajah. 
Dilansir dari Medical Daily, berikut lima 
jenis senam wajah yang bisa kamu 
lakukan untuk mengecilkan pipi 
tembam.
1. Jaw Dropper
Jenis senam wajah ini bisa kamu 
lakukan dengan cara menurunkan 
rahang secara berulang selama 15 
menit. Senam wajah ini bisa secara 
efektif membakar lemak di pipimu. 
Ketika melakukan ini, tekan juga lidah 
ke bagian belakang dari gigi bawah dan 
turunkan rahang selebar mungkin.
2. Side Kisses

Senam Wajah untuk Pipi Tembam
Senam wajah berikut dilakukan dengan 
cara selayaknya memberi cipika-cipiki 
pada teman. Monyongkan bibir seperti 
ketika kamu hendak mencium seseorang 
dan gerakkan bibir dari kanan ke kiri. 
Lakukan ini dari sisi ke sisi sejauh 
mungkin. Cara ini bisa secara efektif 
menguruskan pipi yang terlalu tembam.
3. Chin Ups
Senam wajah rutin ini bisa membantu 
mengurangi pipi tembam hanya dalam 

satu minggu. 
Hal ini bisa 
dilakukan 
dengan cara 
memfokuskan 
olahraga pada 
bagian dagu. 
Lakukan ini 
dengan cara 
mendorong 
maju bibir 
bagian bawah 
dibanding bibir 
atas. 
Selanjutnya 
angkat dagu 
setinggi 
mungkin.
4. Closed 
Eyes
Jenis senam 
wajah ini juga 

dapat membuat pipimu menjadi kurus 
hanya dalam waktu satu minggu. Cara 
yang bisa kamu lakukan sangat mudah. 
Pejamkan mata dalam-dalam dan tarik 
muka untuk membakar lemak di pipi. 
Tahan selama tiga detik dan ulangi 
sebanyak 15 kali.
5. Fish Face
Seperti namanya, senam wajah ini 
dilakukan dengan meniru ikan. Sedot pipi 
dan kerutkan bibir. Setelahnya, sandarkan 
kepala ke belakang. Agar semakin efektif, 
kamu bisa menarik dagu semakin ke atas.
Sejumlah latihan tersebut bisa membantu 
kamu untuk menguruskan pipi yang terlalu 
tembam. Lakukan secara rutin setiap hari 
untuk melatih dan menguruskan pipi.
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Tanah Air

Pemerintah mengumumkan secara 
resmi penerimaan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) baik Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) dan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 
dua akan dibuka pada Oktober 2019. 
Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
memprediksi peserta seleksi akan 
mencapai 5,5 juta.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, 
mengatakan total kebutuhan ASN 
nasional 2019 berjumlah 254.173. 
Mencakup 100.000 formasi CPNS dan 
100.000 formasi P3K Tahap Kedua, dan 
sisanya sudah dilaksanakan pada 
seleksi P3K Tahap Pertama.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), 
berpesan para Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS), untuk menggerakkan roda 
pemerintahan agar mengangkat 
perekonomian negara. Wapres JK pun 
mewanti para CPNS untuk 
mempersiapkan kualitas diri dalam 
menghadapi tantangan zaman, yang 

Syarat Pendaftaran CPNS 2019

menuntut kemampuan dalam hal 
berkreasi dan berinovasi.
"Jadi kombinasi antara sumber daya alam 
dan sumber daya manusia adalah kunci 
daripada kemakmuran dan kemajuan 
bangsa. Itu menentukan posisi kita dalam 
tingkat persaingan antar bangsa dan 
negara," ungkap dia.
Menjelang Oktober, berikut sejumlah fakta 
yang dirangkum merdeka.com untuk 
peminat CPNS dan PPPK perlu 
perhatikan agar berpeluang besar 
diterima.
Penyebab Pendaftar Gagal Seleksi 
Administrasi
Selaku Ketua Pelaksana Panitia Seleksi 
ASN Nasional (Panselnas), Bima 
menyampaikan sejumlah kendala yang 
dialami pelamar CPNS 2018, di 
antaranya, pertama, database 
kependudukan yang tidak update.
"Terutama kesulitan pelamar melakukan 
update Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

Inggris menyiapkan dana tambahan 
sebesar US$ 2,6 miliar (Rp 36,6 triliun) 
untuk memastikan negara itu siap 
meninggalkan Uni Eropa (UE) entah itu 
dengan atau tanpa kesepakatan pada 
akhir Oktober 2019.Pemerintahan baru 
yang dipimpin Perdana Menteri (PM) 
Boris Johnson, yang mengambil 
kekuasaan pekan lalu, bertekad untuk 
meninggalkan blok perdagangan itu 
tanpa kesepakatan dalam tiga bulan 
kecuali UE setuju merundingkan ulang 
kesepakatan dari pendahulunya, 
Theresa May.Para menteri telah 
memperingatkan salah satu elemen 
yang paling diperdebatkan dalam 
perjanjian perceraian Inggris-UE adalah 
penghalang perbatasan Irlandia atau 
klausul backstop.
Inggris ingin penghalang tersebut 
dihilangkan, namun UE berulang kali 
menyatakan tidak akan menyetujuinya.
Dalam pengumuman kebijakan utama 
pertamanya, menteri keuangan baru 
Sajid Javid menggandakan pengeluaran 
untuk persiapan Brexit tanpa 

Inggris Dana Untuk No Deal Brexit

kesepakatan (no-deal) pada tahun 
ini.Dana tambahan itu akan dipakai untuk 
membiayai kampanye iklan secara 
nasional, membantu warga Inggris tinggal 
di luar negeri, dan memastikan pasokan 
obat-obatan, serta peningkatan 
infrastruktur di sekitar pelabuhan-
pelabuhan.“Dengan tersisa 92 hari 
sampai Inggris meninggalkan UE, penting 
bahwa kita mengintensifkan rencana 
untuk memastikan kita siap,” kata Javid.
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Kartu Keluarga (KK) di Kantor 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Dukcapil) daerah dan pusat," ungkap 
dia.
Kedua, sejumlah ijazah pelamar tidak 
sesuai kualifikasi Pendidikan yang 
dipersyaratkan. Ketiga, KTP yang 
diunggah pelamar tidak jelas atau 
bukan KTP asli. Dan keempat, sejumlah 
dokumen pendukung yang dilampirkan 
tidak lengkap.
"Beberapa 
permasalahan ini 
yang menjadikan 
peserta tidak 
memenuhi syarat 
administrasi 
(CPNS)," ungkap 
dia.
Formasi Guru 
dan Tenaga 
Kesahatan 
Paling Besar 
Dibuka
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB) Syafruddin memastikan, 
posisi guru dan tenaga kesehatan tetap 
akan menjadi formasi terbesar pada 
perekrutan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 
II dan Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) 2019.
"Para dokter-dokter di puskesmas kita 
saat ini baru sekitar 75 persen. 
Puskesmas kita itu kekurangan dokter. 
Jadi untuk PPPK tetap guru dan tenaga 
kesehatan," ujar dia di Jakarta, Selasa 
(30/7).Sama halnya dengan CPNS, 
kedua bidang pekerjaan tersebut akan 
banyak dibutuhkan. "CPNS tetap itu 
tenaga-tenaga yang teknis profesional, 
tetap guru, tenaga kesehatan," 
sambungnya.
Tenaga Administratif Tak Dibuka
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB), Syafruddin, menjelaskan 
pemerintah saat ini tengah mencari 
banyak tenaga profesional. Oleh 
karenanya, dia menambahkan, 
pemerintah belum akan membuka 
lowongan bagi tenaga administratif 
pada PPPK Tahap II dan CPNS 2019 

nanti.
"Kemudian tenaga-tenaga yang akan 
ditempatkan di Kementerian/Lembaga 
juga harus teknis profesional. Jadi 
tenaga administrasi tidak akan direkrut," 
tegas dia.
Formasi Khusus Tak Akan Dibuka 
Besar
Pemerintah pada pendaftaran Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 lalu 
turut membuka sejumlah jalur formasi 

khusus dengan 
beberapa kriteria 
seperti 
penyandang 
disabilitas dan atlet 
berprestasi.Kepala 
Badan 
Kepegawaian 
Negara (BKN), 
Bima Haria 
Wibisana, 
mengatakan 

pihaknya belum tahu secara pasti 
apakah jalur formasi khusus tetap akan 
dibuka untuk CPNS 2019.Meski tak 
menutup kemungkinan, Bima 
menuturkan, jumlah untuk jalur formasi 
khusus di CPNS tahun ini tidak akan 
tersedia banyak seperti pada seleksi di 
tahun sebelumnya. "Mungkin tahun ini 
tidak begitu banyak. Kalau pun ada 
paling sekitar 1-2-3 orang. Tidak akan 
sebanyak yang kemarin," tukas dia.
5 dari 5 halaman
Masyarakat Diminta Fokus Pilih Salah 
Satu Antara PPPK dan CPNS
Kepala Badan Kepegawaian Negara 
(BKN), Bima Haria Wibisana, 
mengimbau calon peserta untuk fokus 
mengikuti salah satu di antaranya saja.
"Saya belum tahu apakah nanti boleh 
mendaftar dua-duanya. Tapi bagi saya 
enggak usah gambling, persiapkan diri 
untuk PPPK atau persiapkan diri untuk 
CPNS saja, karena materi soal dan 
sistematikanya berbeda," tuturnya.
Saran ini disampaikan lantaran dirinya 
tak mau calon peserta kelimpungan 
akibat mendaftarkan diri dalam seleksi 
PPPK dan CPNS. "Kalau CPNS kan dia 
harus belajar untuk SKD, SKB, dan lain-
lain. Kalau PPPK ya langsung dijadiin 
satu," sambungnya.
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 Departemen Kehakiman Amerika 
Serikat (AS) 
menyatakan, pelaku 
peretasan informasi 
pribadi pelanggan 
Capital One Financial 
Corp berhasi 
ditangkap oleh Biro 
Investasi Federal 
(FBI), Senin 
(29/7/2019) waktu 
setempat.Seperti 
dilansir Reuters, 
Selasa (30/7/2019), 
Paige Thompson 
yang merupakan 
mantan insinyur 
perangkat lunak 
sebuah perusahaan 
teknologi di Seattle, 
ditangkap dengan tuduhan melakukan 
aksi peretasan data informasi pribadi 
yang tersimpan di Capital One Financial 

Pelaku Perentas Data Capital One Ditangkap

Corp.
Thompson (33), muncul 
pertama kali di Pengadilan 
Distrik AS di Seattle, dan 
diperintahkan untuk 
ditahan, sambil menunggu 
digelarnya sidang pada 1 
Agustus mendatang.
Pihak Capital One 
menyatakan, informasi 
pribadi termasuk nama, 
alamat, nomor telepon dan 
skor kredit sekitar 100 juta 
orang nasabah di Amerika 
Serikat (AS) dan 6 juta 
orang di Kanada, telah 
diperoleh oleh pelaku 
peretasan.
Insiden ini diperkirakan 
menelan biaya antara US$ 

100 juta hingga US$ 150 juta, terutama 
karena pemberitahuan pelanggan, 
pemantauan kredit dan dukungan hukum.

Pemerintah Belanda resmi melarang 
penggunaan pakaian penutup wajah 
atau cadar pada Kamis (1/8). Aturan ini 
berlaku di gedung-gedung pemerintah 
dan transportasi publik.
Sejak awal dirancang 13 tahun lalu, 
aturan tersebut mendapat sejumlah 
penolakan dari berbagai pihak. 
Penolakan tersebut antara lain datang 
dari perusahaan transportasi publik dan 
rumah sakit.Dilansir dari media daring 
lokal, DutchNews, seorang yang 
memakai cadar di ruang publik akan 
dikenakan denda sebesar 150 Euro atau 
setara dengan Rp 2,3 juta. Ruang publik 
yang dimaksud dalam aturan tersebut 
meliputi transportasi umum, rumah sakit, 
dan sekolah. Meski demikian, 
pemberlakuan larangan tersebut tidak 
berlaku di jalan terbuka.
Menanggapi pemberlakuan aturan ini, 
pemerintah Belanda 
menggambarkannya sebagai bentuk 
"netralitas beragama". Menurut 
pemerintah Belanda, aturan baru 
Belanda itu berbeda dengan aturan di 
sejumlah negara tetangga yang dinilai 

Belanda Resmi Larang Cadar

berisi larangan lebih luas. Lebih lanjut 
pemerintah mengatakan, larangan 
penggunaan cadar akan kembali 
dievaluasi dalam tiga tahun mendatang.
Selain cadar, penggunaan masker ski 
juga termasuk dalam aturan baru 
tersebut. Sebelum efektif diberlakukan di 
Belanda, negara Eropa lain seperti 
Perancis, Jerman, Belgia, dan Swiss 
telah lebih dulu melarang penggunaan 
burqa di tempat umum.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359
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Tanah Air

Belum lama ini sempat heboh soal 
pemilik para unicorn lokal yang menjadi 
kebanggaan Presiden Joko Widodo 
ternyata sudah milik asing tepatnya 
Singapura. Informasi tersebut terlontar 
dari hasil riset Google Temasek. Sempat 
mendukung informasi tersebut, Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Thomas Trikasih Lembong 
akhirnya meralat ucapannya sambil 
menyebut bahwa para unicorn lokal, 
yakni Gojek, Tokopedia, Traveloka dan 
Bukalapak, adalah milik lokal dan 
berbasis di negeri ini. Para pihak 
unicorn sendiri juga membantah 

Mengintip Pemilik Saham Gojek

persoalan tersebut dan memastikan 
bahwa mereka merupakan perusahaan 
yang berbasis di Indonesia. Salah 
satunya adalah Gojek.Dalam catatan 
Kontan.co.id, Chief of Corporate Affairs 
Gojek, Nila Marita menyatakan bahwa 
Gojek adalah perusahaan yang terdaftar 
di Indonesia dengan nama PT Aplikasi 
Karya Anak Bangsa. Seluruh penanaman 
modal dan investasi ditanamkan dan 
dibukukan secara penuh di perusahaan 
tersebut. Dan ia pun memastikan Gojek 
tidak memilik induk perusahaan di 
Singapura. Menurut penelusuran 
Kontan.co.id dari data dari Ditjen 

Direktur Keuangan Angkasa Pura II 
Andra Y Agussalam dan seorang staf 
PT Industri Telekomunikasi Indonesia 
(Inti), Taswin Nur, resmi ditahan KPK 
setelah ditetapkan sebagai tersangka 
dalam kasus suap di antara kedua 
lembaga. Andra diduga menerima duit 
senilai hampir Rp 1 miliar dari Taswin. 
Selanjutnya, Andra dan Taswin akan 
ditahan selama 20 hari ke depan. 
Andra ditahan di 
rumah tahanan K4 
KPK, sementara 
Taswin di rumah 
tahanan Pomdam 
Jaya Guntur. 
Dirangkum detikcom, 
Jumat (2/8/2019), 
berikut ini sederet 
fakta kasus suap 
yang melibatkan 
Angkasa Pura II dan 
PT Inti:
1. Suap untuk 
Amankan Proyek BHS
Andra diduga menerima suap dari 
pihak PT Inti yang juga merupakan 
perusahaan BUMN senilai SGD 
96.700. Apabila dikurs ke dalam 
rupiah, nilainya kurang-lebih Rp 994 
juta. Ia diduga menerima suap agar PT 
Inti mendapatkan proyek baggage 
handling system (BHS) atau sistem 
penanganan bagasi untuk 6 bandara. 
2. Proyek BHS Senilai Rp 86 miliar
Andra menerima suap dari Taswin 
untuk memastikan PT Inti 
mendapatkan proyek BHS atau sistem 
penanganan bagasi untuk 6 bandara. 
Proyek itu nantinya dioperasikan anak 
usaha PT AP II, yaitu PT Angkasa 
Pura Propertindo (APP). Nilai proyek 
tersebut kurang-lebih Rp 86 miliar.
Andra diduga menerima duit senilai 
hampir Rp 1 miliar itu setelah berhasil 
melakukan 'permainan' dengan 
mengarahkan PT APP agar menunjuk 
langsung PT Inti untuk menggarap 
proyek BHS. Padahal PT APP awalnya 
berencana melakukan tender 

Direktur Keuangan PT. AP II Jadi Tersangka

Tanah Air

pengadaan proyek BHS.
"PT APP awalnya berencana melakukan 
tender pengadaan proyek BHS, namun 
AYA (Andra Y Agussalam) mengarahkan 
agar PT APP melakukan penjajakan 
untuk penunjukan langsung kepada PT 
Inti. Padahal, dalam pedoman 
perusahaan, penunjukan langsung 
hanya dapat dilakukan apabila terdapat 
justifikasi dari unit teknis bahwa barang 

atau jasa hanya dapat 
disediakan oleh satu pabrikan, 
satu pemegang paten, atau 
perusahaan yang telah 
mendapat izin dari pemilik 
paten," ucap Wakil Ketua KPK 
Basaria Pandjaitan dalam 
konferensi pers di KPK, Jalan 
Kuningan Persada, Jakarta 
Selatan, Kamis (1/8).
3. KPK Sebut Duit Suap 
Senilai SGD 96.700 Bukan 
yang Pertama
KPK menyebut suap senilai 

SGD 96.700 bukanlah yang pertama 
diterima Andra. KPK menyebut 
pemberian ini sudah berlangsung 
beberapa kali."Apakah ini penerimaan 
pertama, menurut informasi dari gelar 
pertama, ini bukan yang pertama, dan 
proyeknya bukan hanya ini. Tapi hasil 
ekspose menyatakan uang ini untuk 
BHS (baggage handling system)," ucap 
Basaria di gedung KPK, Jalan Kuningan 
Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/8).
4. KPK Incar Aktor Lain 
Selanjutnya, KPK akan 
mengembangkan kasus suap antar-
BUMN ini. KPK menyebut kemungkinan 
masih ada aktor lain di balik kedua 
tersangka. "Apakah keputusan itu bisa 
diambil seorang diri, sudah pasti tidak, 
jadi kemungkinan akan dikembangkan. 
Karena operasinya adalah tangkap 
tangan itu tidak bisa dalam satu hari ini 
kita harus menyimpulkan siapa pelaku-
pelaku yang memenuhi unsur jadi 
tersangka," kata Basaria di gedung KPK, 
Jalan Kuningan Persada, Jakarta 
Selatan, Kamis (1/8).
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Administrasi Hukum Umum (AHU), 
Gojek memang tercatat sebagai PT 
Aplikasi Karya Anak Bangsa dan 
berstatus sebagai penanaman modal 
asing alias PMA. Alamatnya berada di 
Gedung Equity Tower Lantai 35, 
Jenderal Sudirman.Yang menarik dari 
data tersebut adalah ternyata cukup 
banyak pemegang saham dari 
perusahaan aplikasi tersebut. Selain 
ada nama pendiri seperti Nadiem 
Makarim yang masih punya tiga seri 
saham, terdapat juga beberapa pribadi 
dan perusahaan yang tercatat. Baik itu 
dari dalam negeri maupun luar negeri. 
Ilustrasi logo Gojek di atribut 
driver(Facebook) Sebut saja ada Allianz 
Strategic Investments SARL, Anderson 
Investment Pte Ltd, Asean China 
Investment Fund (US) III LP, Gamvest 
Pte Ltd, Golden Signal Limited, dan 
Google Asia Pacific Pte Ltd. Kemudian, 

ada pula KKR Go Investment Pte Ltd, 
London Residential II SARL, Natural Plus 
Holdings Limited, OZ GOJ Sculptor 
Investments SARL dan investor asing 
lainnya. Ada juga investor dalam negeri. 
Sebut saja PT Astra International Tbk, PT 
Asuransi Jiwa Sequis Life, PT 
Chandramahkota Prima, PT Global Digital 
Niaga, PT Northstar Pacific Investasi, PT 
Sigmantara Alfindo, PT Union Sampoerna, 
PT Radianx Capital LP dan 
lainya.Kemudian ada Rakuten Europe 
SARL, Sequoia Capital India Growth 
Investments, Sisteen Dragonfruit SARL, 
Tencent Mobilty Limited, WP Gojek 
Invesments Partnership LP, WP 
Investments VI BV, dan lainnya. Para 
pemegang saham tersebut mempunyai 
saham dalam seri yang berbeda dengan 
jumlah yang beragam. Dengan jumlah per 
seri antara puluhan juta rupiah hingga 
puluhan miliar rupiah. 
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Pimpinan militer China di Hong Kong 
angkat bicara untuk pertama kalinya 
terkait unjuk rasa Hong Kong, 
mengatakan kerusuhan telah sangat 
mengancam kehidupan dan keselamatan 
orang-orang dan tidak boleh ditoleransi.
Komandan Garnisun Tentara 
Pembebasan Rakyat di Hong Kong Chen 
Daoxiang memperingatkan bahwa 
mereka ditugaskan untuk melindungi 
kedaulatan nasional, keamanan, 
stabilitas dan kemakmuran Hong 
Kong.Pernyataan itu disampaikan 
setelah 43 pengunjuk rasa didakwa 
melakukan kerusuhan dan dibebaskan 
dengan jaminan. Beberapa dari mereka 
yang didakwa berumur 16 tahun dan 
termasuk seorang pilot Cathay 
Pacific.Pimpinan Tentara Pembebasan 
Rakyat juga memberikan dukungannya 
kepada pemimpin eksekutif Hong Kong, 
Carrie Lam, juga kepada kepolisian Hong 
Kong karena dinilai telah menegakkan 
hukum dengan tegas.Dalam acara 
tersebut, Tentara Pembebasan Rakyat 
merilis video dramatis yang menampilkan 
militer. Dalam satu adegan, latihan anti 
huru hara diperlihatkan di mana barisan 
tentara berbaris memegang perisai huru-
hara maju dan menembaki warga yang 
melarikan diri. Adegan itu termasuk 
rekaman tank, meriam air, dan warga 
yang diborgol kemudian dibawa.Seorang 
tentara terlihat berteriak dalam bahasa 
Kanton, bahasa yang digunakan di Hong 
Kong dan bukan di daratan China: 
"Semua konsekuensi adalah risiko Anda 
sendiri."Intervensi pimpinan militer China 
ini muncul ketika kepala eksekutif 
pertama Hong Kong, Tung Chee-hwa, 
menuduh AS dan Taiwan merancang 
unjuk rasa. Tung mengklaim politisi asing 
dan pasukan anti-China dengan motif 
tersembunyi bekerja untuk menghasut 
ketakutan rakyat Hong Kong dan 
merusak hubungan antara China daratan 
dan Hong Kong. Dia memperingatkan 
orang-orang Hong Kong agar jangan 
mau dimanfaatkan.Tung, yang adalah 
wakil ketua Konferensi Konsultatif Politik 
Rakyat China, juga memberikan 
dukungannya kepada pihak berwenang 
Hong Kong dalam membela aturan 

Akankah Militer China Turun Ke Hong Kong?
hukum dan mengambil langkah tegas untuk 
memulihkan ketertiban sosial, 
menambahkan bahwa mereka telah 
mendengar suara publik.
Pernyataan ketua PLA dan Tung 
menegaskan kembali posisi Beijing dan 
retorika yang digunakannya selama protes 
dengan dukungan dari otoritas Hong Kong, 
klaim bahwa pasukan asing ikut campur, dan 
mengutuk protes yang semakin keras.
Pekan lalu, seorang pejabat dari 
Kementerian Pertahanan China mengatakan 
Beijing dapat melakukan intervensi secara 
hukum jika pemerintah Hong Kong meminta 
bantuan dalam menjaga ketertiban sosial.
Bloomberg melaporkan, seorang pejabat 
senior AS mengatakan Gedung Putih 
sedang memantau kongregasi pasukan 
China di perbatasan Hong Kong. Seorang 
pengamat mengatakan mungkin saja 
mereka hanya mengamati upacara 
pengambilan sumpah oleh polisi.
"Komentar Tentara Pembebasan Rakyat 
adalah bagian dari perang psikologis 
melawan Hong Kong," kata Andreas Fulda, 
seorang peneliti China di Universitas 
Nottingham, menambahkan bahwa ia 
percaya bahwa sangat tidak mungkin tentara 
China akan campur tangan untuk 
menghindari konflik bersenjata perkotaan 
yang berlarut-larut."Setiap gelar militer di 
Hong Kong juga akan menimbulkan 
perselisihan internal di dalam Partai 
Komunis China," katanya, seraya 
menambahkan kota tersebut merupakan 
pusat keuangan penting bagi partai tersebut.
Hong Kong dilanda unjuk rasa selama 
delapan pekan terakhir, yang dipicu usulan 
RUU ekstradisi yang akan memungkinkan 
tersangka dikirim ke China daratan. 
Kemarahan publik telah meningkat atas 
penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi, 
yang sedang diselidiki oleh pengawas 
korupsi kota karena tuduhan gagal 
melindungi publik ketika preman bertopeng 
menyerang pengunjuk rasa awal bulan Juli 
di Yuen Long.Ada protes yang direncanakan 
untuk dua pekan ke depan. Akhir pekan ini, 
pegawai negeri sipil telah merencanakan 
unjuk rasa damai pada Jumat, sementara 
pawai telah dijadwalkan pada Sabtu dan 
Minggu di seluruh wilayah. Pemogokan 
umum di seluruh kota diserukan pada Senin,
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