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Presiden Joko Widodo secara resmi 
telah 
mengumumk
an 
pemindahan 
ibu kota ke 
Kalimantan 
Timur pada 
Senin 
(26/8/2019) 
di Istana 
Negara, 
Jakarta. 
Dalam 
pidatonya, 
Jokowi 
menyampaik
an bahwa 
lokasi ibu 
kota baru 
berada di 
Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten 
yang dipilih adalah sebagaian 

Kabupaten Penajam Paser Utara dan 
sebagian 
Kabupaten 
Kutai 
Kartanegara. 
"Lokasi ibu 
kota baru 
yang paling 
ideal adalah 
di sebagian 
Kabupaten 
Penajam 
Paser Utara 
dan 
sebagian 
Kabupaten 
Kutai 
Kartanegara, 
Provinsi 
Kalimantan 

Timur," kata Jokowi. Penunjukan 
Kalimantan sebagai ibu kota sebenarnya 

Selamat Tinggal

Jakarta
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telah diumumkan Jokowi pada Sidang 
Bersama DPD-DPRI. Namun, Jokowi 
tidak menyampaikan secara pasti 
wilayah Kalimantan yang dipilih. 
Menurut Presiden, pemilihan lokasi di 
Kalimantan Timur itu didasari 
beberapa pertimbangan, yaitu: 1. 
Resiko bencana minimal (baik banjir, 
gempa bumi, tsunami, kebakaran 
hutan, gunung berapi dan tanah 
longsor; 2. Lokasi strategis (berada di 
tengah-tengah Indonesia), 3. 
Bedekatan dengan wilayah perkotaan 
yang sudah berkembang (Balikpapan 
dan Samarinda). 5. Sudah tersedia 
lahan yang dikuasai pemerintah seluas 

180.000 hektar. Untuk sementara sebagai 
permulaan hanya dibutuhkan 40.000 
hektar. Jokowi mengatakan, ada sejumlah 
alasan khusus yang mengharuskan ibu 
kota RI pindah. Sebelumnya Presiden 
Jokowi menegaskan bahwa pemindahan 
ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur 
bukan salah Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. "Ini bukan salah Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, bukan. Tetapi lebih 
karena besarnya beban yang diberikan 
perekonomian Indonesia kepada Pulau 
Jawa dan Jakarta," kata Jokowi yang juga 
mantan Gubernur DKI Jakarta. "Sudah 
terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, 
pusat bisnis, pusat keuangan, pusat 
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perdagangan, dan pusat jasa," kata 
Jokowi. Selain itu, beban Pulau Jawa 
juga semakin berat karena ditempati 
oleh 54 persen dari total jumlah 
penduduk Indonesia atau sebesar 150 
juta jiwa. "Kita tidak bisa membiarkan 
terus menerus beban Jakarta dan 
Pulau Jawa semakin berat dalam hal 
kepadatan penduduk, kemacetan lalu 
lintas yang sudah terlanjur parah dan 
polusi udara dan air yang harus 
segera kita tangani," kata Jokowi. 
"Dan 58 persen PDB ekonomi 
Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan 
Pulau Jawa sebagai sumber 

ketahanan pangan," lanjutnya. Oleh 
karena itu, menurut Jokowi, ibu kota 
negara harus dipindah. Terkait sumber 
pendanaan pembangunan ibu kota baru 
di Kalimantan Timur, Jokowi menyebutkan 
akan membutuhkan biaya sekitar 466 
triliun. "Perlu kami sampaikan, total 
kebutuhan untuk ibu kota baru kurang 
lebih Rp 466 triliun," kata Jokowi. Biaya 
tersebut nantinya akan diambil dari APBN 
sebesar 19 persen. Dengan kata kain, 
dibutuhkan Rp 88,54 triliun untuk 
membangun infrastruktur dasar di 
Penajam dan Kutai Kartanegara. 
Selebihnya, pemerintah akan bekerja 
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sama dengan Badan Usaha dan 
investasi. "Namun berasal dari skema 
kerja sama pengelolaan aset yang ada 
nanti di ibu kota baru dengan yang ada 
di Jakarta," ucap Jokowi. "(Kebutuhan 
anggaran) sisanya, berasal dari kerja 
sama Pemerintah dengan Badan 
Usaha atau KPBU dan investasi 
langsung swasta dan BUMN," 
lanjutnya. Dalam pernyataannya, 
Jokowi juga menyatakan bahwa 
pemerintah akan menyiapkan rencana 
undang-undang pemindahan ibu kota 
baru. "Sehubungan dengan itu, 
pemerintah akan segera menyiapkan 
RUU untuk disampaikan ke DPR," kata 
Jokowi. Untuk itu, Jokowi telah 
menyurati Ketua DPR Bambang 
Soesatyo mengenai keputusan 
tersebut. Dalam isi suratnya, Jokowi 

juga telah melampirkan hasil kajian 
mengenai calon ibu kota baru. Meski ibu 
kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, 
Jokowi menegaskan bahwa Jakarta tidak 
akan dilupakan. "Jakarta akan tetap 
menjadi prioritas pembangunan dan terus 
dikembangkan jadi kota bisnis, kota 
keuangan, pusat perdagangan, dan pusat 
jasa berskala regional dan global," kata 
Jokowi. Menurut dia, pemerintah sudah 
menyiapkan anggaran sebesar 571 triliun 
kepada Pemprov DKI Jakarta untuk 
melakukan urban regeneration dan 
rencana itu masih terus berjalan. 
"Pembahasannya sudah pada level teknis 
dan siap dieksekusi," ucapnya. Dewan 
Perwakilan Rakyat menyatakan telah 
menerima surat pengantar terkait 
pemindahan ibu kota negara dari 
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ketua 



08 07 www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

sama dengan Badan Usaha dan 
investasi. "Namun berasal dari skema 
kerja sama pengelolaan aset yang ada 
nanti di ibu kota baru dengan yang ada 
di Jakarta," ucap Jokowi. "(Kebutuhan 
anggaran) sisanya, berasal dari kerja 
sama Pemerintah dengan Badan 
Usaha atau KPBU dan investasi 
langsung swasta dan BUMN," 
lanjutnya. Dalam pernyataannya, 
Jokowi juga menyatakan bahwa 
pemerintah akan menyiapkan rencana 
undang-undang pemindahan ibu kota 
baru. "Sehubungan dengan itu, 
pemerintah akan segera menyiapkan 
RUU untuk disampaikan ke DPR," kata 
Jokowi. Untuk itu, Jokowi telah 
menyurati Ketua DPR Bambang 
Soesatyo mengenai keputusan 
tersebut. Dalam isi suratnya, Jokowi 

juga telah melampirkan hasil kajian 
mengenai calon ibu kota baru. Meski ibu 
kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, 
Jokowi menegaskan bahwa Jakarta tidak 
akan dilupakan. "Jakarta akan tetap 
menjadi prioritas pembangunan dan terus 
dikembangkan jadi kota bisnis, kota 
keuangan, pusat perdagangan, dan pusat 
jasa berskala regional dan global," kata 
Jokowi. Menurut dia, pemerintah sudah 
menyiapkan anggaran sebesar 571 triliun 
kepada Pemprov DKI Jakarta untuk 
melakukan urban regeneration dan 
rencana itu masih terus berjalan. 
"Pembahasannya sudah pada level teknis 
dan siap dieksekusi," ucapnya. Dewan 
Perwakilan Rakyat menyatakan telah 
menerima surat pengantar terkait 
pemindahan ibu kota negara dari 
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ketua 



10 09www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

DPR Bamsoet mengatakan 
lembaganya menyambut baik dan 
mendukung keputusan Jokowi 
memindahkan ibu kota dari Jakarta ke 
Penajem Paser Utara dan Kutai 
Kartanegara, Kalimantan Timur. Dia 
meyakini keputusan itu telah 
mempertimbangkan berbagai aspek. 
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar 
mengatakan, surat pengantar dari 
Jokowi itu juga dilampiri berkas kajian 
yang telah dilakukan Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
atau Bappenas. Indra mengatakan, 
DPR akan segera menyiapkan daftar 
inventarisasi masalah, serta meminta 
Bappenas menyiapkan naskah 
akademis menyangkut Rancangan 
Undang-undang pemindahan ibu kota. 

"Pemerintah harus menyampaikan dulu 
RUU tentang pemindahan ibu kota negara 
tersebut," kata Indra di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 
Agustus 2019. Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala 
Bappenas Bambang Brodjonegoro yang 
ikut mendampingi Jokowi dalam jumpai 
pers kemarin turut menjelaskan soal 
tahapan waktu pemindahan ibu kota. 
Bambang mengatakan, setelah lokasi ibu 
kotabaru Indonesia resmi diumumkan, 
pemerintah masuk ke tahap persiapan. 
Pada 2020, pemerintah mulai 
mematangkan regulasi, masterplan, dan 
desain tata ruangnya. Bambang 
memperkirakan proses pemindahan ibu 
kota baru dimulai pada 2024. "Kita 
harapkan paling lambat 2024 proses 

pemindahan sudah dilakukan," ujar 
Bambang. Bambang mengatakan, 
berdasarkan kerangka waktu yang telah 
disusun pemerintah, selanjutnya akan 
dilakukan penentuan lokasi yang 
melibatkan Gubernur Kalimantan timur 
Isran Noor. Sementara itu, 
pembangunannya bisa dimulai pada 
akhir 2020. Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, Basuki 
Hadimuljono, mengatakan penyusunan 
desain langsung dimulai dari Setelah 
Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
mengumumkan secara resmi lokasi ibu 
kota baru. Basuki menjelaskan, 
infrastruktur dasar yang akan dibangun 
meliputi jalan, air bersih, dan sanitasi. 

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan 
membangun kawasan permukiman dan 
perkantoran. "Desain kita mulai sekarang 
sampai dengan pertengahan tahun 
depan. Insya Allah ground breaking untuk 
prasarana dasar bisa dimulai tahun 
depan," jelasnya di sela rapat kerja 
dengan Komisi V Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin 26 
Agustus 2019. Basuki menerangkan, 
setelah desain rampung, Kementerian 
PUPR akan mengajukan kebutuhan 
anggaran. Adapun anggaran akan 
menggunakan skema tahun jamak atau 
multiyears contract (MYC). Di sisi lain, 
Kementerian PUPR juga berniat 
menggunakan skema design and build 
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pada pembangunan kawasan 
permukiman dan perkantoran di ibu kota 
baru. Skema ini menurut Basuki lebih 
cepat dibandingkan dengan metode 
konvensional yang harus membuka 
lelang konsultan desain terlebih dahulu. 
"Kita punya kriteria desain jadi 
langsung tender fisik. Ini sama seperti 
renovasi GBK [Gelora Bung Karno], 
lebih cepat," kata Basuki. Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 
Sofyan A Djalil mengklaim, pemerintah 
telah menguasai 90 persen lahan calon 
ibu kota baru di Kalimantan Timur. 
Adapun total kebutuhan luas wilayah 
ibu kota tersebut mencapai 180 ribu 
hektar. "Itu 90 persen adalah tanah 
negara, paling sisanya yang 
dibebaskan hanya untuk jalan-jalan 
penghubung saja," kata Sofyan di 

kantornya, Selasa (27/8/2019). Untuk 
menghindari spekulan, sisa lahan yang 
belum dikuasai akan dibekukan. 
Sehingga, bila sewaktu-waktu pemerintah 
membutuhkan dapat segera dibebaskan. 
"Alhamdulillah saya pikir pembebasan 
tanah itu enggak terlalu banyak ya," 
ujarnya. Adapun pembekuan lahan akan 
dilakukan setelah penetapan lokasi 
dikeluarkan. Ia pun belum dapat 
memastikan ada berapa banyak bidang 
lahan yang nantinya akan dibekukan 
untuk dibebaskan. "Belum kita tentukan 
karena penloknya pun masih belum 
dikeluarkan," kata dia. Hanya, ia 
menyatakan, pembebasan tersebut akan 
dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
telah menyusun detail penggunaan lahan. 
"Sangat tergantung bagaimana rencana 
Pak Menteri PU, bukin jalan, bikin ini kan. 

Seperti jalan tol, begitu penlok mau bikin 
kita bebaskan. Itu relatif mudah," 
tandasnya. Persiden Jokowi akhirnya 
mengumumkan lokasi Ibu Kota Indonesia 
yang baru. yakni di Kalimantan Timur. 
Terletak di dua kabupaten, Kutai 
Kartanegara dan Penajam Paser Utara. 
Sejatinya, lokasi ini sudah diperkirakan 
banyak pihak. Bahkan Bappenas sempat 
keceplosan dan membenarkan 
pertanyaan wartawan. Meski kemudian 
hal itu dibantah Presiden, sejatinya itu 
bagian dari komunikasi politik untuk 
menegur Bappenas. Bahwa yang berhak 
mengumumkan itu Presiden Indonesia, 
maka Bappenas jangan mendahului. 
Pengumuman pindah ibu kota, hingga 

rancangan desain yang sudah siap 
dikerjakan, jelas merupakan langkah 
besar. Wacana pemindahan ibu kota ini 
sudah terjadi sejak jaman Presiden 
pertama Indonesia, Soekarno. Namun 
karena beberapa alasan, wacana 
tersebut tak pernah rampung dan 
dieksekusi. Di jaman Soekarno, 
sebenarnya wacana pemindahan ibu 
kota sudah cukup serius. Sudah ada 
desain sederhana dan rencana 
pembangunan. Namun rencana 
tersebut harus terbengkalai karena 
muncul tawaran kepada Indonesia, 
untuk menjadi tuan rumah Asian 
Games. Sehingga Bung Karno 
kemudian fokus membangun Jakarta. 
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Dibangunlah stadion, Sarinah, Hotel 
Indonesia dan patung selamat datang HI. 
Era Soeharto, terlalu sibuk 
mempertahankan kekuasaan. Jadi 
pemindahan ibu kota tak pernah serius 
direncanakan. Jaman Habibie, Megawati 
dan Gusdur, terlalu sebentar. Tak cukup 
waktu untuk persiapan dan eksekusi. 
Sebenarnya wacana pemindahan ibu 
kota kembali mencuat saat SBY dua 
periode memimpin Indonesia. Sudah 
dibentuk tim khusus untuk mengurusi 
segala kebutuhan yang diperlukan untuk 
pemindahan ibu kota. Tapi lagi-lagi gagal. 
Tidak seperti jaman Soekarno yang 
memiliki alasan sederhana, era SBY 
terlalu rumit untuk dijabarkan. Ada gosip 
dari orang yang dulu ikut terlibat dalam 
rencana pemindahan ibu kota, katanya 
mereka tak yakin bisa terlaksana karena 
masifnya korupsi saat itu. Mereka tak 
mau menjadi bagian dari korupsi besar-
besaran atas alasan proyek pindah ibu 
kota. Nah sekarang, di era Jokowi, 
rencana pemindahan ibu kota itu sudah 

di depan mata. Tinggal eksekusi. 
Pernyataan Presiden kemarin 
menandakan bahwa pemindahan ibu 
kota hampir mustahil dibatalkan. Jokowi 
sebagai Presiden nampaknya sudah 
menghitung betul rencana ini sejak awal 
menjabat. Seperti sebuah niat, kalau 
menang lagi maka kita akan punya ibu 
kota baru. Dan niat ini ditutup serapat 
mungkin, untuk menghindari perdebatan 
dini dan gangguan lainnya. Selama lima 
tahun menjabat, Jokowi juga 
menunjukkan sebuah keseriusan 
bekerja. Pembangunan infrastruktur 
berjalan lancar sesuai rencana. Jalan tol 
di mana-mana. Bandara, pelabuhan dan 
aneka transportasi umum terus dibenahi. 
Sampai akhirnya istilah infrastruktur 
begitu melekat dengan Presiden. 
Meskipun di tengah jalan terus diganggu 
dengan narasi-narasi negatif oleh kubu 
oposisi, pembangunan infarstruktur terus 
digarap serius. Hingga akhirnya 
sekarang kita bisa melihat hasilnya, 
menikmati fasilitasnya, dan lupa dengan 
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segala nyinyiran kubu oposisi. Uang 
yang banyak dan tuntutan 
pertanggungan jawab yang besar, juga 
menjadi pertimbangan Jokowi dalam 
memindahkan ibu kota. Pemindahan 
ibu kota ini, tidak bisa dilakukan oleh 
banyak orang. Hanya sebagian kecil 
manusia yang bisa membuat 
rancangan pemindahan ibu kota. 
Dengan penempatan kota seperti ini, 
kita melihat bagaimana posisi pusat 
pemerintahan, benar-benar berada di 
pusat Indonesia. Pulau di bagian 
tengah Indonesia adalah Kalimantan. 
Secara geografis, ada kecocokan 
antara pusat pemerintahan secara 
“figuratif” dengan pusat pemerintahan 
secara “geografis”. Selain itu, 
Kalimantan memang merupakan pulau 
tua, yang tidak dilintasi oleh jalur api 
aktif. Lantas, apakah itu yang menjadi 
alasan satu-satunya pemindahan ibu 
kota? Tidak. Jokowi memikirkan 
secara kapasitas juga. Jakarta tidak 
bisa lagi menahan beban pusat 
pemerintahan dengan pusat ekonomi. 
Negara-negara maju memisahkan 
antara pusat pemerintahan dengan 

pusat perekonomian. Seperti Amerika, 
pusat pemerintahan ada di Washington 
District of Columbia. Sedangkan pusat 
perekonomian ada di New York City. Dari 
sini kita melihat bahwa ada visi Indonesia 
maju yang dijalankan dan dilihat oleh Joko 
Widodo. Selama ini, kita begitu terpesona 
dengan kinerja Jokowi, dengan setiap 
gerakan politiknya yang begitu strategis, 
penuh perhitungan dan memiliki 
keuntungan dan manfaat jangka panjang. 
Kutai Kertanegara itu daerah dengan 
APBD terbesar kedua di Kalimantan, 
setelah Bengkalis. Tapi kita melihat 
ironinya bahwa di daerah sana, tingkat 
kemiskinan paling besar se-Kaltim. Jadi 
sebenarnya, apa yang dikerjakan Jokowi 
adalah untuk memastikan bahwa APBD 
terbesar kedua di Kalimantan ini, menjadi 
tepat guna. Dia bukan pemimpin yang 
ingin berada di luar sistem dan menilai 
begitu saja. Tapi dia adalah pemimpin 
yang menggerakkan sistem. Jokowi ini 
membangkitkan mimpi dari Bung Karno 
yang pernah ingin memindahkan ibu kota 
dari Jakarta ke Kalimantan. Sejarawan 
LIPI bernama Asvi Arwan Adam 
mengatakan bahwa pemindahan ibu kota 

ini sudah dimimpikan oleh Soekarno, 
namun tertahan pada tahun 1960-an 
karena ada hal besar yang perlu 
dipertimbangkan, yakni Asian Games. 
Jakarta jadi tuan rumah Asian Games. 
Pada akhirnya, rencana tersebut 
tertahan, sampai 50 tahun kemudian, 
ada seorang bernama Joko Widodo, 
menjalankan Asian Games kedua, 
dengan menggenapkan pemindahan 
ibu kota. Ini adalah mimpi besar. Berita 
di Jawa Pos online katanya 94,7 persen 
ASN (pegawai negeri) menolak pindah 
Ibukota menurut survey Indonesia 
Development Monitoring. Karena 
mungkin mereka takut tidak bisa 
merasakan fasilitas dan kemudahan 
hidup seperti yang ditemukan di 
Jakarta. Padahal logikanya, ketika ada 
manusia maka aktivitas ekonomi juga 
akan mengikuti. Kalau memang mereka 
nggak mau pindah ya biarkan saja. 
Silahkan mengundurkan diri atau 
pensiun dini. Buka lowongan CPNS 
untuk generasi muda yang mau tinggal 
di Kalimantan Timur, di wilayah Ibukota 
yang baru. Biarkan kursi-kursi kosong 
itu ditempati orang yang niat bekerja 
dan paham konsekuensi pekerjaan 
yang dimiliki. Toh rasa-rasanya memang 
nanti yang akan merasakan dinas di 
sana adalah PNS yang sekarang masih 
berusia muda. Yang umurnya sudah 45 
tahun ke atas sepertinya tak akan ikut 
pindah Ibukota. Sejak lama sudah 
diketahui bahwa mayoritas ASN 
bertendensi tidak loyal kepada NKRI. 
Banyak yang terkena paham radikal, 
banyak juga yang tidak kerja tapi gaji 
mau. Sudah menjadi rahasia umum 
ASN banyak yang terlibat KKN dan 
jalan-jalan cantik selama jam kerja. 
Padahal mereka digaji Pemerintah dan 
asal gaji mereka dari rakyat melalui 
pajak. Kasusnya serupa dengan dewan 
rakyat. Tidaklah heran kalau 90% lebih 
ASN menolak untuk pindah. Lebih dari 
separuh juga tidak memilih Jokowi saat 
Pilpres kemarin. Berbagai alasan 
dikemukakan walaupun sebenarnya 
alasan utama mereka adalah tidak mau 
kehilangan kemudahan ataupun 
sampingan yang selalu mereka 
dapatkan selama ini. Pemindahan ibu 

kota sebetulnya secara tidak langsung 
menjadi salah satu saringan bagi para 
ASN. Mana yang memang loyal dan 
bersedia bekerja demi NKRI dan mana 
yang mau enaknya saja. Demikian pula 
bagi para pengusaha. Tentu saja para 
pengusaha “nakal” akan langsung 
teriak-teriak menolak kepindahan ibu 
kota karena mereka tidak akan bisa 
main mata dengan oknum-oknum ASN 
di sektor usaha seperti sebelumnya. 
Sogok dan suap akan hilang. Tender-
tender dan studi banding akan 
tereliminasi. Tidak perlu jauh-jauh 
disaring pakai berbagai metode, yang 
setuju ikut yang tidak setuju ya sudah 
ditinggal alias keluar. Beres kan. 
karena masih banyak orang-orang 
yang mau kerja melamar jadi ASN. 
Apalagi kalau masih memelihara sikap 
mental KKN ala jaman dulu, lebih baik 
digantikan dengan personil-personil 
yang jujur dan rajin bekerja. Keputusan 
pindah Ibukota ini seperti punya filosofi 
menarik.
 Dulu saat kita duduk di bangku 
sekolah, pembahasan mengenai 
sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan 
Nusantara selalu diawali dengan 
membahas kerajaan Kutai 
Kartanegara. Kini berabad-abad 
kemudian, daerah itu akan kembali jadi 
pusat pemerintahan. Ini seperti melihat 
Presiden Jokowi ingin agar bangsa ini 
paham kembali tentang sejarah dan 
akar budayanya, termasuk 
perkembangan peradaban dari masa 
ke masa. Dengan kita tidak menjadi 
kacang yang lupa kulitnya, kita akan 
jauh lebih mudah memahami kenapa 
sangat penting menjunjung nilai 
Pancasila dan ke-Bhinneka-an. Akhir 
kata, kita doakan proses pembangunan 
dan pemindahan Ibukota RI dari 
Jakarta ke tempat yang baru berjalan 
dengan lancar dan transparan. 
Pengumuman ini masih proses awal. 
Semoga dengan dipindahkannya 
Ibukota berarti akan memeratakan 
perekonomian Indonesia kedepannya. 
Mungkin dampaknya baru terasa 
setelah 10 tahun. Tapi, justru inilah 
jalan agar Indonesia kedepan bisa 
menjadi negera maju.
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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

Perawatan yang apik merupakan kunci 
dari kulit sehat bercahaya. Definisi 
perawatan yang digunakan di sini tidak 
terbatas pada penggunaan produk 
kecantikan seperti toner, serum, dan 
krim malam.Perawatan dari dalam juga 
penting untuk menjaga kesehatan kulit. 
Caranya adalah mengasup sumber 
nutrisi yang baik untuk kulit. Misalnya 
vitamin A, vitamin C, dan vitamin E.
Nutrisi-nutrisi tersebut bisa Anda 
dapatkan dengan mudah dari buah-
buahan. Tak perlu buah impor yang 
berharga mahal, sebab buah murah 
meriah yang didapat dari pasar pun 
punya nutrisi super. Apalagi saat 
sedang musimnya. Kandungan gizinya 
lebih baik daripada buah lain.
1.Jeruk
Menurut artikel kesehatan yang dilansir 
Healthline, vitamin C memegang 
peranan penting dalam produksi 
kolagen dan reparasi sel kulit. Jenis 

Buah Yang Bernutrisi Super

vitamin yang satu ini bisa didapatkan dari 
buah jeruk-jerukan. Lemon lokal, jeruk 
nipis, jeruk keprok, atau jeruk baby 
sama-sama berlimpah vitamin C.
Konsumsi buah jeruk secara teratur 
untuk mendapatkan nutrisinya. Anda bisa 
mengolah buah ini menjadi wedang, 
infused water, atau jus.
2.Mangga
Secangkir buah mangga matang bisa 
memenuhi kebutuhan vitamin C tubuh 
dalam sehari. Buah mangga jenis apa 
saja merupakan sumber vitamin C yang 
baik. Selain itu, cairan dan vitamin A 
yang ada di dalamnya juga baik untuk 
menjaga kelembapan kulit dari dalam.
3Nanas
Buah nanas mengandung vitamin C 
cukup tinggi. Nutrisi ini diperlukan tubuh 
untuk memproduksi kolagen dan 
menjaga kesehatan sel kulit. Sementara 
itu, betakaroten yang ada di dalam buah 
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mangga akan membantu melindungi 
kulit dari kerusakan yang disebabkan 
oleh polusi, paparan sinar ultraviolet, 
dan usia.
4.Buah Naga
Menurut artikel lansiran Medical Daily, 
buah naga merah mengandung 
vitamin C yang cukup tinggi. Selain itu, 
lebih dari separuh kandungan buah 
naga adalah air. Cairan tersebut akan 
membantu menjaga kelembapan kulit 
dari dalam.
5.Pepaya
Buah pepaya adalah sumber vitamin 
A, vitamin C, dan likopen. Vitamin c 
dan likopen bertugas melindungi kulit 
dari tanda-tanda penuaan dini. 
Misalnya keriput, flek, dan kulit kusam.
Penelitian membuktikan kalau likopen 
juga ampuh untuk mengurangi ruam 
kemerahan yang terjadi akibat paparan 
sinar ultraviolet. Sementara penelitian 
lain menemukan bukti kalau konsumsi 
likopen dan vitamin C secara teratur 
selama 14 minggu bisa memudarkan 
kerutan pada wanita dewasa.
6.Tomat
Satu buah tomat matang berukuran 
sedang bisa memenuhi 30 persen 
kebutuhan vitamin C. Tak cukup 
sampai di situ, tomat juga 
mengandung likopen, antioksidan kuat 
yang diperlukan untuk perlindungan 
kulit.
7.Pisang
Buah bernutrisi tinggi ini merupakan 
sumber vitamin A dan vitamin C. Juga 

terdapat katekin di dalamnya. Ini adalah 
antioksidan kuat yang juga terdapat di 
dalam teh hijau. Selain sehat dikonsumsi, 
daging buah pisang juga baik untuk 
campuran masker.
8.Apel
Menurut artikel yang dilansir SFGate 
Healthy Eating, apel mengandung vitamin 
C dalam bentuk asam askorbat. Satu 
buah apel berukuran besar dapat 
memenuhi 14 persen kebutuhan vitamin 
C wanita dewasa.
Apel juga mengandung vitamin A dan 
tembaga. Tembaga diperlukan kulit untuk 
membentuk melanin yang bertugas 
melindungi kulit dari efek buruk sinar 
matahari.
9.Alpukat
Menurut Medical News Today, alpukat 
atau avokad termasuk salah satu buah 
dengan kandungan nutrisi kulit paling 
lengkap. Selain mengandung vitamin E, 
alpukat juga kaya vitamin A, lutein, dan 
zeaxanthin. Semuanya berperan besar 
dalam menjaga kulit dari radikal bebas 
dan faktor perusak lainnya.
10.Jambu
Bukan cuma jeruk dan lemon yang kaya 
vitamin C. Buah jambu pun banyak 
mengandung nutrisi yang satu ini. Apalagi 
jenis jambu yang memiliki daging buah 
berwarna merah.Demikian jenis-jenis 
buah murah dengan nutrisi tinggi yang 
baik untuk kesehatan kulit. Konsumsi 
secara teratur dalam jumlah sewajarnya 
agar khasiat kecantikannya saja yang 
terserap oleh tubuh.

Pemerintah telah memutuskan ada 16 
hari libur nasional yang "terjadwal" di 
2020. Adapun jumlah hari libur ini 
berdasarkan Surat Keputusan Bersama 
(SKB) tentang Hari Libur Nasional dan 
Cuti Bersama 2020. Sebelumnya, SKB 
itu telah ditandatangani oleh Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI 
Syafruddin, Menteri Agama Lukman 
Hakim Saifuddin, dan Menteri 
Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Kantor 
Kemenko PMK Jakarta pada Selasa 
(27/8/2019). 
Berikut jadwal Libur Nasional di tahun 
2020: 
1. 1 Januari, Tahun Baru 2020 Masehi 
2. 25 Januari, Tahun Baru Imlek 2571 
Kongzili 
3. 22 Maret, Isra Miraj Nabi Muhammad 
SAW 
4. 25 Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru 
Saka 1942 
5. 10 April, Wafat Isa Al Masih 
6. 1 Mei, Hari Buruh Internasional 
7. 7 Mei, Hari Raya Waisak 2564 
8. 21 Mei, Kenaikan Isa Al Masih 
9. 24-25 Mei, Hari Raya Idul Fitri 1441 
Hijriah 
10. 1 Juni, Hari Lahir Pancasila 
11. 31 Juli, Hari Raya Idul Adha 1441 
Hijriah 1
2. 17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI 

Jadwal Libur Nasional 2020

13. 20 Agustus, Tahun Baru Islam 1442 
Hijriah 
14. 29 Oktober, Maulid Nabi Muhammad 
SAW 
15. 25 Desember, Hari Raya Natal 
Ditetapkannya hari libur tersebut 
mengacu pada pertimbangan efisiensi 
dan efektivitas hari kerja serta sebagai 
pedoman bagi instansi pemerintah dan 
swasta. Selain itu, kesepakatan Libur 
Nasional dan Cuti Bersama di tahun 2020 
pun mempertimbangkan Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1976 
tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; PP 
No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Sipil Negara; Keputusan 
Presiden No. 3 Tahun 1983 tentang 
Perubahan Atas Keppres 251/1967 
tentang Hari Libur Nasional yang telah 
mengalami beberapa perubahan terakhir 
dengan Keppres No.10 Tahun 1971; dan 
Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara. 
Sementara, dalam SKB itu juga 
disebutkan bahwa di tahun 2020, ada 
empat hari cuti bersama, yakni 3 hari cuti 
bersama Hari Raya Idul Fitri dan 1 hari 
cuti bersama Hari Raya Natal. Untuk cuti 
bersama Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 
tanggal 22, 26, dan 27 Mei (Hari Jumat, 
Selasa, dan Rabu). Kemudian, untuk cuti 
bersama Hari Raya Natal jatuh pada 
tanggal 24 Desember (Hari Kamis).

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267 - 235 - 3359

Email ke : admin@sipbuletin.com
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Presiden Brasil Jair Bolsonaro 
menolak tawaran bantuan dana dari 
negara-negara G7 sebesar US$22 juta 
atau setara Rp315 miliar untuk 
mengatasi kebakaran hutan di 
Amazon, kecuali Presiden Prancis, 
Emmanual Macron, meminta maaf 
kepadanya.Bolsonaro mengatakan 
pemimpin Prancis itu harus minta 
maaf karena menyebutnya sebagai 
seorang pembohong.
Sebelumnya, Macron menuding 
Bolsonaro telah "berbohong" tentang 
upaya memerangi perubahan iklim.
Data satelit menunjukkan kebakaran di 
Brasil mencapai rekornya, kebanyakan 
terjadi di hutan hujan Amazon.
Para menteri Brasil menyebut mereka 
tidak membutuhkan dana dari G7 dan 
menuduh kekuatan asing ingin 
mengontrol Amazon.
Seberapa personal perseteruan itu?
Pekan lalu, Macron menyebut 
Bolsonaro telah "berbohong" 
dengannya pada pertemuan G20 di 
Jepang, Osaka, karena gagal 

Brazil Tolak Bantuan Dari G7

Internasional

memenuhi komitmen terkait perubahan 
iklim dan gagal berjuang demi 
keanekaragaman hayati.
Macron lantas menyebut Prancis tidak 
akan meratifikasi perjanjian perdagangan 
dengan negara-negara Amerika Selatan 
kecuali Brasil mengatasi kebakaran hutan 
Amazon.
Pada Selasa (27/08), Bolsonaro 
mengatakan kepada media di ibu kota 
Brasilia: "Macron harus mencabut 
hinaannya yang dia tujukan kepada saya, 
dia menyebut saya seorang 
pembohong."Dia juga menuduh Macron 
mempertanyakan kedaulatan Brasil atas 
wilayah Amazon, menurut situs berita 
Brasil G1.
"Untuk berbicara atau menerima apapun 
dari Prancis, apakah itu dengan niat 
terbaik, dia [Macron] harus menarik kata-
kata itu baru kemudian kita dapat 
berbicara," katanya.
Kedua presiden memiliki pandangan 
politik yang sangat berbeda. Bolsonaro 
merupakan politisi sayap kanan Brasil, 
sedangkan Macron berhaluan kiri.

Dalam perkembangan lain, Bolsonaro 
menanggapi lelucon di Facebook yang 
mengejek istri Macron, Brigitte, yang 
berusia 65 tahun, atau 25 tahun lebih 
tua darinya.
Dia menulis: "Jangan mempermalukan 
pria itu, ha ha."
Menanggapi pernyataan Bolsonaro, 
Macron menyebutnya sebagai "luar 
biasa kasar" dan "menyedihkan".
Menambah perselisihan tentang 
tawaran bantuan, kepala staf 
Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, mengejek 
kebakaran yang menghancurkan 
katedral Notre-Dame di Paris pada 
bulan April.
"Macron bahkan tidak bisa menghindari 
kebakaran yang dapat diprediksi di 
sebuah gereja yang merupakan bagian 
dari warisan dunia dan dia ingin 
memberi kita pelajaran untuk negara 
kita?" katanya, dikutip oleh situs berita 

Globo.
Apakah Brasil membutuhkan bantuan 
untuk mengatasi kebakaran?
Sebagai hutan hujan terluas di dunia, 
Amazon adalah penyimpan karbon vital 
yang dapat memperlambat laju 
pemanasan global. Hujan hujan ini 
mencakup beberapa negara, tetapi 
sebagian besar berada di Brasil.
Kebakaran hutan sering terjadi pada 
musim kemarau di Brasil tetapi merujuk 
data satelit yang diterbitkan oleh badan 
antariksa Brasil, kebakaran kali ini 
menunjukkan peningkatan sebesar 80%.
Analisis BBC juga menemukan bahwa 
jumlah rekor kebakaran yang dicatat 
bersamaan dengan penurunan tajam 
denda yang diberikan karena 
pelanggaran lingkungan.
Bolsonaro sebelumnya mengatakan 
pemerintahannya tidak memiliki sumber 
daya untuk melawan kebakaran di 
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wilayah Amazon. Namun, pemerintahnya 
juga dituduh memangkas dana untuk 
perlindungan lingkungan.
“Pendanaan untuk badan lingkungan 
Brasil telah turun sebesar 95% tahun ini," 
ujar Yadvinder Malhi, profesor Ilmu 
Ekosistem di Universitas Oxford kepada 
BBC.
Brasil mengatakan 44.000 tentara telah 
dikerahkan untuk memerangi kebakaran 
dan kejahatan lingkungan di Amazon, 
dan operasi militer sedang berlangsung 
di tujuh negara sebagai hasil dari 
permintaan bantuan dari pemerintah 
daerah.
Bantuan apa yang disepakati dalam KTT 
G7?
Dana bantuan sebesar US$22 juta itu 
diumumkan pada Senin (27/08) dalam 
pertemuan puncak negara-negara G7, 
yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, 
Jepang, Inggris dan Amerika Serikat di 
Biarritz, Prancis.
Macron mengatakan dana itu akan 
tersedia segera -terutama untuk 
membayar pesawat pemadam 
kebakaran- dan Prancis juga akan 

"menawarkan bantuan konkret untuk 
militer di daerah itu".
Greenpeace Prancis mendeskripsikan 
respons negara-negara G7 terhadap 
krisis kebakaran hutan di Amazon "tidak 
memadai mengingat urgensi dan 
besarnya bencana lingkungan ini".
Ketika kekhawatiran internasional 
tentang kebakaran menyebar, aktor 
Hollywood Leonardo DiCaprio 
menjanjikan US$5 juta, atau Rp71 miliar, 
untuk membantu hutan hujan.
Mengapa Bolsonaro begitu gerah 
dengan bantuan asing?
Dia menyatakan bahwa negara-negara 
Eropa berusaha untuk mendapatkan 
akses ke sumber daya alam Brasil. Dia 
menuduh bahwa kepentingan Eropa 
dalam kesejahteraan Amazon adalah 
samaran untuk upaya mendapatkan 
pijakan di wilayah tersebut.
Ditanya oleh wartawan internasional 
tentang perlindungan lingkungan 
Amazon pada konferensi pers tanggal 6 
Juli, ia mengatakan: "Brasil seperti 
perawan yang membuat setiap pria 
cabul bernafsu."
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wilayah Amazon. Namun, pemerintahnya 
juga dituduh memangkas dana untuk 
perlindungan lingkungan.
“Pendanaan untuk badan lingkungan 
Brasil telah turun sebesar 95% tahun ini," 
ujar Yadvinder Malhi, profesor Ilmu 
Ekosistem di Universitas Oxford kepada 
BBC.
Brasil mengatakan 44.000 tentara telah 
dikerahkan untuk memerangi kebakaran 
dan kejahatan lingkungan di Amazon, 
dan operasi militer sedang berlangsung 
di tujuh negara sebagai hasil dari 
permintaan bantuan dari pemerintah 
daerah.
Bantuan apa yang disepakati dalam KTT 
G7?
Dana bantuan sebesar US$22 juta itu 
diumumkan pada Senin (27/08) dalam 
pertemuan puncak negara-negara G7, 
yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, 
Jepang, Inggris dan Amerika Serikat di 
Biarritz, Prancis.
Macron mengatakan dana itu akan 
tersedia segera -terutama untuk 
membayar pesawat pemadam 
kebakaran- dan Prancis juga akan 

"menawarkan bantuan konkret untuk 
militer di daerah itu".
Greenpeace Prancis mendeskripsikan 
respons negara-negara G7 terhadap 
krisis kebakaran hutan di Amazon "tidak 
memadai mengingat urgensi dan 
besarnya bencana lingkungan ini".
Ketika kekhawatiran internasional 
tentang kebakaran menyebar, aktor 
Hollywood Leonardo DiCaprio 
menjanjikan US$5 juta, atau Rp71 miliar, 
untuk membantu hutan hujan.
Mengapa Bolsonaro begitu gerah 
dengan bantuan asing?
Dia menyatakan bahwa negara-negara 
Eropa berusaha untuk mendapatkan 
akses ke sumber daya alam Brasil. Dia 
menuduh bahwa kepentingan Eropa 
dalam kesejahteraan Amazon adalah 
samaran untuk upaya mendapatkan 
pijakan di wilayah tersebut.
Ditanya oleh wartawan internasional 
tentang perlindungan lingkungan 
Amazon pada konferensi pers tanggal 6 
Juli, ia mengatakan: "Brasil seperti 
perawan yang membuat setiap pria 
cabul bernafsu."
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 Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati mengusulkan iuran Badan 
Penyelenggara Jaminan Kesehatan 
(BPJS) Kesehatan naik serentak pada 
2020. Tidak tanggung-tanggung 
kenaikan nantinya mencapai 100 
persen dari angka saat ini.
Adapun rincian usulan Kementerian 
Keuangan adalah kelas III dari 
Rp25.500 menjadi Rp42.000, kelas II 
dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, lalu 
kelas I dari Rp80.000 menjadi 
Rp160.000.
"Kami mengusulkan kelas III Rp42.000, 
Rp110.000 untuk kelas II dan 
Rp160.000 untuk kelas I. Dan ini kita 
mulainya 1 Januari 2020," ujar Sri 
Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, 
Selasa (27/8).
Dia mengatakan kenaikan iuran 
tersebut akan membantu keuangan 
BPJS Kesehatan yang terus mengalami 
defisit sejak 2014. Dengan iuran baru, 
maka BPJS Kesehatan akan mendapat 
surplus sebesar Rp11,59 triliun di 2021.
Berikut fakta-fakta di balik kenaikan 
iuran BPJS Kesehatan untuk semua 
kelas.
1.Terus defisit sejak 2014
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
membeberkan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah 
mengalami defisit sejak 2014. Pada 
awal penerapannya, badan usaha 
pelayanan kesehatan tersebut 
mencatatkan defisit sekitar Rp1,9 triliun 
di tahun 2014.
Pada 2015, defisit kemudian berlanjut 
menjadi Rp9,4 triliun pemerintah pun 
turun tangan menyuntikkan dana 
sebesar Rp5 triliun. Hal tersebut 
dilakukan agar BPJS kesehatan tetap 
dapat menyediakan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat.
"Setahun kemudian di 2015 langsung 
meledak ke 9,4 triliun, 2016 agak turun 
sedikit ke 6,7 triliun karena ada 
kenaikan iuran. Sesuai dengan Prepres 
iuran itu tiap 2 tahun di riview namun 
semenjak 2016 sampai sekarang belum 

Iuran BPJS Naik 2 Kali Lipat

diriview lagi," jelas Sri Mulyani.
Pada 2017 membengkak menjadi 
Rp13,8 triliun, tak tinggal diam 
pemerintah pada saat itu menyuntik lagi 
dana kepada BPJS kesehatan sebesar 
Rp3,6 triliun. Demikian pula 2018 defisit 
sebesar Rp19,4 triliun dan 2019 yang 
diprediksi akan lebih besar.
"Di tahun 2018 defisitnya mencapai 
Rp19,4 triliun, kami menginjeksinya 10,3 
triliun. Masih ada Rp9,1 triliun di 2018 
yang belum tertutup, 2019 ini akan 
muncul lagi defisit yang lebih besar 
lagi," katanya.
2.Nasabah tak tertib bayar iuran
Direktur Keuangan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan, Kemal Imam Santoso, 
mengatakan hingga kini sebanyak 15 
juta peserta jaminan kesehatan 
menunggak pembayaran iuran. Jumlah 
tersebut diprediksi turut menyumbang 
defisit BPJS kesehatan tahun ini 
sebesar Rp28,5 triliun.
Adapun proyeksi defisit tahun ini 
sebesar Rp28,5 triliun berasal dari sisa 
penambalan tahun lalu sebesar Rp9,1 
triliun dan khusus tahun ini sebesar 
Rp19 triliun. "Estimasi kita pada current 
running seperti ini Rp28,5 triliun. Ini 
carried dari tahun lalu Rp9,1 triliun plus 
yang ada tahun ini kan Rp19 triliun," 
jelasnya.
Untuk memperkecil defisit, BPJS 
kesehatan akan melakukan pendataan 
ulang peserta yang selama ini belum 
melakukan pembayaran secara disiplin. 
Selain itu, pihaknya juga akan mendata 
peserta yang tak lagi masuk dalam 
keanggotaan atau telah meninggal 
dunia (cleansing data).
BPJS Kesehatan juga akan 
menindaklanjuti berbagai temuan audit 
Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP). Beberapa di 
antaranya yaitu perbaikan data peserta, 
perbaikan manajemen serta bentuk 
pelayanan terhadap masyarakat.
3.Perpres kenaikan iuran BPJS 
Kesehatan

China kembali menggelar latihan 
militer di Laut Timur China yang 
berdekatan dengan Taiwan pada 
Selasa (27/8). Kegiatan ini 
berlangsung ketika hubungan China 
dan Taiwan 
terus 
memburuk, 
terutama 
setelah 
Amerika 
Serikat 
menyetujui 
penjualan 
senjata dan 
belasan jet 
tempur F-16 
senilai US$8 
miliar 
kepada 
Taipei.
Dalam 
pemberitahu
an singkat, Otoritas Administrasi 
Keamanan Maritim Wilayah Zhejiang 
menuturkan akan menghentikan 
pergerakan keluar masuk kapal ke 
perairan itu selama 48 jam. Aturan itu 
mulai berlaku pagi ini sekitar pukul 
06.00 waktu setempat.
Lihat juga: Kapal Tiongkok Terobos 
Wilayah Sengketa Laut China Selatan
Pemberitahuan itu tidak menjelaskan 
secara rinci seberapa besar skala 
latihan yang digelar militer China. 
Otoritas China juga tak menjelaskan 
berapa banyak unit pasukan yang 
terlibat dalam latihan militer tersebut.
Akan tetapi, surat kabar nasional 
China, Global Times, menuturkan 
latihan militer tersebut merupakan 
"latihan tembak-menembak langsung."
Latihan militer pekan ini merupakan 
yang ketiga kalinya dilakukan China 
dalam satu bulan terakhir.
Dilansir AFP, militer China juga telah 
menggelar latihan militer besar di 
dekat Selat Taiwan pada akhir Juli 
lalu.Seorang pengamat China dari 
Universitas Macquarie di Sydney, 

China Gelar Latihan Perang Dekat Taiwan

Internasional

Adam Ni, mengatakan latihan militer itu 
dilakukan Beijing untuk "mempersiapkan 
diri menghadapi konflik dan juga 
mencegah Taiwan menempuh jalan 
kemerdekaan."

Lihat juga: 
China 
Ancam 
Sanksi AS 
karena Jual 
66 Jet 
Tempur ke 
Taiwan
"(Latihan 
militer) juga 
dilakukan 
guna 
menghalan
gi intervensi 
AS jika 
konflik 
pecah 
antara 

China dan Taiwan," paparnya 
menambahkan.
Latihan militer ini digelar di tengah 
meningkatnya ketegangan di kawasan 
setelah China menyatakan bakal 
mengerahkan kekuatan militer untuk 
menggagalkan upaya Taiwan 
memerdekakan diri.
Ancaman ini tercatat dalam buku putih 
pertahanan China yang dirilis pekan lalu. 
Dalam dokumen itu, China juga menuduh 
Amerika Serikat menggunakan pengaruh 
politik untuk merusak stabilitas global.
Relasi Beijing dan Taipei memang terus 
memburuk ketika Tsai Ing-wen menjabat 
sebagai presiden Taiwan sejak 2016 lalu.
Sejak menjabat sebagai Presiden Taiwan, 
Tsai terus berupaya meraup dukungan 
global dan mendorong upaya 
memerdekakan diri dari Taiwan.
ementara itu, China melihat Taiwan 
sebagai wilayah pembangkang yang ingin 
memisahkan diri. Sebagai hukuman, 
Beijing memutus jalur komunikasi resmi, 
memperbanyak latihan militer, dan 
memberikan tekanan ekonomi terhadap 
Taiwan. (rds/ayp)
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 Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati mengusulkan iuran Badan 
Penyelenggara Jaminan Kesehatan 
(BPJS) Kesehatan naik serentak pada 
2020. Tidak tanggung-tanggung 
kenaikan nantinya mencapai 100 
persen dari angka saat ini.
Adapun rincian usulan Kementerian 
Keuangan adalah kelas III dari 
Rp25.500 menjadi Rp42.000, kelas II 
dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, lalu 
kelas I dari Rp80.000 menjadi 
Rp160.000.
"Kami mengusulkan kelas III Rp42.000, 
Rp110.000 untuk kelas II dan 
Rp160.000 untuk kelas I. Dan ini kita 
mulainya 1 Januari 2020," ujar Sri 
Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, 
Selasa (27/8).
Dia mengatakan kenaikan iuran 
tersebut akan membantu keuangan 
BPJS Kesehatan yang terus mengalami 
defisit sejak 2014. Dengan iuran baru, 
maka BPJS Kesehatan akan mendapat 
surplus sebesar Rp11,59 triliun di 2021.
Berikut fakta-fakta di balik kenaikan 
iuran BPJS Kesehatan untuk semua 
kelas.
1.Terus defisit sejak 2014
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
membeberkan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah 
mengalami defisit sejak 2014. Pada 
awal penerapannya, badan usaha 
pelayanan kesehatan tersebut 
mencatatkan defisit sekitar Rp1,9 triliun 
di tahun 2014.
Pada 2015, defisit kemudian berlanjut 
menjadi Rp9,4 triliun pemerintah pun 
turun tangan menyuntikkan dana 
sebesar Rp5 triliun. Hal tersebut 
dilakukan agar BPJS kesehatan tetap 
dapat menyediakan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat.
"Setahun kemudian di 2015 langsung 
meledak ke 9,4 triliun, 2016 agak turun 
sedikit ke 6,7 triliun karena ada 
kenaikan iuran. Sesuai dengan Prepres 
iuran itu tiap 2 tahun di riview namun 
semenjak 2016 sampai sekarang belum 
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diriview lagi," jelas Sri Mulyani.
Pada 2017 membengkak menjadi 
Rp13,8 triliun, tak tinggal diam 
pemerintah pada saat itu menyuntik lagi 
dana kepada BPJS kesehatan sebesar 
Rp3,6 triliun. Demikian pula 2018 defisit 
sebesar Rp19,4 triliun dan 2019 yang 
diprediksi akan lebih besar.
"Di tahun 2018 defisitnya mencapai 
Rp19,4 triliun, kami menginjeksinya 10,3 
triliun. Masih ada Rp9,1 triliun di 2018 
yang belum tertutup, 2019 ini akan 
muncul lagi defisit yang lebih besar 
lagi," katanya.
2.Nasabah tak tertib bayar iuran
Direktur Keuangan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan, Kemal Imam Santoso, 
mengatakan hingga kini sebanyak 15 
juta peserta jaminan kesehatan 
menunggak pembayaran iuran. Jumlah 
tersebut diprediksi turut menyumbang 
defisit BPJS kesehatan tahun ini 
sebesar Rp28,5 triliun.
Adapun proyeksi defisit tahun ini 
sebesar Rp28,5 triliun berasal dari sisa 
penambalan tahun lalu sebesar Rp9,1 
triliun dan khusus tahun ini sebesar 
Rp19 triliun. "Estimasi kita pada current 
running seperti ini Rp28,5 triliun. Ini 
carried dari tahun lalu Rp9,1 triliun plus 
yang ada tahun ini kan Rp19 triliun," 
jelasnya.
Untuk memperkecil defisit, BPJS 
kesehatan akan melakukan pendataan 
ulang peserta yang selama ini belum 
melakukan pembayaran secara disiplin. 
Selain itu, pihaknya juga akan mendata 
peserta yang tak lagi masuk dalam 
keanggotaan atau telah meninggal 
dunia (cleansing data).
BPJS Kesehatan juga akan 
menindaklanjuti berbagai temuan audit 
Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP). Beberapa di 
antaranya yaitu perbaikan data peserta, 
perbaikan manajemen serta bentuk 
pelayanan terhadap masyarakat.
3.Perpres kenaikan iuran BPJS 
Kesehatan
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berlangsung ketika hubungan China 
dan Taiwan 
terus 
memburuk, 
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setelah 
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menyetujui 
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kepada 
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menuturkan akan menghentikan 
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perairan itu selama 48 jam. Aturan itu 
mulai berlaku pagi ini sekitar pukul 
06.00 waktu setempat.
Lihat juga: Kapal Tiongkok Terobos 
Wilayah Sengketa Laut China Selatan
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secara rinci seberapa besar skala 
latihan yang digelar militer China. 
Otoritas China juga tak menjelaskan 
berapa banyak unit pasukan yang 
terlibat dalam latihan militer tersebut.
Akan tetapi, surat kabar nasional 
China, Global Times, menuturkan 
latihan militer tersebut merupakan 
"latihan tembak-menembak langsung."
Latihan militer pekan ini merupakan 
yang ketiga kalinya dilakukan China 
dalam satu bulan terakhir.
Dilansir AFP, militer China juga telah 
menggelar latihan militer besar di 
dekat Selat Taiwan pada akhir Juli 
lalu.Seorang pengamat China dari 
Universitas Macquarie di Sydney, 
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Adam Ni, mengatakan latihan militer itu 
dilakukan Beijing untuk "mempersiapkan 
diri menghadapi konflik dan juga 
mencegah Taiwan menempuh jalan 
kemerdekaan."
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"(Latihan 
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China dan Taiwan," paparnya 
menambahkan.
Latihan militer ini digelar di tengah 
meningkatnya ketegangan di kawasan 
setelah China menyatakan bakal 
mengerahkan kekuatan militer untuk 
menggagalkan upaya Taiwan 
memerdekakan diri.
Ancaman ini tercatat dalam buku putih 
pertahanan China yang dirilis pekan lalu. 
Dalam dokumen itu, China juga menuduh 
Amerika Serikat menggunakan pengaruh 
politik untuk merusak stabilitas global.
Relasi Beijing dan Taipei memang terus 
memburuk ketika Tsai Ing-wen menjabat 
sebagai presiden Taiwan sejak 2016 lalu.
Sejak menjabat sebagai Presiden Taiwan, 
Tsai terus berupaya meraup dukungan 
global dan mendorong upaya 
memerdekakan diri dari Taiwan.
ementara itu, China melihat Taiwan 
sebagai wilayah pembangkang yang ingin 
memisahkan diri. Sebagai hukuman, 
Beijing memutus jalur komunikasi resmi, 
memperbanyak latihan militer, dan 
memberikan tekanan ekonomi terhadap 
Taiwan. (rds/ayp)
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan 
mengeluarkan aturan terkait kenaikan 
iuran Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Kesehatan dalam bentuk 
Peraturan Presiden (Perpres). 
Nantinya, peraturan tersebut akan 
berisi terkait aspek iuran dan lainnya.
"BPJS-Kesehatan, terkait iuran dan 
lain-lain, nanti disampaikan secara 
lebih komprehensif. Waktu kita 
sampaikan dalam bentuk perundang-
undangannya, yaitu Perpres," kata Sri 
Mulyani di Komplek Kepresidenan, 
Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Kenaikan tersebut juga merupakan 
salah satu cara dari pemerintah untuk 
menutup defisit keuangan.
4.Usulan kenaikan iuran DJSN
Usulan kenaikan iuran BPJS 
Kesehatan dari Sri Mulyani berbeda 
dengan usulan Dewan Jaminan Sosial 
Nasional (DJSN). DJSN mengusulkan 
peserta kelas I naik menjadi 
Rp120.000, kelas II dari Rp51.000 
menjadi Rp80.000. Sedangkan untuk 
kelas III dari Rp25.500 menjadi 
Rp42.000.
"Kami mengusulkan kenaikan yang 
sudah kami sampaikan kepada 
Presiden. Untuk angka besarannya 
sudah ada di Presiden. Kelas I naik dari 
sebelumnya Rp25.500 menjadi 
Rp42.000," ujar Ketua DJSN Tubagus 

Achmad Choesni.
5.Cakupan penyakit yang ditanggung 
meluas
Menteri Sri Mulyani menjelaskan, selain 
kenaikan iuran, pemerintah akan 
memperluas jangkauan rawat inap yang 
ditanggung oleh BPJS Kesehatan. 
Perluasan tersebut diyakini mampu menarik 
minat pembayar iuran agar lebih taat.
“Tahun-tahun ke depan utilisiasi JKN akan 
meningkat. Saat ini rawat inap 5,73 per mil, 
ke depan akan meningkat 8,12 per mil dan 
untuk rawat jalan dari 42,1 per mil akan 
meningkat jadi 64,46 mil. Kalau masyarakat 
semakin mengetahui akan ada jaminan 
kesehatan, dia akan makin merasa memiliki 
hak menggunakan (BPJS Kesehatan)," 
jelasnya.
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Kejutan dialami mantan Wakil Presiden 
Amerika Serikat ( AS) Joe Biden, di 
mana untuk pertama kalinya, dia 
terjungkal dari posisi teratas capres 
Partai Demokrat. Dalam survei yang 
digelar lembaga ternama Universitas 
Monmouth, Biden disalip dua persaing 
terkuatnya, Senator Massachusetts 
Elizabeth Warren dan Senator Vermont, 
Bernie Sanders. Joe Biden harus puas 
berada di urutan ketiga dengan 
perolehan 19 persen. Terpaut satu 
persen dari Warren dan Sanders yang 
sama-sama meraup 20 persen 
dukungan. Mengutip dari hasil survei 
seperti dilaporkan oleh The New York 
Times, Senin malam (26/8/2019) waktu 
setempat, dukungan terhadap mantan 
wapres Barack Obama itu anjlok tajam 
13 persen dari angka 32 persen di survei 
Juni 2019. Blunder-Blunder Biden 
Sempat tak tergoyahkan sejak awal 
2019 sebagai favorit kuat menantang 

Joe Biden Turun Ke Peringkat 3

petahana Presiden Donald Trump di 
Pilpres AS 2020, posisi Biden mulai 
rentan karena blunder yang keluar dari 
mulutnya. Sosok yang begitu terkenal 
kana gaya bicara yang ceplas-ceplos itu 
menjadi sorotan setelah acap 
menyampaikan pernyataan yang salah 
maupun kontroversial. Misalnya, dia 
salah menyebut lokasi tempat 
berkampanye akhir pekan lalu. Biden 
yang sedang berkampanye di Keene, 
Negara Bagian New Hampshire, 
malahan berceloteh kepada wartawan 
dia sedang berada di Negara Bagian 
Vermont yang bertetangga dengan New 
Hampshire. Politisi berusia 76 tahun ini 
juga memicu kontroversi awal bulan ini 
ketika dia menyebut anak-anak miskin 
sama cerdasnya dengan anak-anak 
berkulit putih. Pernyataannya kembali 
memicu pertanyaan mengenai posisi 
politiknya di isu ras di mana dia menjadi 
bulan-bulanan pesaingnya, Senator 
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California Kamala Harris di debat 
presiden Juni lalu. Keunggulan Biden di 
jajak pendapat tidak terlepas dari 
pandangan politik bahwa dialah sosok 
yang paling kuat untuk mengalahkan 
Trump. Survei konsisten menunjukan 
politisi kawakan dari Delaware ini 
unggul jauh 8 hingga 10 poin dari 
Trump. Biden dengan posisi politiknya 
yang sentris juga dinilai sebagai capres 
yang dapat menarik suara pemilih 
independen yang krusial, bertolak 
belakang dengan Warren dan Sanders 
yang dinilai terlalu liberal.Namun, 
blunder demi blunder serta performa 
debat yang kurang memuaskan 
mengundang pertanyaan apakah Biden 
dapat menjalankan kampanye yang 
lebih disiplin. Tidak ketinggalan, 
umurnya yang mendekati kepala 
delapan juga menimbulkan 
kekhawatiran mengenai 
kemampuannya menjalankan roda 
pemerintahan. Biden akan menjadi 
presiden tertua dalam sejarah AS jika 
dia terpilih. Trump kerap meledek Biden 
dengan julukan “sleepy Joe”. 
Pendukung Biden sendiri menurut 
laporan sejumlah media tidak menutup 
kekhawatiran mereka mengenai 
kekuatan stamina politik Biden untuk 
berduel dengan Trump. Warren dan 
Sanders: Terlalu Liberal? Setelah 
tertatih-tatih di awal kampanye, 
Elizabeth Warren pelan tapi pasti 
melesat dan mengonsolidasikan 
posisinya sebagai calon kuat 
memenangi nominasi capres Partai 
Demokrat. Mantan profesor Universitas 
Harvard ini menjalankan kampanye 
yang sangat disiplin. Antusiasme 
terhadap pencalonannya semakin 
meningkat, terbukti dari meningkatnya 
dukungan survei serta jumlah hadirin di 
kampanye akbarnya. Posisi politiknya 
yang sangat progresif atau liberal 
terutama dalam isu kesenjangan 
ekonomi dan kerakusan korporasi 
mendapat dukungan kuat dari pemilih 
muda yang gerah dengan melebarnya 
jurang antara miskin dan kaya di AS. 
Pada dasarnya, posisi politik Warren 
hampir sama dengan apa yang 
dikampanyekan oleh Bernie Sanders. 

Kedua politisi ini berteman baik serta 
sopan terhadap satu sama lain di debat 
capres. Namun, satu hal yang membuat 
Warren bisa selangkah di depan Sanders 
adalah statusnya sebagai politisi 
perempuan. Hasil pemilu sela 2018 lalu 
yang dimenangi Demokrat melahirkan 
banyak politisi muda perempuan dari 
beranekaragam latar belakang suku serta 
agama. Pemilih Demokrat semakin 
berwarna terutama dari minoritas. 
Diragukan apakah partai yang secara 
ideologi semakin bergerak ke kiri ini akan 
menominasikan politisi pria berkulit putih 
seperti Sanders atau Biden untuk 
menantang Trump. Tentunya, asumsi 
bahwa Biden secara electoral lebih 
menjanjikan untuk mengalahkan Trump 
tetap menjadi pertimbangan pemilih 
Demokrat terutama pemilih dari generasi 
tua. Pengkritik Warren menilai dia tidak 
dapat mengalahkan Trump. Ideologi 
politiknya yang terlalu liberal 
dikhawatirkan akan menganggu tatanan 
ekonomi AS. Korporasi dan bank besar 
merupakan pengkritik pedas senator 
berusia 70 tahun itu. Survei memang 
menunjukan Warren bersaing ketat 
dengan Trump. Agregasi survei Real 
Clear Politics menunjukan dia hanya 
unggul tipis 3 poin dari presiden berusia 
73 tahun itu. Pemilihan pendahuluan atau 
primary Partai Demokrat akan dimulai 
dengan Kaukus Iowa yang akan digelar 
pada Senin, 3 Februari 2020. Baca juga: 
Joe Biden Jadi Sasaran Tembak di Debat 
Pertama Capres Demokrat
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Terpidana kasus KTP elektronik yang juga 
mantan Ketua DPR Setya Novanto 
mengajukan upaya hukum luar biasa atau 
Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang 
menjeratnya.Penasihat Hukum Setya 
Novanto, Maqdir 
Ismail mengatakan 
PK diajukan karena 
telah ditemukan 
novum (bukti atau 
keadaan baru), 
kekhilafan hakim, 
dan putusan yang 
memuat 
pertentangan antara 
satu dengan lain.
"PK (Peninjauan 
Kembali) ini selain 
ada novum, juga ada 
kami lihat kekhilafan 
hakimnya," ujar 
Maqdir di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, 
Rabu (28/8).Maqdir melanjutkan, pokok dari 
novum itu terkait ketidakbenaran 
penerimaan uang oleh Novanto baik secara 
langsung maupun melalui money changer.
Ada pun perantara pemberi uang dalam 
berkas PK tersebut ialah Direktur PT 
Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra 
Pambudi Cahyo, Direktur Utama PT Quadra 
Solution Anang Sugiana Sudiharjo, hingga 
pengusaha Made Oka Masagung."Ini yang 
akan kita buktikan bahwa uang yang 
US$7,3 juta itu tidak pernah ada diterima 
oleh Setya Novanto," ujarnya.Maqdir juga 
mempersoalkan putusan hakim yang 
mengandung kekhilafan dalam 
mempertimbangkan surat dakwaan. Dia 
menyebut putusan hakim yang menyatakan 
Novanto terbukti menerima uang 
seharusnya dijerat dengan pasal 
gratifikasi."Seharusnya bukan perbuatan 
melawan hukum atau menyalahgunakan 
kewenangan, ada pasal sendiri menerima 
hadiah atau janji (gratifikasi)," terang 
Maqdir.Berdasarkan dasar bukti yang 
diajukan, Maqdir berharap majelis hakim PK 
dapat memutus bebas kliennya dari segala 
jeratan hukum."Saya berharap bahwa 
hakim melihat ini secara baik, karena 
bagaimana pun juga sekali lagi kalau semua 
perkara harus orang didakwa melanggar 

Setnov Ajukan PK Kasus eKTP

Tanah Air

pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 (terkait suap), 
padahal orang ini tidak punya 
kewenangan," jelas Maqdir.
Dalam perkara ini, Novanto dijatuhi vonis 

5 tahun penjara dan denda 
Rp500 juta subsider tiga 
bulan kurungan penjara 
oleh majelis hakim 
Pengadilan Tipikor 
Jakarta.
Selain itu, ia juga 
dihukum membayar uang 
pengganti sebesar 
US$7,3 juta dikurangi 
sebesar Rp5 miliar yang 
telah diberikan terdakwa 
kepada penyidik KPK 
dengan ketentuan 
subsider 2 tahun 
kurungan penjara. Hakim 
juga menjatuhkan pidana 
tambahan berupa 
mencabut hak terdakwa 

untuk menduduki jabatan publik selama 5 
tahun terhitung sejak terpidana menjalani 
masa pemidanaan.Novanto dinilai terbukti 
melanggar Pasal 3 Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dalam Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP.
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Rabu, Jum’at, Minggu

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
Kelompok tujuh negara maju atau 
Group 7 (G-7), di Biarritz, Prancis, 
berakhir tanpa konsensus berarti. Hal 
itu, tidak terlepas dari pengaruh 
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald 
Trump, yang menolak terlibat dalam 
pembahasan sejumlah agenda.
Satu-satunya kesepakatan yang 
dicapai tujuh pemimpin negara G-7, 
yang beranggotakan AS, Prancis, 
Inggris, Jerman, Italia, Kanada, dan 
Jepang, adalah pemberian bantuan 
sebesar US$ 20 juta atau sekitar Rp 
284,720 miliar untuk mengatasi 
kebakaran hutan Amazon di Brasil.
KTT G-7 yang berlangsung selama tiga 
hari, mulai 24-26 Agustus 2019, 
mengusung sejumlah agenda antara 
lain kerja sama perdagangan 
antarnegara anggota, dan sejumlah isu 
global seperti perubahan iklim, perang 
dagang, ancaman senjata nuklir, dan 
resesi ekonomi Eropa.Sejumlah 
diplomat yang terlibat dalam 
pertemuan itu menyatakan para 
pemimpin menyentuh beberapa 
masalah global selama diskusi, tetapi 
tidak mencapai kesepakatan. Hal itu, 
semakin memperdalam perpecahan di 

KTT G7 Berakhir Tanpa Konsensus Berarti

Internasional

dalam G-7 dalam dua tahun terakhir, 
sejak Trump memutuskan keluar dari 
Perjanjian Iklim Paris.Secara umum, para 
pemimpin G-7 mencapai kesepakatan 
saat membahas kerja sama perdagangan 
bilateral. Misalnya, kesepakatan 
perdagangan AS dan Jepang di sektor 
pertanian dan industri, juga kesepakatan 
AS dan Prancis untuk tarif produk bidang 
teknologi.Namun sejumlah sumber 
mengatakan pembicaraan bilateral 
dengan Trump belum menyentuh 
subtansi, sehingga tidak ada jaminan 
bahwa apa yang dibicakan Trump dapat 
ditindaklanjuti.\Sumber pemerintah 
Jepang bahkan mengatakan Trump 
membual tentang kesepakatan 
perdagangan baru dengan Perdana 
Menteri, Shinzo Abe, yang nilainya 
disebut mencapai US$ 7 miliar atau 
sekitar Rp 99,876 triliun. Juru bicara 
Kementerian Luar Negeri Jepang, Takeshi 
Osuga, mengatakan bahwa pembicaraan 
itu masih dalam tahap awal dan belum 
mencapai kesepakatan.Brian Klaas, 
doktor politik global di University College 
London, mengatakan perpecahan G-7 
terlihat dari pernyataan akhir yang hanya 
sebanyak satu halaman sepanjang 250 
kata.

Terima Catering 
Vegetarian

Hub: 215-271-3057
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bahwa apa yang dibicakan Trump dapat 
ditindaklanjuti.\Sumber pemerintah 
Jepang bahkan mengatakan Trump 
membual tentang kesepakatan 
perdagangan baru dengan Perdana 
Menteri, Shinzo Abe, yang nilainya 
disebut mencapai US$ 7 miliar atau 
sekitar Rp 99,876 triliun. Juru bicara 
Kementerian Luar Negeri Jepang, Takeshi 
Osuga, mengatakan bahwa pembicaraan 
itu masih dalam tahap awal dan belum 
mencapai kesepakatan.Brian Klaas, 
doktor politik global di University College 
London, mengatakan perpecahan G-7 
terlihat dari pernyataan akhir yang hanya 
sebanyak satu halaman sepanjang 250 
kata.
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