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jajaran kabinet duduk bersama-sama di 
tangga Istana. Sambil duduk, Jokowi 
mengenalkan nama anggota kabinet 
satu per satu. Nama yang disebut 
Jokowi kemudian berdiri 
memperkenalkan diri. Berikut ini daftar 
lengkap Kabinet Indonesia Maju 
periode 2019-2024 yang baru 
diumumkan Jokowi : 
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD 
2. Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian: Airlangga Hartarto 
3. Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi: Luhut B 
Pandjaitan 
4. Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan: Muhadjir Effendy 

5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno 
6. Menteri Dalam Negeri: Jenderal (Pol) 
Tito Karnavian 
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi 
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto 
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna 
Laoly 
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani 
11. Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral: Arifin Tasrif 
12. Menteri Perindustrian: Agus 
Gumiwang Kartasasmita 
13. Menteri Perdagangan: Agus 
Suparmanto 
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin 
Limpo 
15. Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar 
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya 
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Sumadi 
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: 
Edhy Prabowo 
18. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah 
19. Menteri Desa: Abdul Halim Iskandar 
20. Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono 
21. Menteri Kesehatan: dr Terawan 
22. Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan: Nadiem Makarim 
23. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi: 
Bambang Brodjonegoro 
24. Menteri Sosial: Juliari Batubara 
25. Menteri Agama: Jenderal (Purn) 
Fachrul Razi 
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif: Wishnutama 
27. Menteri Komunikasi dan Informatika: 
Johnny G Plate 
28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten 

Masduki 
29. Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak: Gusti Ayu 
Bintang Darmavati 
30. Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara-Reformasi Birokrasi: Tjahjo 
Kumolo 31. Menteri PPN/Kepala 
Bappenas: Suharso Monoarfa 
32. Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil 
33. Menteri BUMN: Erick Thohir 
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: 
Zainudin Amali 
35. Kepala Staf Kepresidenan: 
Moeldoko 
36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung 
37. Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia 
38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Usailah sudah prosesi siklus 5 tahunan 
Demokrasi Indonesia. Hari ini, tepatnya 
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jam 8.30 pagi secara resmi presiden 
Joko Widodo mengumumkan nama-
nama yang akan membantunya selama 
lima tahun mendatang. Presiden Jokowi 
sembari duduk di tangga Istana 
Merdeka bersama Wapres dan para 
menteri menegaskan kembali komitmen 
untuk bekerja dengan baik dan benar 
serta jujur. Tampaknya Presiden Periode 
2019 - 2024 tidak main main dalam 
artian berdasarkan pengalaman 5 tahun 
kebelakang Beliau ingin mencatatkan 
sejarah keberhasilan memimpin 
Indonesia Raya. Adapun 7 penegasan 
Presiden Jokowi sebagai berikut :
1. Jangan Korupsi, Ciptakan Sistem 
Yang Bersih
2.Tidak Ada Visi Dan Misi Menteri, Yang 
Ada Visi Dan Misi Presiden.
3. Kerja Cepat Kerja Keras Dan 
Produktif
4.Jangan Terjebak Pada Rutinitas 
Monoton.

5.Kerja Pada Orientasi Hasil Nyata
6.Selalu Mengecek Masalah Di 
Lapangan, Dan Temukan Solusi
7. Harus Serius Dalam Bekerja.
Bila ditelisik 7 pesan tersebut bisa 
ditarik garis merah bahwa Presiden 
menginginkan atau memerintahkan 
serta mengingatkan para pembantu 
bekerja dengan keras dan berorientasi 
pada hasil bukan proses. Jangan 
Korupsi inilah pesan pertama 
mengingat pada kepemimpinan 
sebelumnya ternyata ada beberapa 
menteri terperosok rayuan suap 
menyuap yang merugikan keuangan 
negara. Ingat sekali lagi bila ketahuan 
seperti yang diomongkan dalam sidang 
MPR. Maka Presiden Jokowi tidak 
segan akan mencopot dari jabatannya. 
Peringatan keras ini tentu didengar 
lamat lamat oleh para menteri yang 
sebenarnya mereka sudah berada pada 
tahapan mapan dari segi ekonomi 
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rumah tangga. Namun godaan itu 
selalu ada sebab anggaran 
kementerian merupakan sasaran 
empuk yang dipermainkan rekanan. 
Oleh karena itu peringatan Presiden 
tersebut sebenarnya ditujukan 
kepada Instansi kementerian. Artinya 
bukan saja Menteri tidak korupsi 
tetapi justru seluruh jajaran yang 
berada dibawah kewenangan wajib 
clean. Bersih sebersihnya melalui 
sistem pengawasan melekat dengan 
menggunakan inspektorat 
kementerian, BPK serta aparat 
pengawasan lainnya. Menteri 
tampaknya harus selalu berada di 
kantor selama 7 x 24 jam sepekan 
penuh guna mencapai 5 program 
kerja kabinet. Ada yang bertahan, 
ada yang berpindah tempat, ada pula 
sosok baru yang mewarnai kabinet 
ini. Tampilnya sosok muda seperti 
Nadiem Makarim, Wishnutama, dan 

Bahlil Lahadalia seperti memberikan 
tongkat estafet kepemimpinan kepada 
generasi penerus bangsa agar tidak ada 
gap generasi antara kaum kolonial dengan 
milenial. Luhut Pandjaitan, Retno Marsudi, 
Pratikno, Sofyan Djalil, Basuki 
Hadimuljono, Sri Mulyani, Yasonna Laoly, 
Budi Karya Sumardi, Siti Nurbaya, Agus 
Gumiwang Kartasasmita, tetap pada 
posisinya semula pada kabinet 
sebelumnya.  Selain itu Airlangga Hartarto, 
Muhadjir Effendy, Tjahjo Kumolo, 
Bambang Brodjonegoro, berpindah kantor. 
Sementara itu muka-muka baru seperti 
telah disebutkan di atas, ditambah Mahfud 
MD, Tito Karnavian, Johnny G Plate, dr. 
Terawan, Eddy Prabowo, Abdul Halim 
Iskandar, Fahrur Razi, Juliari Batubara, Ida 
Fauziyah, Agus Suparmanto, Arifin Tasrif, 
Syahrul Yasin Limpo, Suharso Monoarfa, 
Teten Masduki, diharapkan dapat 
membawa warna baru yang selama ini 
terabaikan pada kabinet lalu. Semisal 

Johnny G Plate diharapkan dapat 
mengisi kelemahan di sektor 
komunikasi publik yang selama ini 
terabaikan oleh Rudiantara yang lebih 
fokus pada infrastruktur digital. Dokter 
Terawan juga diharapkan mampu 
mengembangkan inovasi 'cuci otak' 
nya untuk meningkatkan kemampuan 
SDM, bukan hanya sekadar 
menangani persoalan kesehatan 
semata. Nadiem Makarim sendiri 
diharapkan dapat menciptakan 
pendidikan alternatif yang penuh 
inovasi dalam mendukung 
pengembangan startup baru serta 
menciptakan manusia Indonesia yang 
mampu membangun unicorn seperti 
dirinya, bukan sekedar mencetak 
ribuan sarjana saja. Banyak 
masyarakat yang bertanya-tanya 
kenapa pos kementerian pendidikan 
justru diisi oleh bos Gojek. Justru inilah 

misi Jokowi untuk mewujudkan Indonesia 
maju. Kuncinya adalah link and match 
seperti yang diungkapkan Nadiem. 
Pendidikan adalah kunci utama 
mewujudkan Indonesia maju. Saat ini 
yang kita ketahui, Indonesia dengan SDA 
yang melimpah sangat bertolak belakang 
dengan kualitas SDM dan pelajar kita 
yang doyan demo dan berpangku 
tangan. Dunia pendidikan tanpa 
gebrakan seperti nahkoda yang berlayar 
di atas pantai, takut meluncur ke tengah 
lautan. Nadiem mengungkapkan kalau 
dunia pendidikan kita saat ini belum 
terhubung dengan dunia kerja. Itulah 
kenapa para pelajar seakan tak punya 
pegangan saat lulus kuliah atau sekolah. 
Jangan sampai kita menjadi buruh di 
rumah sendiri. Jangan juga menyalahkan 
orang asing yang masuk saat SDM kita 
tak siap bersaing. Kuncinya adalah 
peningkatan SDM. Ini jelas bukan 
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pekerjaan mudah. Seperti yang 
dikatakan Nadiem, Indonesia memiliki 
300 ribu sekolah dan 50 juta pelajar. 
Ini bisa menjadi potensi luar biasa 
sekaligus bisa menjadi beban negara 
jika salah arah. Menempatkan seorang 
Nadiem yang mahir di bidang teknologi 
dan informasi bukan tanpa 
pertimbangan. Justru Jokowi ingin 
menghadirkan pendidikan berbasis 
teknologi dan informasi yang siap 
bersaing di pasar global setelah 
mentas dari kampus atau sekolah. 
Jangan sampai mental menjadi 
karyawan tetap atau PNS jadi 
kebanggaan. Jangan sampai impian 
tinggi mentok menjadi dokter atau 
pilot. Link and match tidak sekedar 
menjadikan anak didik kita pintar dan 
meraih cita-cita, tapi bagaimana 
memberdayakan mereka di dunia 
kerja. Menjadikan mereka yang ahli 
dalam bidangnya menjadi bos dan 
founder. Kalau berbakat memenangi 
olimpiade matematika dan fisika bisa 
disiapkan untuk membuka bimbingan 

online besar dan sekaligus motivator. 
Kalau berbakat sebagai dokter, tidak 
hanya bekerja tapi juga menjadi pemilik 
Rumah Sakit dan membuka lowongan bagi 
banyak tenaga medis. Kalau berbakat 
sebagai pilot, tidak hanya bekerja sebagai 
pilot tapi juga membangun dan 
memproduksi maskapai. Kalau berbakat di 
birokrat, tak hanya puas menjadi PNS tapi 
berusaha mengelolah daerah masing-
masing sebagai walikota atau gubernur. 
Tentu tak bisa seratus persen menjadikan 
anak didik sebagai bos dan pemilik usaha. 
Setidaknya jika disiapkan jauh-jauh hari, 
mereka bisa terjun sesuai bakatnya (di 
bawah ekspektasi utama). Mereka akan 
fokus dengan tantangan persaingan global 
dan dunia kerja. Mereka tak akan dengan 
mudah dibujuk kajian sesat HTI atau 
dipengaruhi ceramah-ceramah radikal 
yang bersifat merusak generasi muda. 
Sudah saatnya Indonesia menjadi macan 
asia. Dan semua berawal dari sistem 
pendidikan yang kuat. Setelah itu ke depan 
tak ada lagi cerita orang Indonesia menjadi 
buruh perusahaan asing. Justru 

sebaliknya, anak-anak kita kita yang jadi 
bos, founder, CEO dan orang asing 
yang datang menjadi buruh. Jika ada 
TKI bekerja keluar, tak lagi jadi 
pembantu, babysitter atau sopir. TKI 
yang keluar justru pekerja profesional 
atau bos dari perusahaan Indonesia 
yang di luar negeri atau bos perusahaan 
asing di negara itu. Sekali lagi, 
pendidikan adalah kunci utama 
Indonesia bisa menjadi negara maju 
atau tidak. Pemerataan infrastruktur 
tentu tak akan dirasakan dengan baik 
kalau ketimpangan masih berlanjut. 
Kalau anak didik kita masih bermindset 
sebagai buruh ketimbang bos. Presiden 
tampaknya lebih ingin membangun 
kekompakan sesama menteri dalam 
kabinet serta mitra kerjanya di parlemen 
ketimbang melawan arus besar yang 
masih sulit untuk digoyahkan. Setali tiga 
uang, di parlemen pun sudah tidak ada 
lagi duo Fa-Fa yang secara konsisten 
mengkritik kebijakan pemerintah. Fahri 
Hamzah jelas lengser dengan sendirinya 
setelah tidak diakui oleh partainya 
sendiri. Sementara Fadli Zon diturunkan 
derajatnya menjadi anggota biasa, 
diganti oleh Sufmi Dasco Ahmad yang 
lebih kalem dan tak banyak bicara di 
muka umum. Tinggallah PKS, ditemani 
PAN dan Demokrat menjadi oposisi 
minor yang bakal tenggelam oleh suara 
mayoritas partai pendukung 
pemerintahan. Kondisi ini mirip dengan 
kabinet SBY jilid dua, di mana orang-
orang progresif pada periode 
sebelumnya juga tersingkir seperti 
wapresnya sendiri Jusuf Kalla, diganti 
muka-muka baru yang lebih kalem dan 
bisa mengikuti keinginan orang nomor 
satu seperti Boediono. Itulah memang 
risiko sebuah kabinet dengan postur 
koalisi yang gemuk, perlu orang-orang 
yang mampu mengakomodasi berbagai 
kepentingan, bukan orang yang mampu 
melawan arus besar yang dikuasai para 
oligarki dan cenderung berperilaku 
koruptif. Diangkatnya kembali Retno 
Marsudi menunjukkan hal itu, 
berpasangan dengan Eddy Prabowo 
yang lebih kalem untuk memimpin 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Digandengnya oposisi juga merupakan 

bagian dari strategi ini untuk 
melemahkan proses radikalisme 
sekaligus semakin mempererat 
persatuan dan kesatuan bangsa dengan 
diangkatnya Prabowo sebagai menteri 
pertahanan dan Tito Karnavian sebagai 
menteri dalam negeri. Diharapkan 
dengan masuknya oposisi tak ada lagi 
konfrontasi yang tajam terhadap 
jalannya pemerintahan yang akan 
melaju dengan kecepatan tinggi lima 
tahun ke depan. Belajar dari 
pengalaman kabinet SBY jilid dua yang 
banyak tersandung kasus korupsi, UU 
KPK pun direvisi untuk memuluskan 
strategi air tenang tersebut. Pembagian 
kekuasaan sekaligus 'rezeki' bakal 
berjalan mulus nyaris tanpa gangguan 
berarti. Menteri agama kita bernama 
Fachrul Razi. Dia adalah jenderal yang 
sempat mengkritik keras Prabowo dan 
mengaitkan orang itu dengan tanggung 
jawab urusan 1998. Dia menegaskan 
bahwa orang ini dipecat karena memang 
tidak profesional dan sering melakukan 
tindakan-tindakan yang tidak disiplin. 
Maka secara militer dia pun ikut 
berbagian dalam menendang Prabowo 
jauh-jauh, bersama Wiranto saat 
menjabat sebagai Panglima ABRI alias 
Pangab saat itu. Selama ini menteri 
agama selalu diisi oleh orang yang 
paham agama bahkan sekolah agama, 
tapi selalu kena kasus korupsi. Maka 
Presiden Jokowi menempatkan seorang 
jenderal untuk memberantas korupsi 
dan terpaparnya radikalisme yang ada 
dalam tubuh kementerian agama ini. 
Hari ini, kaum radikalis siap dihancurkan 
sampai ke akar-akarnya, dengan posisi 
beliau di kursi kementerian agama. 
Pengabdian kepada bangsa dan negara 
yang ditanamkan di dalam jiwa tentara 
tidak pernah bisa berbohong. Panggilan 
untuk membela nusa dan bangsa yang 
digembleng dan didoktrin ke dalam para 
perwira, tidak pernah bisa hilang 
sebetulnya. Untuk hal ini, Soenarko, 
Kivlan Zen dan beberapa mantan 
jenderal yang mau merusak NKRI, 
mungkin sudah mengalami proses 
radikalisasi. Mereka berjalan sendiri, 
seperti orang hilang yang tersesat 
dengan begitu dalam ke dalam jurang-
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jurang dalam bernama “radikalisme 
dan terorisme”. Membuat negara 
rusuh, hanya bisa dilakukan dengan 
peranan militer. Militer itu 
menggunakan isu agama untuk 
berdalih dan menyusup ke dalam 
alam bawah sadar. Sebenarnya 
peranan agama dalam merusak 
NKRI itu menjadi-jadi karena ada 
backing militer. Ada peranan militer di 
sana. Fachrul Razi dan 
keseriusannya dalam memberantas 
radikalisme. Dia benar-benar tegas 
terhadap masalah ini. Karena jiwa 
cinta tanah air yang ditanamkan 
kepadanya, sudah mendarah daging. 
Meski saat ini kementerian agama 
memiliki kepentingan umat yang luas, 
radikalisme bukan hal yang bisa 

dianggap santai dan main-main. 
Radikalisme itu benar-benar mengakar. 
Mereka tidak butuh jumlah besar. Jumlah 
kecil yang terorganisir saja sudah bisa 
membuat Suriah menjadi “Suriah” saat ini. 
Kementerian agama di bawah jenderal 
purnawirawan Fachrul Razi akan 
membasmi terorisme dengan pendekatan 
agama. Kalau tidak bisa, pakai 
pendekatan militer. Kemudian yang tidak 
kalah serunya, dan malah lebih sadis lagi 
yakni mendagri. Mendagri dulu yang 
dijabat oleh Tjahjo Kumolo, gagal 
membersihkan urusan dalam negeri dari 
radikalisme. Banyak sekali pejabat-pejabat 
negara yang radikal dan terpengaruh 
radikalisme. Lantas jenderal Tito 
Karnavian yang duduk menggantikan 
Tjahjo Kumolo yang menjadi menteri PAN-

RB akan mengurusi dan mengganti 
tugas untuk bersih-bersih pejabat dalam 
negeri. Tito Karnavian adalah sosok 
yang cocok masuk ke dalam 
kementerian ini. Untuk apa? Untuk 
membasmi pejabat-pejabat radikal. Tito 
Karnavian, orang yang menjabat 
sebagai kepala tim kobra saat 
menangkap Tommy Soeharto, siap akan 
membasmi dan menangkap satu per 
satu orang-orang yang ada. Tito akan 
berurusan juga dengan orang-orang 
yang siap merusak NKRI dengan cara-
cara yang tidak terpuji. KTP mereka 
akan disebar, sidik jari mereka akan 
diblokir, dan paspor mereka siap-siap 
tidak bisa digunakan. Untuk apa? Untuk 
menghindari orang-orang kabur lagi. 
Jangan macam-macam dengan Tito 
Karnavian. Jenderal ini sudah terbukti 
cinta tanah air. Rekam jejaknya sebagai 
Kapolri sudah teruji. Dia berhasil 
meredam aksi-aksi demonstrasi yang 
berpotensi ricuh. Pendekatan persuasif 
dan strategi luar biasanya sebenarnya 
sayang jika digunakan hanya dalam 
tubuh Kapolri. Karena bicara tentang 
chain of command, mendagri jauh lebih 
sederhana. Struktur kementerian bisa 
dibongkar pasang dengan mudah oleh 
mendagri. ASN-ASN radikal akan 
sangat mudah dipetakan. Prabowo 
Subianto yang merupakan rival Jokowi 
ketika pilpres lalu. Beliau mendapat 
amanah menjadi Menteri Pertahanan 
menggantikan Ryamizard Ryacudu. 
Bayangkan, dua orang yang dulu 
dianggap "berseteru" pada ajang pilpres 
ini, kini menjadi satu tim yang akan 
mengemban amanah rakyat Indonesia, 
setidaknya 5 tahun ke depan. 
Pemandangan ini tentu jarang terjadi di 
belahan bumi lainnya, namun lain 
halnya di negeri ini. Padahal, 
dibutuhkan kebesaran jiwa dari dua 
sosok ini untuk berjabat tangan kembali 
dan menghilangkan sekat-sekat yang 
mungkin ada selama ajang pilpres dulu. 
Kebesaran jiwa, dan kerendahan hati, 
adalah dua kata yang harus dimiliki bagi 
dua hati untuk bersatu. Dan, tentunya, 
kesamaan visi dan misi di atas 
kepentingan pribadi. Terlepas dari pro 
dan kontra banyak kalangan terkait 

"bersatunya" dua rival ini dalam satu 
bahtera, namun kita harus optimis bahwa 
para menteri yang dipilih sang presiden 
adalah orang-orang yang sangat paham 
apa yang harus dilakukan untuk 
"membaikkan negeri ini", mempercepat 
kemakmuran dan kesejahteraan hampir 
300 juta penduduknya. Yakinlah, semua 
akan indah pada waktunya. Kita harus 
yakin bahwa apapun misi yang 
diinginkan warga negeri ini, akan 
terwujud bila ada sebuah kebersamaan. 
Apapun problem yang menghadang, 
juga pasti akan lenyap jika perasaan 
saling percaya tumbuh subur, bersama 
untuk memakmurkan negeri ini. Namun, 
tentunya, kebersamaan dan saling 
percaya juga harus diimbangi dengan 
sebuah rumusan yang benar tentang 
musuh bersama. Bahasa kerennya, 
"common enemy". Point ini teramat 
penting dilakukan karena jika rumusan 
"musuh bersama" ini tidak jelas, atau 
kabur bahkan salah, dipastikan gerak 
membangun bangsa ini juga akan kabur. 
Wong, musuhnya saja tidak jelas, 
gimana mau "perang'? Ada beberapa 
poin yang terkait apa sih yang menjadi 
musuh bersama negeri ini.
Musuh bersama negeri ini pasti bukan 
sesama anak negeri. Bahkan dalam 
horison yang lebih luas, musuh bersama 
negeri ini juga bukan manusia yang ada 
di permukaan bumi ini. Lalu, siapakah 
musuh bersama kita? Tentunya adalah 
"karakter buruk" yang diciptakan 
manusia, seperti, kebohongan, korupsi, 
kezaliman, penindasan, atau individualis. 
Look, karakter berbeda dengan manusia. 
Ia adalah "sifat" yang melekat. Artinya, 
fokuslah menghilangkan sifat atau 
karakter buruk ini ini dari seseorang. Jika 
sudah hilang, maka ia layak menjadi 
teman. Bukan orangnya yang 
dihilangkan. 
Musuh bersama negeri ini bukan ajaran 
agama yang dianut warga negeri ini. Tak 
ada agama yang mengajarkan kejelakan. 
Namun, mungkin penganutnya-lah yang 
membuat imej agama menjadi rusak. 
Sehingga yang menjadi musuh bersama 
adalah "kebodohan" dalam 
mengimplementasikan produk agama. 
"Kebodohan" ini bisa menyebabkan 
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peperangan, kekerasan dan penindasan. 
Sejarah membuktikan hal ini. 
Musuh bersama negeri ini, bukan etnis 
tertentu atau orang di luar kelompok kita. 
Musuh bersama negeri ini adalah sikap 
superior dan inferior berlebihan. 
Dikatakan berlebihan, jika seseorang 
merasa paling superior (berkuasa, pintar, 
kaya, dsb) sementara pihak lain merasa 
paling inferior (paling tertindas, bodoh, 
miskin atau terzalimi).
Musuh bersama negeri ini adalah 
kemiskinan, kebodohan, 
keterbelakangan, kesengsaraan, 
kezaliman atau kegelapan hati. Secara 
umum, sifatnya abstrak. Siapapun yang 
menciptakan musuh ini pasti akan 
menjadi musuh bersama. Sebaliknya, 
siapapun yang mencoba 
menghilangkannya harus dianggap 
sebagai pahlawan.
Musuh bersama kita adalah sikap 
materialistis dan hedonis akut. Kedua 

sikap ini melahirkan keserakahan dan 
hidup hanya mengejar kesenangan 
raga. Karena keduanya, maka manusia 
banyak kehilangan rasa bahagia sejati, 
kehilangan nilai kebersamaan dan 
tentunya kebahagiaan hakiki.
Ok, mari berdoa, 
Kabinet Indonesia Maju ini akan mampu 
mengemban amanah bangsa yang 
besar ini. Memahami musuh Bersama 
dan apa yang bukan musuh untuk 
kemudian mewujudkan misi kementerian 
yang mereka pimpin. Mereka orang 
cerdas yang dimiliki bangsa ini. 
Tentunya, gebrakan mereka harus pula 
diimbangi pula dengan adanya kritik dan 
saran membangun dari semua 
komponen bangsa ini. Bangsa cerdas, 
rakyat cerdas dan pemimpin yang 
cerdas adalah kunci semua 
keberhasilan negeri. Kita tunggu 
gebrakan mereka....!!! Bravo, Jayalah 
Indonesia...
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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
Superfood adalah istilah yang cukup 
populer bagi makanan yang memberikan 
manfaat bagi kesehatan tubuh. 
Umumnya, makanan super ini 
mengandung banyak zat gizi seperti 
antioksidan, vitamin dan mineral dalam 
jumlah yang cukup besar. Namun, 
menurut American Heart Association, 
tidak ada 
kriteria 
khusus 
untuk 
menetapk
an dan 
menentuk
an sebuah 
makanan 
menjadi 
superfood.
Mengonsu
msi 
makanan 
ini sah-
sah saja. 
Apalagi kandungan gizinya mampu 
menjaga kesehatan tubuh Anda. Hanya 
saja, untuk menjaga kesehatan tubuh 
secara menyeluruh, mengonsumsi 
makanan seimbang tetap yang utama. 
Sebab tak ada satu jenis makanan pun 
yang mengandung semua zat gizi yang 
dibutuhkan tubuh.
Beberapa kandungan dalam superfood 
tersebut bisa berupa antioksidan yang 
bisa berfungsi sebagai penangkal 
kanker, mengandung lemak sehat untuk 
mencegah penyakit jantung, kandungan 
kalsium untuk pertumbuhan dan 
kesehatan tulang dan serat untuk 
mencegah masalah pencernaan.
Berikut beberapa contoh makanan super 
yang bisa Anda konsumsi:
Blueberry
Blueberry atau buah berry lainnya sering 

Macam - Macam Super Food
disebut sebagai superfood. Ini karena 
kandungan vitamin, serat larut dan 
fitokimia. Dalam sebuah penelitian tahun 
2013, yang diterbitkan dalam jurnal 
Circulation ditemukan bahwa asupan 
tinggi fitokimia bisa mengurangi risiko 
terkena penyakit jantung.
Kiwi

Kiwi juga disebut 
masuk dalam 
daftar superfood. 
Buah ini tinggi 
vitamin C dan 
antioksidan. 
Dalam penelitian 
yang diterbitkan 
dalam Asia 
Pacific Journal 
of Clinical 
Nutrition tahun 
2013 
menunjukkan 
bahwa buah kiwi 
mengandung 

tinggi serotonin, hormon yang bisa 
membantu untuk tidur lebih nyenyak.
Kacang-kacangan
Kacang merupakan sumber protein 
nabatai yang rendah lemak. Kandungan 
serat larutnya juga membuat Anda 
merasa kenyang lebih lama, sehingga 
menghindarkan dari risiko kegemukan. 
Tak hanya itu, kacang juga mengandung 
vitamin, mineral, serat dan antioksidan 
yang cukup tinggi.
Salmon
Ikan salmon sangat terkenal akan 
kandungan asam lemak omega 3-nya. 
Brokoli
Brokoli mengandung fitonutrien yang 
mampu menekan pertumbuhan tumor 
dan mengurangi risiko kanker. Selain itu, 
satu mangkuk brokoli juga memberikan 
asupan vitamin C dan asam folat.
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Rakyat Kanada akhirnya memutuskan 
Justin Trudeau kembali menjabat 
perdana menteri untuk periode kedua 
meskipun Partai Liberal pimpinannya 
kehilangan banyak kursi dan tidak dapat 
membentuk pemerintahan mayoritas, 
sehingga memerlukan mereka 
membangun koalisi dengan partai lain.
Kemenangan Trudeau datang meskipun 
ada penurunan popularitas sejak 
kemenangannya pada tahun 2015. Hal 
itu dipicu oleh kemunculan beberapa 
foto selama kampanye pemilihan dirinya 
yang berpose "wajah cokelat" semasa 
muda, dan beberapa skandal terkait 
dengan partai politiknya.
Kendati demikian, para pemilih Kanada 
mungkin lebih terfokus pada 
keberhasilan Trudeau memenuhi janji 
kampanyenya, di antara lain; kabinet 
yang diisi oleh gender seimbang, 
melegalisasi ganja, penguatan ekonomi, 
hingga menekan laju pengangguran 
hingga ke 5,5 persen, the Sydney 
Morning Herald melaporkan, dikutip 
pada Selasa (22/10).
Sementara itu, pesaing terdekat Partai 

Internasional

Liberal, Partai Konservatif, menempel 
dekat. Namun, partai yang digawangi 
kandidat perdana menteri Andrew 
Scheer itu pun tidak dapat 
menghasilkan antusiasme yang cukup di 
antara pemilih untuk memenangkan 
kursi yang diperlukan untuk membentuk 
pemerintahan mayoritas.
Ambang batas minimum kursi yang 
diperlukan untuk membentuk 
pemerintahan mayoritas adalah 170.
1.Masa jabatan Trudeau diramalkan 
pendek
Janji Partai Konservatif untuk mencabut 
pajak karbon Kanada gagal bergaung di 
kalangan pemilih dapil penting seperti 
Ontario dan Quebec.
Dalam pidato kemenangannya, Justin 
Trudeau mengatakan bahwa dia telah 
mendengar frustrasi orang-orang 
Kanada yang tidak mendukung 
partainya."Kami akan memerintah untuk 
semua orang terlepas dari bagaimana 
Anda memberikan suara Anda," 
katanya, seperti diwartakan 
koresponden the Sydney Morning 
Herald dari Amerika.

Justin Trudeau Terpilih Kembali Jadi PM
Peningkatan hormon HCG (Human 
Chorionic Gonadotropin) yang terjadi 
pada trimester pertama kehamilan 
dapat memicu mual muntah yang 
sering dialami oleh ibu hamil. 
Tak hanya memicu mual dan muntah, 
dalam waktu bersamaan hormon ini 
juga menimbulkan rasa ingin makan. 
Sehingga, pemilihan makanan yang 
tepat perlu dilakukan ibu hamil, agar ia 
tetap bisa makan, namun mual muntah 
dapat ditekan.
Berikut beberapa makanan dan 
minuman antimual yang patut Anda 
coba untuk mengurangi rasa mual:
1. Krakers
Umumnya, rasa mual muncul di pagi 
hari, sesaat setelah bangun tidur. 
Untuk mengatasi rasa lapar setelah 
bangun tidur, Anda bisa mengonsumsi 
krakers sebagai camilan. Makan sedikit 
demi sedikit untuk mengurangi rasa 
mual.
2. Lemon
Tentu saja buah ini akan sangat 

Makanan Anti Mual Saat Hamil
masam saat dikonsumsi langsung. Agar 
lebih bervariasi, buat lemon menjadi es loli 
dan mencampurkannya dengan buah lain 
seperti melon atau semangka. Menurut 
Nasional Cancer Institute, lemon memiliki 
rasa yang ringan dan aroma yang 
menyegarkan untuk mengusir mual.
3. Jahe
Fitokimia yang terkandung dalam jahe 
membuat rasa mual berkurang.
 Anda bisa mengonsumsi jahe dengan 
tambahan teh atau diseduh langsung 
dengan air panas.
4. Peppermint ice tea
Rasa segar daun mint juga bisa mengusir 
mual. Agar dapat memberikan efek yang 
diharapkan, yaitu mengusir mual, maka 
konsumsi makanan berat 15 menit setelah 
minum es the ini.
Selain makanan dan minuman ini, 
sebetulnya Anda tetap bisa mengonsumsi 
makanan yang Anda sukai. Asalkan 
makanan tersebut tidak terlalu 
merangsang (terlalu gurih atau terlalu 
manis) untuk menekan rasa mual.
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"Kami tak akan membawa kesulitan 
bagi siapapun dan akan memberikan 
kemakmuran untuk semua - itulah yang 
sedang kami upayakan."
Dalam pidatonya, Scheer meramalkan 
bahwa masa jabatan kedua Trudeau 
akan berumur pendek dan 
menunjukkan bahwa partainya 
memenangkan lebih banyak suara 
daripada kaum Liberal.
"Tuan Trudeau, ketika pemerintahanmu 
nanti jatuh, Konservatif akan siap dan 
kita akan menang ... Kita adalah 
pemerintah yang menunggu."
Jajak pendapat pasca-pemilu, yang 
pada hari-hari terakhir kampanye 
memprediksi kemenangan tipis bagi 
kaum Liberal, ternyata akurat.
Bloc Quebec, sebuah partai yang 
mengabdikan diri untuk nasionalisme 
Quebec, mengambil sejumlah besar 
kursi di provinsi itu, menyangkal Partai 
Liberal kursi yang diperlukan untuk 
membentuk pemerintahan mayoritas.
Partai Liberal diperkirakan akan 
memenangkan 156 kursi, turun dari 184 

kursi dalam pemilihan periode lalu, dan 
kurang dari 170 yang dibutuhkan untuk 
memenangkan mayoritas parlemen.
Partai Konservatif diperkirakan akan 
memenangkan 122 kursi, Bloc Québécois 
32 kursi dan Partai New Democrat 23 
kursi. Partai Hijau memenangkan tiga 
kursi.Tapi, Partai Konservatif secara tipis 
berhasil memenangkan suara rakyat 
(popular vote) dengan 34 persen, di 
urutan kedua ada Partai Liberal dengan 
33 persen, disusul Partai New Democrat 
dengan 15 persen.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Ketua DPR Puan Maharani 
mengungkapkan bahwa Jenderal (Pol) 
Tito Karnavian telah mengundurkan diri 
dari keanggotaan Kepolisian RI ( Polri). 
Pernyataan pengunduran diri tersebut 
diserahkan ke DPR bersamaan dengan 
surat Presiden Joko Widodo terkait 
permintaan pemberhentian Tito sebagai 
Kapolri. "Kapolri (Tito) menyatakan 
beliau mengundurkan diri sebagai 
anggota Polri dan sebagai Kapolri," ujar 
Puan setelah memimpin rapat paripurna 
di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Selasa (22/10/2019). Dalam 
rapat paripurna tersebut, DPR 
menyetujui surat permintaan yang 
dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo 
terkait pemberhentian Kapolri Jenderal 
(Pol) Tito Karnavian dari jabatannya. 
Tanpa interupsi, 515 anggota DPR yang 
hadir menyatakan setuju. 
Dalam surat yang dikirimkan ke DPR 
pada Senin (21/10/2019), Presiden 
Jokowi mengemukakan alasan 

Jokowi Resmi Pecat Tito Jadi Kapolri

Tanah Air

pengunduran diri Tito. Menurut Puan, 
Presiden Jokowi beralasan Tito akan 
mengemban tugas negara dan 
pemerintahan lainnya. Namun, Puan 
tidak menyebutkan secara spesifik soal 
tugas negara dan pemerintahan yang 
dimaksud. "Karena tidak boleh jabatan 
rangkap dan supaya maksimal 
menjalankan tugasnya (di 
pemerintahan), kemudian beliau 
menyampaikan surat terkait penugasan 
lain kepada kapolri," kata politisi dari 
PDI-P itu. 
Menurut Puan, Presiden Jokowi juga 
telah menunjuk Wakapolri Komjen Ari 
Dono Sukmanto sebagai pelaksana 
tugas (Plt) Kapolri menggantikan Tito. Ari 
akan menjabat sebagai Kapolri sampai 
Presiden Jokowi menentukan sosok 
pengganti Tito. "Presiden sudah 
menyampaikan yang akan menjadi 
pelaksana tugas adalah Wakapolri Pak 
Ari Dono sampai ditentukan lagi siapa 
pengganti kapolri," ucap Puan.
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Ketua DPR Puan Maharani 
mengungkapkan bahwa Jenderal (Pol) 
Tito Karnavian telah mengundurkan diri 
dari keanggotaan Kepolisian RI ( Polri). 
Pernyataan pengunduran diri tersebut 
diserahkan ke DPR bersamaan dengan 
surat Presiden Joko Widodo terkait 
permintaan pemberhentian Tito sebagai 
Kapolri. "Kapolri (Tito) menyatakan 
beliau mengundurkan diri sebagai 
anggota Polri dan sebagai Kapolri," ujar 
Puan setelah memimpin rapat paripurna 
di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Selasa (22/10/2019). Dalam 
rapat paripurna tersebut, DPR 
menyetujui surat permintaan yang 
dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo 
terkait pemberhentian Kapolri Jenderal 
(Pol) Tito Karnavian dari jabatannya. 
Tanpa interupsi, 515 anggota DPR yang 
hadir menyatakan setuju. 
Dalam surat yang dikirimkan ke DPR 
pada Senin (21/10/2019), Presiden 
Jokowi mengemukakan alasan 
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pengunduran diri Tito. Menurut Puan, 
Presiden Jokowi beralasan Tito akan 
mengemban tugas negara dan 
pemerintahan lainnya. Namun, Puan 
tidak menyebutkan secara spesifik soal 
tugas negara dan pemerintahan yang 
dimaksud. "Karena tidak boleh jabatan 
rangkap dan supaya maksimal 
menjalankan tugasnya (di 
pemerintahan), kemudian beliau 
menyampaikan surat terkait penugasan 
lain kepada kapolri," kata politisi dari 
PDI-P itu. 
Menurut Puan, Presiden Jokowi juga 
telah menunjuk Wakapolri Komjen Ari 
Dono Sukmanto sebagai pelaksana 
tugas (Plt) Kapolri menggantikan Tito. Ari 
akan menjabat sebagai Kapolri sampai 
Presiden Jokowi menentukan sosok 
pengganti Tito. "Presiden sudah 
menyampaikan yang akan menjadi 
pelaksana tugas adalah Wakapolri Pak 
Ari Dono sampai ditentukan lagi siapa 
pengganti kapolri," ucap Puan.
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Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
punya ambisi lebih dari sekadar 
menguasai perbatasan Suriah dengan 
menggempur pasukan milisi Kurdi 
Suriah.
Beberapa pekan sebelum dia 
mengumumkan operasi militer, Erdogan 
mengungkapkan ambisinya yang lebih 
besar."Sejumlah negara punya rudal 
dengan hulu ledak nuklir," kata dia di 
depan partai pendukungnya pada 
September lalu. "Tapi negara Barat 
berkeras 'kita tidak boleh memilikinya'," 
kata dia. "Saya tidak bisa terima ini."
Kini di saat Turki berhadapan dengan 
sekutu NATO dan bertaruh untuk bisa 
masuk ke Suriah tanpa mendapat 
sanksi apa pun, ancaman Erdogan itu 
punya arti lain.
Jika Amerika Serikat tidak bisa 
mencegah Erdogan menghancurkan 
Kurdi, bagaimana mungkin AS bisa 
menghentikan Turki menguasai senjata 
nuklir atau teknologi nuklir?
Bukan kali pertama Erdogan 
mengungkapkan ambisinya untuk 
memiliki senjata nuklir dan tak ada pihak 

Ambisi Terselubung Erdogan Di Suriah

Internasional

mana pun yang tahu percis apa 
sebetulnya tujuan dia. Erdogan adalah 
sosok yang lihai menjaga keseimbangan 
antara pihak sekutu dan musuhnya, 
seperti yang diketahui Presiden Trump 
dalam dua pekan terakhir.
"Turki sudah mengatakan bertahun-
tahun lalu mereka akan mengikuti jejak 
Iran," kata John J Hamre, mantan wakil 
menteri pertahanan yang kini mengelola 
Pusat Strategis Studi Internasional di 
Washington.
"Tapi kali ini berbeda. Erdogan 
memanfaatkan mundurnya pasukan AS 
dari kawasan itu."
"Mungkin seperti Iran, dia ingin 
memperlihatkan dirinya sudah semakin 
dekat dengan ambisi mempunyai senjata 
nuklir kapan saja," ujar Hamre.
1.Pasar Gelap Nuklir
Jika benar, maka Erdogan tampaknya 
sudah mengarah pada kepemilikan 
senjata nuklir yang jauh lebih canggih 
dari Arab Saudi, meski tidak lebih dari 
yang sudah dibikin Iran. Namun sejumlah 
ahli meragukan jika Erdogan mampu 
merahasiakan ambisinya itu dan setiap 
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langkah untuk mengarah ke sana akan 
memicu krisis baru: Turki akan menjadi 
negara NATO pertama yang 
melanggar kesepakatan nuklir.Kini 
Turki sudah membuat program bom 
nuklir dengan menyimpan stok 
uranium dan reaktor penelitian serta 
punya kaitan dengan sosok yang 
terkenal di pasar gelap mengenai 
senjata nuklir" Abdul Kadir Khan dari 
Pakistan. Turki juga membangun 
pembangkit listrik besar pertama 
dengan bantuan Rusia. Negeri 
Beruang Merah juga diketahui 
membantu Iran membangun reaktor 
nuklir Bushehr.
Para ahli mengatakan masih butuh 
beberapa tahun lagi bagi Turki untuk 
mempunyai senjata nuklir, kecuali 
Erdogan langsung membelinya.
"Erdogan sedang memainkan isu anti-
Amerika dengan retorika nuklirnya, tapi 
tampaknya dia tidak berambisi punya 
senjata nuklir," kata Jessica C Varnum, 
pengamat Turki dari Pusat Studi 
Nonproliferasi James Martin di 
California, AS. "Akan ada ongkos 
ekonomi bagi Turki yang bisa merusak 
lumbung suara Erdogan."
2.Turki Punya Partner
Ada satu lagi elemen yang menambah 
pelik isu ini: 50 senjata nuklir AS saat 
ini tersimpan di Turki. AS selama ini 
tidak pernah secara terbuka mengakui 
fakta itu sampai Rabu lalu Trump 
mengungkapnya.
Ketika ditanya soal keamanan senjata 
nuklir AS yang disimpan di bunker 

pangkalan udara Incirlik, Trump 
mengatakan, "Kami cukup yakin dan 
punya pangkalan udara yang hebat di 
sana."
Tapi tidak semua orang benar-benar yakin 
karena pangkalan udara itu berada di 
bawah kendali pemerintah Turki. Jika 
hubungan dengan Turki memburuk maka 
akses Amerika terhadap senjata nuklirnya 
tidak terjamin.
Turki menjadi tempat AS menyimpan 
senjata nuklir selama lebih dari enam 
dekade. Awalnya senjata itu untuk 
menghadapi Uni Sovyet dan menjadi 
bahan posisi tawar ketika Kirisi Rudal 
Kuba pada 1962 saat Presiden John F 
Kennedy diam-diam setuju memindahkan 
rudal dari Turki sebagai imbalan Moskow 
melakukan hal sama dari Kuba.
Selama beberapa dekade Turki sudah 
memulai program untuk mengarah kepada 
kepemilikan senjata nuklir. Dimulai dari 
1979 dengan mengoperasikan reaktor 
penelitian sederhana dan sejak 1986 
membangun reaktor bahan bakar di 
Istanbul.Menurut sebuah laporan "Pasar 
Gelap Nuklir" dari jaringan Khan yang 
dibuat lembaga peneliti Studi Strategis 
Institut Internasional di London, sejumlah 
perusahaan di Turki mengawal impor 
diam-diam sejumlah material dari Eropa 
dan mengirimkannya ke konsumen.
Yang jelas, Turki kini sudah punya seorang 
partner: Presiden Vladimir Putin. April 2018 
Putin melawat ke Turki dan memberi sinyal 
untuk memulai pembangunan reaktor 
nuklir senilai USD 20 juta di pesisir 
Mediterania Turki. [
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Amerika Serikat dilaporkan telah 
memulai proses pengerahan satu 
batalion pasukan dan puluhan tank 
tempurnya ke Lithuania. Washington 
menyebut pengerahan itu sebagai rotasi 
enam bulan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Namun, negara-negara 
Baltik Uni Eropa dan NATO 
memandangnya sebagai langkah untuk 
menghalangi Rusia. Puluhan tank 
Abrams dan kendaraan lapis baja 
Bradley tiba dengan kereta api di area 
pelatihan militer di kota Pabrade. 
Disampaikan Menteri Pertahanan 
Lithuania, Raimundas Karoblis, 
pengerahan sekitar 500 tentara AS yang 
dijadwalkan untuk bertahan selama 
musim dingin menjadi bukti bahwa 
kehadiran militer AS di sisi timur NATO 
bukan lagi menjadi hal yang tabu. 
"Pertama dan yang paling utama, itu 
menjadi pesan bagi Lithuania dan 
negara-negara tetangga NATO bahwa 
sekutu ada bersama kami," ujarnya 
kepada AFP. "Selain itu, juga sebagai 
pesan kepada Rusia bahwa AS terlibat 
dan itu adalah elemen pencegahan 
tambahan," lanjutnya. Sementara 
menurut Ben Hodges, mantan komandan 
pasukan angkatan darat AS di Eropa, 
pengerahan pasukan AS adalah bentuk 

AS Kerahkan 1 Batalion Pasukan Ke Lithuania

Internasional

manifestasi dari komitmen Amerika 
Serikat untuk melanjutkan pencegahan 
di wilayah timur NATO. Bukti komitmen 
itu dinilai perlu ditunjukkan AS setelah 
Washington memutuskan untuk menarik 
pasukannya dari Suriah, sesuatu yang 
dipandang banyak pihak sebagai 
tindakan mengabaikan sekutu Kurdi. 
"Tidak ada seorang pun, termasuk Rusia, 
yang harus merasa bingung dengan 
komitmen AS terhadap NATO, meski 
saya berpikir menarik diri dari Suriah 
adalah sebuah kesalahan," kata Hodges 
kepada AFP, dalam sambungan 
telepon.Gelisah Dua tahun lalu, NATO 
juga sempat mengerahkan batalion 
multinasional yang dipimpin Jerman, 
yang terdiri dari 1.000 tentara, ke 
Lithuania, sebuah negara berpenduduk 
2,8 juta jiwa yang merupakan anggota 
Uni Eropa sekaligus NATO.
 Aliansi itu menempatkan batalion serup 
di Polandia dan negara-negara Baltik, 
Estonia dan Latvia, sebagai jaringan 
pengamanan terhadap kemungkinan 
tindakan Rusia di wilayah tersebut 
setelah pencaplokan Crimea dari 
Ukraina pada 2014. Seluruh wilayah itu 
merupakan bekas dominasi Uni Soviet 
selama lebih dari 40 tahun setelah 
Perang Dunia II.
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Johnson & Johnson Jumat lalu menarik 
33.000 produk bedak bayi botol 
sebagai bentuk antisipasi setelah pihak 
pemerintah federal menemukan ada 
kandungan asbes dalam sebuah botol 
yang dibeli konsumen secara daring.
Menurut perusahaan asal New Jersey, 
Amerika Serikat, itu, penarikan produk 
botol tersebut hanya sebanyak satu lot 
yang diproduksi dan dikirimkan di 
dalam negeri tahun lalu. Meski 
menyebut tindakan penarikan itu 
sebagai bentuk antisipasi, namun 
Johnson & Johnson mengatakan 
produk bedak bayi botol itu tidak 
mengandung asbes.
"J&J punya standar pengujian yang 
ketat untuk memastikan produk bedak 
bayi itu aman dan pengujian dilakukan 
bertahun-tahun, termasuk oleh FDA 
(badan pengawas produk obat dan 
makanan) dalam beberapa 
kesempatan, seperti yang dilakukan 
bulan lalu, tidak ada asbes," kata 
pernyataan J&J, seperti dilansir laman 
CBS News, Jumat (18/10).
J&J juga menuturkan laboratorium 
independen sudah menguji bedak bayi 

Johnson & Johnson Tarik 33.000 Bedak 
Pengumuman CPNS 2019 akan dibuka 
pada 25 Oktober 2019, sebelum ikut 
seleksi, sebaiknya Anda mengetahui 
cara daftar CPNS 2019 dan dokumen 
CPNS 2019 yang perlu dipersiapkan 
sejak dini.Lowongan CPNS 2019 banyak 
diburu para pencari kerja, namun 
dirangkum HR Online dari berbagai 
sumber, jumlah formasi CPNS 2019 
yang disediakan hanya197.111 saja.
Dari jumlah itu sebanyak 37.854 formasi 
disediakan 
untuk 
kementerian 
atau lembaga 
negara. 
Sementara 
untuk 
pendaftaran 
CPNS di daerah 
disediakan 
159.257 
formasi. Namun, 
jumlah ini belum 
benar-benar fix, 
dan masih 
menunggu pengumuman CPNS 2019 
yang resmi pada 25 Oktober nanti.
Selanjutnya, pendaftaran CPNS 2019 
akan dilakukan pada awal bulan 
November, dilanjutkan dengan seleksi 
administrasi pada Desember 2019.
Bagi Anda yang ingin mendaftar CPNS 
2019, pendaftaran CPNS dilakukan 
secara online. Berikut cara daftar CPNS 
2019:
Pertama, Anda perlu membuat akun 
terlebih dahulu di situs SSCN (Sistem 
Seleksi CPNS Nasional) milik BKN.
Caranya, Anda isi NIK, Nomor KK, atau 
bisa juga NIK Kepala Keluarga.
Lalu isi alamat email, pastikan email 
yang masih aktif. Isi password dan jawab 
pertanyaan pengaman password.
Selanjutnya unggah pas photo dengan 
ukuran 120 KB sampai maksimal 200 
KB.
Setelah selesai Anda tinggal mencetak 
kartu informasi Akun Anda.
Kedua, setelah berhasil membuat akun, 

Cara Daftar CPNS 2019

Tanah Air

Anda Log in ke situs SSCN milik BKN. 
Jangan lupa gunakan NIK dan juga 
password yang telah Anda daftarkan 
sebelumnya.
Ketiga, Anda unggah foto selfie sambil 
memperlihatkan KTP dan Kartu 
Informasi Akun yang telah Anda cetak 
sebelumnya.  
Keempat, lengkapi biodata dengan 
mengisinya sesuai identitas diri Anda.
Kelima, pilihlah instansi, jenis formasi, 

dan jabatan 
yang Anda 
kehendaki.
Ketentuannya, 
Anda hanya 
bisa memilih 
satu instansi, 
satu formasi, 
dan satu 
jabatan saja. 
Cek resume 
Anda dan 
pastikan data 
telah terisi 
dengan benar, 

termasuk juga pastikan instansi, formasi, 
dan jabatan yang Anda pilih dan Anda isi 
sudah benar.
Ketujuh, Anda tinggal mengirim data 
yang sudah Anda isi tadi.
Anda hanya tinggal klik ‘simpan data’ 
yang telah diperiksa dalam resume. 
Sekali lagi pastikan data yang sudah 
Anda isi sebelumnya, terisi dengan 
benar dan juga lengkap.
Ingat data yang telah dikirim (Anda 
sudah tekan klik ‘kirim’) maka tidak bisa 
diubah apapun alasannya, karena itu 
harus benar-benar lengkap dan benar.
Kedelapan, Cetaklah Kartu Pendaftaran 
SSCN.
Cetak dan simpan baik-baik Kartu 
Pendaftaran SSCN, kartu ini merupakan 
bukti bahwa Anda telah menuntaskan 
proses pendaftaran lewat SSCN.
Itulah cara pendaftaran CPNS 2019 
lewat online, pastikan Anda mendaftar 
dengan benar dan cek terlebih dahulu 
data yang Anda isi sebelum 

itu dan memastikan tidak ada kandungan 
asbes.
Menurut J&J, FDA menemukan sedikit 
kandungan asbes dalam satu botol bedak 
bayi dan hal itu masih diselidiki untuk 
mengetahui dari mana kandungan asbes 
itu bisa muncul atau apakah botol itu 
palsu.
Dalam perdagangan pagi JUmat lalu 
saham J&J jatuh ke angka USD 5,65 atau 
turun 4,1 persen dari sebelumnya USD 
130.52.Penarikan produk bedak bayi ini 
terjadi di tengah sejumlah tuntutan 
terhadap J&J. Tahun lalu J&J 
memenangkan sejumlah kasus tuntutan di 
pengadilan atas tuduhan produknya 
membahayakan konsumen, termasuk 
biaya sebesar SUD 4,6 juta diberikan 
kepada 22 perempuan Juli lalu yang 
mengklaim produk J&J menyebabkan 
kanker ovarium.
Desember tahun lalu saham J&J anjlok 
setelah laporan Reuters menyebut dalam 
beberapa dekade sebetulnya perusahaan 
itu mengetahui soal kandungan asbes 
dalam bedak namun tidak melapor kepada 
badan pengawas dan memperingatkan 
konsumen. 
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mengirimkannya.
Selanjutnya, Anda tinggal menunggu 
hasil seleksi administrasi, jika lulus Anda 
akan diberi kartu ujian untuk seleksi 
selanjutnya. Pengumuman CPNS 2019 
termasuk hasil seleksi biasanya 
diumumkan secara terbuka di situs 
SSCN dan Anda tinggal mengaksesnya.
Dokumen yang Perlu Disiapkan Pelamar 
Sebelum Pengumuman CPNS 2019 
Keluar
Pengumuman CPNS 2019 tinggal 
menghitung hari, ada baiknya bagi Anda 
yang berminat untuk melamar, supaya 
menyiapkan dokumen dokumen CPNS 
2019 yang perlu disiapkan lebih awal.
Berikut dokumen CPNS 2019 untuk 
tenaga professional yang perlu 
disiapkan sejak dini: Fotokopi KTP, 
Fotokopi Ijazah dan Transkip Nilai, 
jangan lupa untuk melegalisir keduanya 
terlebih dahulu.
Terakhir surat keterangan akreditasi dari 
BAN PT juga perlu disiapkan oleh 
pelamar CPNS 2019 tenaga profesional. 

Selain itu, siapkan juga pas foto terbaru 
berukuran 4×6 cm sebanyak 4 lembar 
dengan latar belakang foto 
menggunakan warna merah.
Sementara itu, bagi lulusan DIII dan SMA 
atau yang sederajat akan diminta untuk 
melengkapi dokumen tambahan, 
diantaranya, materai Rp 6.000, fotocopy 
KTP, fotocopy ijazah/STTB yang terdiri 
dari iajazah SD, SMP, dan SMA.
Jangan lupa juga siapkan dokumen-
dokumen penting yang perlu disiapkan 
tersebut dari sekarang agar saat tiba 
pengumuman resmi dari BKN, Anda 
sudah benar-benar siap mengikuti 
seleksi CPNS 2019.
Itulah cara daftar CPNS 2019, hapal 
baik-baik tahapannya sebelum 
pengumuman CPNS 2019 benar-benar 
keluar pada 25 Oktober 2019 
mendatang. Selain itu, siapkan juga 
dokumen CPNS 2019 yang perlu 
disiapkan, agar pada waktunya nanti, 
Anda telah siap mengikuti seleksi CPNS 
2019.
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Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari
Rabu, Jum’at, Minggu

 Pemerintah Hong Kong resmi 
mencabut rancangan undang-undang 
(RUU) ekstradisi yang memicu 
demonstrasi besar-besaran selama 
lima bulan belakangan.
"Sekarang saya mengumumkan 
pencabutan RUU tersebut," ujar 
Sekretaris 
Keamanan 
Hong Kong, 
John Lee, di 
gedung 
parlemen, 
sebagaimana 
dikutip 
Associated 
Press, Rabu 
(23/10).Setela
h John 
mengumumka
n pencabutan 
RUU itu, para 
anggota 
dewan 
langsung 
berusaha 
melemparkan 
pertanyaan. 
Namun, John 
menolak 
menjawab. Ia 
hanya 
mengatakan bahwa keputusan itu tak 
bisa diganggu gugat.
Pengumuman ini merupakan tindak 
lanjut dari pernyataan pemimpin 
eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang 
beberapa pekan lalu menyatakan bakal 
menarik RUU ekstradisi tersebut.
Carrie mengumumkan rencana 
tersebut di tengah demonstrasi besar-
besaran tiap akhir pekan yang kerap 
berakhir ricuh.Awalnya, para 
demonstran menuntut pencabutan 
RUU ekstradisi yang memungkinkan 
tersangka satu kasus diadili di luar 
Hong Kong, termasuk China.
Para demonstran tak terima karena 
sistem peradilan di China kerap bias, 
terutama jika terkait dengan Hong 

Hong Kong Cabut RUU Pemicu Demo

Kong selaku wilayah otonom yang masih 
di bawah kendali Beijing.
Saat pertama kali demonstrasi memanas, 
Carrie sebenarnya langsung 
mengumumkan bahwa pemerintah akan 
menangguhkan pembahasan RUU 
ekstradisi.Namun, para demonstran tak 

puas. Mereka 
tetap 
menggelar 
aksi rutin 
untuk 
menuntut 
agar RUU 
ekstradisi 
tersebut 
benar-benar 
dicabut.
Carrie Lam 
sekali lagi 
tampil di 
hadapan 
publik untuk 
menyatakan 
bahwa RUU 
tersebut 
"sudah mati" 
tanpa 
menjelaskan 
lebih lanjut 
maksudnya.W
arga kian 

geram karena ketidakjelasan tersebut. 
Mereka pun mengajukan tuntutan lebih 
besar, yaitu agar Carrie Lam mundur dan 
pemisahan penuh Hong Kong dari 
China.Terdesak, Carrie akhirnya 
mengumumkan bakal mencabut RUU 
ekstradisi tersebut. Namun, menurut 
demonstran, Carrie Lam terlambat karena 
kini tuntutan mereka sudah berkembang 
menjadi pelepasan diri dari Hong Kong.

Convenience / gas station store is
looking for cashier/lottery, all shift
start pay $8.50/hour. 70-75 hrs/week
call/text :215 - 876 - 7819 (Mr. Choi)
                     267 - 357 - 9198 (Mrs. Ing)
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