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Jokowi, unik. Itulah kesan yang 
ditangkap dari Presiden yang satu ini. 
Banyak yang bilang, beliau tidak bisa 
ditebak. Benar adanya. Pidatonya di 
acara pelantikan kemarin mengatakan 
"jangan monoton, itu-itu saja". Bagi 
orang yang sudah lama mengamati 
sepak terjang Presiden Jokowi, 
seharusnya tidak kaget dengan 
keputusan-keputusan beliau yang cukup 

kontroversi, nyeleneh, atau keluar dari 
pakem. Bukan baru pertama kali beliau 
membuat keputusan yang mengagetkan. 
Beliau tipe orang yang berpikir 'out of the 
box'. Selain berpikir out of the box, 
Presiden Jokowi juga tipe orang yang 
berani mengambil resiko yang besar 
sekalipun, demi sebuah keuntungan, 
kemaslahatan, atau kebaikan yang 

Jokowi
Presiden  Out of The Box



02 www.sipbuletin.com

Edisi 1222

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.710,- Kurs BI $1 = Rp 14.150,-

bersambung ke hal 4

Jum’at 10/25/19

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Jokowi, unik. Itulah kesan yang 
ditangkap dari Presiden yang satu ini. 
Banyak yang bilang, beliau tidak bisa 
ditebak. Benar adanya. Pidatonya di 
acara pelantikan kemarin mengatakan 
"jangan monoton, itu-itu saja". Bagi 
orang yang sudah lama mengamati 
sepak terjang Presiden Jokowi, 
seharusnya tidak kaget dengan 
keputusan-keputusan beliau yang cukup 

kontroversi, nyeleneh, atau keluar dari 
pakem. Bukan baru pertama kali beliau 
membuat keputusan yang mengagetkan. 
Beliau tipe orang yang berpikir 'out of the 
box'. Selain berpikir out of the box, 
Presiden Jokowi juga tipe orang yang 
berani mengambil resiko yang besar 
sekalipun, demi sebuah keuntungan, 
kemaslahatan, atau kebaikan yang 

Jokowi
Presiden  Out of The Box



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

maksimal. Beliau adalah seorang 
pengusaha yang cukup sukses dan 
berani mengambil resiko. Dari sinilah 
yang membuat beliau berhasil naik ke 
puncak tertinggi, merangkak dari level 
bawah. Presiden Jokowi juga tipe orang 
yang selain out of the box, juga sangat 
sulit dicerna dan dipahami, baik oleh 
kawan maupun lawan. Seolah jalan 
pikirannya berada pada dimensi yang 
berbeda dengan jalan pikiran orang 
kebanyakan. Oleh sebab itu, 
keputusannya tidak selalu 
menyenangkan kawan, juga tidak selalu 
menyulitkan lawan. Banyak relawan dan 
pendukung yang dibuat frustasi. Pun 
sebaliknya tidak sedikit lawan yang tiba-
tiba berbalik mendukung. Ada beberapa 
keputusan Presiden Jokowi yang cukup 
aneh, unik, nyeleneh, keluar dari pakem, 
dan cukup mengagetkan dalam memilih 
menteri-menteri yang mengisi kabinet 
Indonesia maju (KIM). Harus diakui 
bahwa susunan KIM yang ditawarkan 

oleh Presiden Jokowi mengobrak-abrik 
dan mengaduk-aduk, mematahkan dan 
membelokkan logika publik tentang para 
pejabat menteri yang dilibatkan dalam 
kepemimpinan Presiden dan Wakil 
Presiden untuk periode 2019-2024. 
Memang disana muncul berbagai opini 
yang pro dan kontra terhadap sejumlah 
menteri yang menjabat saat ini. 
keputusan yang mengagetkan, yang 
cukup disorot adalah memasukkan dua 
nama dari Gerindra (Prabowo dan Edi 
Prabowo) yang notabene adalah partai 
lawan politiknya. Keputusan 
mengagetkan yang juga banyak disorot 
adalah ketika jabatan Mendikbud 
diberikan kepada Nadiem Makarim, serta 
Menag yang diberikan kepada Jend. 
(Pur) Fachrul Razi. Nadiem bukan orang 
yang berkecimpung di bidang pendidikan 
meskipun beliau adalah lulusan Harvard 
University. Pun begitu dengan nama 
Fachrul Razi yang notabene bukan orang 
yang berkecimpung di bidang agama. 
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Banyak yang belum mengerti alasan 
logis dan rasional dari keputusan 
Presiden Jokowi memilih Prabowo 
menjadi Menhan, Nadiem jadi 
Mendikbud, Fachrul Razi jadi Menag 
dan Tito yang kapolri jadi mendagri. 
Tidak saja opini publik dalam negeri, 
tetapi juga opini publik internasional 
yang bisa dibaca melalui berbagai 
media daring. Mengikuti semua pro dan 
kontra pandangan publik melalui media 
sosial yang terus beredar dan bergerak, 
juga melalui koran online, antara lain : 
Masuknya Prabowo Subianto pada 
posisi Menteri Pertahanan. Secara 
logika harusnya tidak menjadi pembantu 
Presiden Jokowi karena dia adalah rival 
berat dalam persaingan Pilpres. 
Harusnya dia dengan Parpol 
Gerindanya tetap menjadi oposisi 
dengan semua koalisi yang dibangun 
selama ini. Tetapi, Jokowi meminta, dan 
Prabowo menyanggupi. Ini tidak masuk 
akal. Bagaimana dengan pendukung 
sebanyak sekitar 68 jutaan suara di 
Pilpres 17 April 2019? Okelah, kalau 
tidak semuanya, tetapi berapa puluhan 
juta pendukung fanatiknya yang tidak 
mendukung Jokowi? Bukan hanya itu 
saja, Prabowo itu tokoh yang 
kontroversial dengan isu pelanggaran 
HAM masa lalu. Bukankah ini akan 
menjadi beban dalam tubuh KIM 
pimpinan Presiden Jokowi? Apakah 
pelanggaran HAM masa lalu yang 
melibatkan seorang menterinya tidak 
akan diproses lagi? Harian the guardian 
menurunkan judul berita yang sangat 
merisaukan yaitu 'Dark day for human 
rights': Subianto named as Indonesia's 
defence minister", sebagai reaksi atas 
keputusan Jokowi meminta Prabowo 
memperkuat KIM. Nadiem Makarim 
menjadi Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. Kehadiran sosok Nadiem 
Makarim sungguh membawa kejutan 
yang luar biasa, kendati publik sudah 
banyak menduga akan terpilihnya 
generasi milenial ini dalam KIM. Tetapi 
yang menjadi kontroversi adalah posisi 
yang diduduki oleh Nadiem sebagai 
Mendikbud. Lagi-lagi, logika publik 
diacak-acak oleh Jokowi dengan 
Nadiem memimpin di posisi ini. 

Mengapa? Karena harapan publik 
harusnya dia berada di posisi yang tidak 
jauh-jauh dari dunia ekonomi, bisnis 
bahkan semacam UMKM, ekonomi digital 
kreatif atau semacamnya. Sama sekali 
publik tidak menduga keputusan Jokowi 
ini. Logika publik, harusnya yang ada di 
posisi Mendikbud adalah semacam para 
Profesor yang kaya pengalaman dan 
pengetahuan tentang dunia pendidikan di 
tanah air. Harusnya seorang Mendikbud 
adalah salah seorang rektor universitas 
terkenal dan negeri. Atau sudah 
melanglang buana dalam jagad dunia 
pendidikan. Sungguh logika publik 
menjadi terbalik-balik dengan Nadiem 
Makarim ada di posisi ini. Bahkan opini 
yang risau yang bermunculan berkata 
begini "Nadiem tahu apa tentang 
pengelolaan pendidikan di negeri ini?". 
Apakah Nadiem mampu menyelesaikan 
rumitnya sistem pendidikan di tanah air 
ini?. Menteri Agama Fachrul Razi yang 
seorang TNI. Relatif tidak biasa, 
walaupun tidak hanya sekarang, bahwa 
seorang Menag dipimpin oleh seorang 
mantan TNI. jaman orba sudah ada dua 
menteri dari TNI yang memimpin menteri 
agama. Logika publik menjadi tergoda 
untuk mempertanyakan keputusan 
Jokowi, apakah tidak salah? Bahkan 
setiap wawancara dengan wartawan dia 
Fachrul Razi selalu mengatakan Saya 
Bukan Menteri Agama Islam, sebagai 
reaksi dari publik yang memiliki logika 
harusnya posisi ini dijabat oleh 
seseorang yang bukan seorang TNI. 
Sedangkan Tito yang asal Kapolri jadi 
mendagri. Orang yang biasanya di 
lapangan harus duduk mengatur 
administrasi. Tito mengatakan, tantangan 
yang akan ia hadapi sebagai menteri 
baru tidak sedikit. Secara pengelolaan 
manajemen, Tito menyebut, bakal lebih 
mudah menjadi Kapolri ketimbang 
Mendagri. "Kalau Kapolri saya kira jauh 
lebih gampang dalam mengelola secara 
manajemen. Karena memiliki budaya dan 
kultur yang relatif sama, sehingga 
dengan adanya komando tunggal dari 
atas sampe kebawah bawah sama," kata 
Tito. Tito menyebut, budaya di 
Kemendagri lebih cair dan fleksibel 
ketimbang di kepolisian. Di samping itu, 
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di era otonomi daerah seperti sekarang 
ini, Mendagri tidak punya komando 
penuh pada kepala daerah. Sebab, 
kepala daerah tidak lagi ditunjuk 
pemerintah, melainkan melalui 
pemilihan kepala daerah (Pilkada). 
Tidak bisa ditebak dan didikte. 
Namanya juga Presiden, Yang tahu 
pemerintahan dan mengendalikannya 
saat ini tentunya Jokowi. Dia tidak 
sendiri. Negeri ini penuh dengan 
pertimbangan, tarik ulur kepentingan, 

untuk mengurangi gesekan dan gejolak di 
masyarakat. Dipilihnya Prabowo, 
Nadiem, Fachrul Razi, Tito semua atas 
pertimbangan-pertimbangan matang. 
Bahkan menurut info yang didapat 
Jokowi menempatkan orang orang 
tersebut untuk memberantas radikal yang 
sudah berkembang yang sulit diberantas. 
Perlu orang orang yang berjiwa 
nasionalis untuk menumpasnya. Narasi 
yang muncul setelah pengumuman 
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kabinet Indonesia Maju adalah isu 
radikalisme. Menhan Prabowo diharap 
bisa menyapu kaum hti dan fpi. Menteri 
Agama Fachrul Razi juga diharap 
mampu menumpas radikalisme, 
melalui agama. Satu lagi Tito 
Karnavian, mantan Kapolri itu diharap 
bisa membubarkan kelompok radikal 
ke akar-akarnya lewat Menteri Dalam 
Negeri. Mahfud MD juga sama, 
sebagai Menko Polhukam dia juga 
dititipkan soal isu radikalisme. Bahkan 
Nadiem Makarim. Menteri termuda, 
representasi milenial sukses ini juga 
dititipkan isu radikalisme lewat 
pendidikan dari bawah mulai TK, SD. 
Bahaya radikalisme di negeri ini bisa 
memporak poranda negeri ini. Karena 
urusan ideologi bisa perang saudara 
dan sebagainya. Tapi pertanyaannya 
apakah Polri dan TNI tidak cukup? 
apakah Menko Polhukam, Menteri 
Agama, Menteri Pertahanan, Menteri 
Dalam Negeri, sampai Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan juga 
harus mengurusi radikalisme? 
memberantas radikalisme ini tugas kita 
bersama. Terpilihnya Prabowo menjadi 
menhan menurunkan intensitas 
nyinyiran kepada pemerintah. Kalau 
ada yang masih nyinyir ke pemerintah, 
biasa berasal dari PA 212. Prabowo 
bisa menjadi senjata ampuh untuk ikut 

memberantas ormas-ormas radikal 
perongrong pancasila. Mendikbud yang 
bukan dari kalangan profesor, malah dari 
pengusaha. Nadiem tetap saja bukan 
orang sembarangan. Lulusan Harvard 
University ini mampu menciptakan 
perusahaan yang mampu menciptakan 
lapangan kerja begitu banyak. Berkat 
gojek, banyak masyarakat yang terbantu, 
baik drivernya, maupun konsumen. 
Inovasi-inovasi cerdas ini yang 
diharapkan bisa ditularkan ke dunia 
pendidikan. Diharapkan juga, inovasi 
Nadiem di Kemendikbud mungkin salah 
satunya adalah mereformasi bidang 
pendidikan agar lebih kekinian. Lebih 
berorientasi kepada lapangan kerja. Dan 
lebih berbasis digital seperti latar 
belakang Nadiem Makarim. Kita tahu 
bahwa Mendikbud dari kalangan 
pendidikan pun tidak selamanya dapat 
membuat pendidikan kita lebih baik, 
seperti Anies Baswedan yang tidak ada 
gebrakan sama sekali sehingga dipecat 
oleh Presiden Jokowi. Nadiem yang 
bukan berlatar belakang pendidikan itu 
diharapkan dapat mendobrak 
kemonotonan dunia pendidikan kita 
selama ini. Dunia pendidikan kita yang tak 
mengalami perubahan sudah sejak lama 
itu. Nadiem diharapkan untuk dapat 
memberikan nuansa baru di dunia 
pendidikan yang beda dari yang ada 

sekarang ini. Dunia pendidikan kita 
selama ini sudah dijejali oleh paham-
paham radikal yang tidak berorientasi 
pada kesatuan dan persatuan bangsa. 
Tetapi dunia pendidikan kita malah 
diajari saling membenci satu sama lain 
yang berbeda keyakinan. Jika kamu 
tidak sama dengan kita, maka kamu 
adalah musuh kita. Itulah yang selalu 
ditanamkan kepada anak didik kita sejak 
dini. Jadi ditakutkan pada suatu masa 
nanti, anak-anak kita akan saling benci 
membenci antara satu dengan lainnya 
yang berbeda keyakinan. Inilah yang 
ditakutkan akan memecah persatuan 
dan kesatuan bangsa yang sudah 
terbina sejak lama itu. Keterpilihan 
Nadiem menjadi Mendikbud membuat 
mereka yang sejak dini menanamkan 
paham radikalisme itu mulai khawatir. 
Nadiem paham bahwa isu radikalisme 
itu tak bisa diberantas hanya dengan 
pemecatan atau larangan-larangan. Tak 
semua masalah bisa selesai dengan 
pemberantasan. Perlu ada sistem, perlu 
ada perubahan gairah pendidikan agar 
anak-anak generasi penerus kita fokus 
pada kemajuan teknologi. Gairah 
berkompetisi, berkarya dan 
menghasilkan penemuan baru yang 
solutif untuk masyarakat kita. Nadiem 
harus merumuskan strategi pengalihan, 
agar anak didik kita tak hanya fokus 

pada surga dan neraka. Yang setelah 
lulus langsung mikir untuk nikah dan mati 
syahid masuk surga. Para pengikut 212 
seperti fpi dan hti mereka khawatir 
Mendikbud yang baru ini akan dengan 
tegas menolak pengajaran-pengajaran 
radikal yang memecah bangsa itu. Jika 
Mendikbud baru menindak tegas semua 
pengajaran yang mengarah ke 
radikalisme maka tamatlah riwayat partai 
yang selama ini selalu menjadikan agama 
sebagai tameng itu. Menteri agama yang 
dari militer. Boleh jadi karena sering 
berceramah di berbagai tempat, gemar 
ibadah dan punya latar-belakang tentara, 
Jenderal TNI (Purnawirawan) Fachrul 
Razi membuat Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) jatuh hati dan kemudian 
memilihnya sebagai Menteri Agama pada 
Kabinet Indonesia Maju. Apa lagi, sesuai 
pengakuan dirinya bisa membantu 
pemerintah untuk menangani masalah 
radikalisme yang marak belakangan ini. 
"Kan banyak Islam radikal itu, saya kira 
karena menafsirkan agamanya itu salah. 
Nah, mungkin Pak Jokowi melihat saya 
bisa membantu menciptakan suasana 
damai dan membangun persatuan," ujar 
Fachrul di Kompleks Istana 
Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 23 
Oktober 2019. Masalah radikalisme 
memang harus diseriusi. Sejak reformasi 
perkembangannya bukan surut, tetapi 
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makin mengancam kedamaian yang 
sudah terpelihara dengan baik. Ada 
kelompok atas nama agama melakukan 
kekerasan. Lantas, Pemerintah 
bergerak lamban. Terkesan lambat 
menanganinya.
Fachrul berjanji akan mempelajari 
terlebih dahulu melalui pendekatan-
pendekatan yang akan dilakukannya 
untuk mencegah radikalisme semakin 
menyebar luas. Dia juga berjanji akan 
merangkul semua pihak dan semua 
agama. "Saya bukan menteri agama 
Islam, saya Menteri Agama RI yang di 
dalamnya ada lima agama," ujar 
Fachrul. Pernyataan pengakuan bahwa 
ia bukanlah menteri (yang mengurusi) 
agama Islam (saja), itu menandakan 
Fahrul sadar betul bahwa dirinya tak 
melulu mengurusi agama mayoritas di 
negeri ini. Kebetulan saja ia beragama 
Islam. Bisa jadi, tradisi menjadi menteri 
agama dari agama Islam ke depan bisa 
berubah. Non-Muslim pun bisa menjadi 
menteri agama. Sama halnya, mantan 

tentara menjadi menteri agama. Bukan 
melulu dari partai Islam atau dari 
kalangan ulama. Kementerian Agama 
atau Kemenag bukanlah rumah besar 
umat Islam. Ya, menteri agama adalah 
menteri dari agama-agama yang ada di 
Indonesia. Di kementerian itu diurusi 
agama-agama melalui Dirjennya masing-
masing. Ada Dirjen Bimas Islam, Hindu, 
Budha, Kristen, Protestan, dan 
Konghucu. Termasuk urusan pendidikan 
Islam dan ibadah haji. Mendagri yang 
berasal dari Kapolri. Presiden Jokowi 
menyadari sekarang ini bahwa pejabat 
pemerintahan sekarang ini sudah hampir 
80 % terpapar radikal. Maka dia 
mengutus Tito dari kepolisian untuk 
memberantas radikal ini. Tito Karnavian 
mengatakan, langkah awal yang akan 
dilakukan sebagai Mendagri baru ialah 
mengidentifikasi sejumlah persoalan 
yang harus ia selesaikan. "Langkah awal 
tentu saya harus belanja masalah dulu," 
kata Tito di kantor Kemendagri, Rabu 
(23/10/2019). Tito mengaku, dirinya 
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sudah memahami misi apa saja yang 
disampaikan Presiden Joko Widodo ke 
dirinya. Salah satu yang diutamakan 
ialah penyederhanaan perizinan 
investasi. Oleh karenanya, Tito bakal 
berkoordinasi dengan Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
serta Menko Kemaritiman dan Investasi. 
"Saya tentu harus melakukan koordinasi 
internal dulu, besok kan nanti ada 
paparan kan, dari eselon satu," ujar Tito. 
"Setelah itu saya akan melakukan 
koordinasi dengan Kepala BKPM Pak 
Bahlil (Bahlil Lahadalia), Pak Luhut 
(Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai 
Menko Maritim dan Investasi, beliau 
menarik investasi asing sementara 
untuk investasi dalam negeri Pak Bahlil 
juga tadi saya sudah koordinasi, dengan 
beliau-beliau," lanjutnya. Jadi, 
penunjukan Tito untuk menjadi Mendagri 
bukanlah pilihan salah yang dibuat oleh 
Jokowi. "Peran strategis ini harus diisi 
oleh orang-orang kepercayaan Pak 
Jokowi. Pak Jokowi periode kedua 

sudah tanpa beban, Presiden tak 
bergeming dengan keberatan-keberatan 
para pendukungnya. Bahkan 
kemandiriannya dalam menyusun 
kabinet kali ini juga terkesan melawan 
tuntutan ketua umum PDIP sebagai 
partai pengusung utamanya yang 
beberapa waktu lalu minta jatah menteri 
lebih banyak. Barangkali tinggal satu 
ekspektasi publik bahwa memang 
begitulah Jokowi terbiasa mengambil 
keputusan tidak biasa (out of an 
ordinary). Banyak kebijakannya yang di 
awal menimbulkan keraguan mendalam 
tetapi pada akhirnya berhasil dengan 
kegemilangan. Sehingga seakan muncul 
anggapan masyarakat bahwa Jokowi 
selalu dinaungi keberuntungan. 
Masyarakat pun akhirnya berharap 
semoga tuah Jokowi berjalan sebaik di 
periode pertama kekuasaannya. Dia juga 
banyak diyakini masyarakat level 
pengamat yang menjadi pendukungnya 
sebagai politisi ulung dan jenius dalam 
menempatkan bidak-bidak caturnya. 
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Nadiem Makarim saat ini barangkali 
dinilai mirip dengan Susi Pudjiastuti 
pada masa awal jabatannya yang 
diragukan kemampuannya memimpin 
satu kementrian karena miskin 
pengalaman birokrasi. Namun dengan 
keyakinan penuh Presiden melalui 
Mendikbud yang merupakan sosok 
paling representatif mengantarkan 
rakyat Indonesia memasuki era digital 
dengan baik dan aman. Bagaimanapun 
itulah cara kerja politisi. Bersiasat 
mengatur strategi mirip permainan catur. 
Mengorbankan pion untuk para ksatria 
merangsek maju. Dan yang memiliki 
kemampuan "membaca" lawan 
beberapa langkah ke depan, dialah 
pemenang. Ungkapan tidak ada lagi 
matahari kembar, ada benarnya. Hampir 
mirip dengan tidak ada dua raja yang 
statis dalam sebuah papan permainan 
catur. Yang terpenting moment ini 
seharusnya menjadi titik balik bagi kita. 
Menjadi titik rekonsiliasi dan toleransi. 
Dalam mengambil start Jokowi lebih 
sering membuat banyak pihak ragu. 
Tetapi dalam perjalanannya selalu diluar 
prediksi banyak orang. Awal yang 

meragukan seringkali berakhir dengan 
mengagumkan. Jokowi sangat 
revolusioner dalam merehab etos dan 
manajemen birokrasi. Dalam hal ini 
Jokowi sangat kanan (lateral) dalam 
berpikir dan bekerja. Tetapi masih ada 
kerangka acuan dan kalkulasi yang 
matang sehingga terukur proses dan 
hasilnya. Hasil-hasil kerja baik yang 
tampak secara fisik maupun yang 
intangible selalu bernilai strategis dan 
menjadi landasan kuat kemajuan bangsa 
dan negara. Infrastruktur yang sangat 
konkret wujudnya sangat vital 
menggerakkan roda ekonomi dan 
investasi. Budaya anti korupsi yang 
menyentuh semua lini hingga sirnanya 
kebiasaan pungli pos polisi dan unit 
pelayanan publik lainnya jelas ini prestasi 
fundamental yang tak bisa diingkari. 
Kemudian keberanian Jokowi 
berhadapan secara frontal dengan politik 
dan ekonomi global yang hegemonik 
juga menaikkan posisi tawar di mata 
dunia sebagai representasi kukuhnya 
kedaulatan bangsa. Dan masih banyak 
prestasi mendasar lainnya. Tentu saja 
semua itu tidak dilakukan sendirian 

melainkan bersama tim kabinetnya. 
Sehingga tak perlu risau dengan 
komposisi kabinet yang baru saja 
diumumkannya. Sejauh ini Jokowi 
jarang sekali meleset memilih orang. 
Kalaupun ada satu-dua yang 
underperformance atau bahkan 
wanprestasi dia selalu punya cara untuk 
mengatasinya. Semudah seorang 
manajer tim sepakbola mengganti 
pemain di tengah berjalannya 
pertandingan. Jokowi masih sangat fit 
dan cukup memiliki stamina untuk 
menahkodai kapal besar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Buktinya, 
dia seakan tanpa beban apapun 
menuruti kata hatinya menunjuk 
Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, 
menempatkan Jenderal (Purn) Fachrul 
Razi yang tidak berlatar belakang 
pendidikan agama sebagai Menteri 
Agama dan Nadiem Makarim yang 
bukan pakar pendidikan sebagai 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
Sebagaimana publik terbiasa dibuat 
bingung oleh jurus mabuk Gus Dur di 
masa lalu, rakyat Indonesia seharusnya 
gembira disuguhi politainment (politik 
entertainment) ala Jokowi yang lebih 

mudah dicerna nalar. Pemimpin 
berorientasi hasil memang tidak terlalu 
ambil pusing dengan kualitas bahan 
dan proses. Menarik untuk disimak 
bagaimana kinerja menteri-menteri 
yang dianggap 'aneh' dan berada di 
posisi yang tidak sesuai dengan 
bidangnya. Mungkin Presiden Jokowi 
tipe orang yang tidak terlalu percaya 
bahwa urusan kementerian harus 
dikelola oleh orang yang ahli di 
bidangnya. 
Beliau mungkin belajar dari 
pengalaman bahwa meskipun 
dipegang oleh ahlinya selama 
beberapa periode, ternyata hasilnya 
tidak seperti yang diharapkan. Hanya 
sekedar asal jalan saja. Contoh nyata 
adalah kementerian pendidikan dan 
kebudayaan. Percaya hanya orang-
orang 'besar' dan 'hebat' yang mampu 
berpikir out of the box, serta berani 
mengambil resiko terbesar dari setiap 
keputusan yang diambil. Kita doakan 
Kabinet Indonesia Maju dapat 
menjalankan amanah rakyat dengan 
baik. Pak Presiden dan semua 
Menterinya sukses dan sehat selalu. 
Selamat Bekerja!
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berpikir out of the box, serta berani 
mengambil resiko terbesar dari setiap 
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Gigi merupakan satu bagian tubuh yang 
harus dijaga kebersihannya. Gigi 
menjadi pintu gerbang bagi pencernaan 
Anda. Saat kesehatan gigi terganggu, 
maka Anda tidak dapat mengunyah 
makanan dengan baik, sehingga dapat 
menghalau 
asupan 
makanan 
yang 
dibutuhkan 
oleh tubuh. 
Salah satu 
permasalaha
n yang 
sering terjadi 
pada gigi 
adalah 
adanya 
penumpukan 
plak atau 
karang gigi.
Karang gigi terjadi akibat adanya 
penumpukan bakteri yang kemudian 
menghasilkan asam pada gigi. Karang 
gigi bisa menjadi awal permasalahan 
gigi lainnyaa. Untuk mencegah 
terjadinya karang gigi, ada beberapa hal 
yang bisa Anda lakukan yaitu:
1. Mengunyah pada kedua sisi gigi
Biasakan untuk mengunyah pada gigi 
geraham bagian kanan dan kiri. 
Mengunyah hanya pada satu sisi gigi 
akan menyebabkan terjadinya 
penumpukan karang gigi. Proses 
mengunyah dapat membantu untuk 
membersihkan gigi dan mengangkat 
sisa makanan yang menempel pada 
gigi.
2. Mengunyah lebih lama
Selain mengunyah pada kedua sisi gigi, 
Anda juga sebaiknya mengunyah 
makanan lebih lama. Bukan hanya 

Cara Mencegah Karang Gigi

mencegah terjadinya karang gigi, 
mengunyah lebih lama juga baik untuk 
kesehatan pencernaan Anda.
3. Berkumur
Setelah mengonsumsi makanan manis, 
sebaiknya Anda berkumur untuk 

membersihkan 
sisa makanan. 
Jangan sampai 
ada makanan 
yang menempel 
pada gigi Anda. 
Semakin lama 
sisa makanan 
menempel 
maka akan 
semakin mudah 
terbentuknya 
karang gigi.
4. Gosok gigi 
secara teratur
Gosoklah gigi 

Anda secara teratur, yaitu satu kali 
setelah sarapan dan satu kali sebelum 
tidur. Pastikan Anda menggosok gigi Anda 
dengan bersih. Pilihlah sikat gigi dengan 
bulu yang lembut agar tidak melukai gusi 
Anda.
5. Gunakan benang gigi
Setelah makan, periksalah sela-sela gigi 
Anda. Jangan sampai ada sisa makanan 
yang menempel pada gigi. Agar lebih 
maksimal, Anda dapat menggunakan 
benang gigi untuk menjangkau sisa 
makanan pada sela-sela gigi.
6. Teratur ke dokter gigi
Periksalah gigi Anda ke dokter secara 
teratur setiap enam bulan sekali. Saat 
diperiksa, Anda dapat sekaligus 
membersihkan gigi agar tidak terjadi 
penumpukkan karang gigi. Tetaplah ke 
dokter gigi meski Anda tidak mengalami 
keluhan pada gigi.



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 1718

Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

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

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

Gigi merupakan satu bagian tubuh yang 
harus dijaga kebersihannya. Gigi 
menjadi pintu gerbang bagi pencernaan 
Anda. Saat kesehatan gigi terganggu, 
maka Anda tidak dapat mengunyah 
makanan dengan baik, sehingga dapat 
menghalau 
asupan 
makanan 
yang 
dibutuhkan 
oleh tubuh. 
Salah satu 
permasalaha
n yang 
sering terjadi 
pada gigi 
adalah 
adanya 
penumpukan 
plak atau 
karang gigi.
Karang gigi terjadi akibat adanya 
penumpukan bakteri yang kemudian 
menghasilkan asam pada gigi. Karang 
gigi bisa menjadi awal permasalahan 
gigi lainnyaa. Untuk mencegah 
terjadinya karang gigi, ada beberapa hal 
yang bisa Anda lakukan yaitu:
1. Mengunyah pada kedua sisi gigi
Biasakan untuk mengunyah pada gigi 
geraham bagian kanan dan kiri. 
Mengunyah hanya pada satu sisi gigi 
akan menyebabkan terjadinya 
penumpukan karang gigi. Proses 
mengunyah dapat membantu untuk 
membersihkan gigi dan mengangkat 
sisa makanan yang menempel pada 
gigi.
2. Mengunyah lebih lama
Selain mengunyah pada kedua sisi gigi, 
Anda juga sebaiknya mengunyah 
makanan lebih lama. Bukan hanya 

Cara Mencegah Karang Gigi

mencegah terjadinya karang gigi, 
mengunyah lebih lama juga baik untuk 
kesehatan pencernaan Anda.
3. Berkumur
Setelah mengonsumsi makanan manis, 
sebaiknya Anda berkumur untuk 

membersihkan 
sisa makanan. 
Jangan sampai 
ada makanan 
yang menempel 
pada gigi Anda. 
Semakin lama 
sisa makanan 
menempel 
maka akan 
semakin mudah 
terbentuknya 
karang gigi.
4. Gosok gigi 
secara teratur
Gosoklah gigi 

Anda secara teratur, yaitu satu kali 
setelah sarapan dan satu kali sebelum 
tidur. Pastikan Anda menggosok gigi Anda 
dengan bersih. Pilihlah sikat gigi dengan 
bulu yang lembut agar tidak melukai gusi 
Anda.
5. Gunakan benang gigi
Setelah makan, periksalah sela-sela gigi 
Anda. Jangan sampai ada sisa makanan 
yang menempel pada gigi. Agar lebih 
maksimal, Anda dapat menggunakan 
benang gigi untuk menjangkau sisa 
makanan pada sela-sela gigi.
6. Teratur ke dokter gigi
Periksalah gigi Anda ke dokter secara 
teratur setiap enam bulan sekali. Saat 
diperiksa, Anda dapat sekaligus 
membersihkan gigi agar tidak terjadi 
penumpukkan karang gigi. Tetaplah ke 
dokter gigi meski Anda tidak mengalami 
keluhan pada gigi.



20 19www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Presiden Jokowi telah melantik menteri 
untuk Kabinet Indonesia Maju. Para 
menteri ini akan membantu Jokowi 
dalam lima tahun ke depan.
Mereka berasal dari partai politik dan 
nonpartai politik. Sebagai 
Penyelenggara negara, menteri-menteri 
ini telah melaporkan harta kekayaan 
kepada KPK melalui Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN). Berikut daftar kekayaan para 
menteri Indonesia Maju berdasarkan 
data laporan harta kekayaannya ke 
KPK:
1.Menteri dengan Harta Capai Triliunan 
Rupiah
Beberapa menteri Kabinet Indonesia 
Maju memiliki harta mencapai triliunan. 
Menteri-menteri itu antara lain:
1. Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
memiliki total harta kekayaan sebesar 
Rp1,95 triliun. Harta ini berdasarkan 
dari Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 
9 Agustus 2018.
2. Nadiem Makarim
Berdasarkan laporan Globe Asia pada 
2018, total kekayaan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem 
Makarim ditaksir sebesar Rp1,4 triliun. 
Kala itu Nadiem masuk dalam 150 

Daftar Sementara Kekayaan Menteri Jokowi

daftar orang terkaya di Indonesia.
3. Wishnutama
Pengusaha media Wishnutama ditunjuk 
sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonimi 
Kreatif. Berdasarkan laporan 
Networthroll.com, kekayaan Wishnutama 
ditaksir mencapai Rp1,45 triliun.
2.Menteri dengan Kekayaan di Atas 
Rp100 Miliar
Dari sejumlah menteri yang dipilih 
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ada 
sebagian menteri yang mempunyai total 
kekayaan di atas Rp100 miliar. Menteri-
menteri itu di antaranya:
1. Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan dipercaya kembali 
sebagai Menko Maritim dan Investasi. 
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 
tahun 2015, total harta kekayaan Luhut 
sebesar Rp660 miliar.
2. Agus Gumiwang
Pada Maret 2019 lalu, Menteri 
Perindustrian Agus Gumiwang 
melaporkan harta kekayaannya kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Berdasarkan laporan itu total kekayaan 
Agus Rp220 miliar.
3. Jhonny Plate
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) per 
tanggal 31 Desember 2019, total harta 

Tidur di malam hari merupakan salah 
satu aktivitas yang penting untuk 
kesehatan. Setelah seharian 
beraktivitas, tubuh membutuhkan 
istirahat agar kembali segar di 
keesokan harinya. Maka, Anda 
sebaiknya mencukupi kebutuhan tidur 
Anda. Kurang tidur dapat menyebabkan 
berbagai gangguan kesehatan, seperti 
kegemukan, mudah lelah, tekanan 
darah yang tidak stabil, stres, hingga 
penyakit jantung.
Selama ini orang beranggapan bahwa 
tidur yang berkualitas adalah tidur 
selama kurang lebih delapan jam setiap 
hari. Lalu bagaimana dengan orang 
yang tidak memiliki waktu sebanyak itu 
untuk tidur? Berapa jam kita sebaiknya 
tidur?
Para peneliti the National Sleep 
Foundation meninjau 277 studi yang 
membahas mengenai kualitas tidur 
yang baik. Selama ini orang percaya 
bahwa tidur yang berkualitas adalah 
tidur yang nyenyak tanpa gangguan 
selama delapan jam, sehingga 
membuat seseorang merasa segar di 
keesokan harinya. Padahal bukan 
hanya itu saja. Masih ada beberapa 
kriteria tidur berkualitas. Jadi bukan 

Kriteria Tidur Berkualitas
semata-mata ditentukan oleh lamanya 
Anda tidur.
Ternyata berdasarkan hasil peninjauan 
yang dilakukan oleh the National Sleep 
Foundation tersebut, menunjukkan ada 
empat kriteria tidur berkualitas, yaitu:
1. Anda hanya membutuhkan waktu 
kurang dari setengah jam untuk dapat 
tertidur pulas.
2. Di tengah malam Anda terbangun tidak 
lebih dari satu kali.
3. Saat Anda terbangun di tengah malam, 
Anda dapat tertidur kembali maksimal 20 
menit kemudian.
4. Anda tertidur setidaknya sebanyak 85 
persen dari waktu yang Anda habiskan di 
tempat tidur.
Dengan mengetahui syarat tidur 
berkualitas di atas, Anda dapat menilai 
sendiri seberapa baik kualitas tidur Anda. 
Bila Anda masih sulit untuk tidur, ketahui 
terlebih dahulu penyebabnya lalu atasi 
dengan segera. Kurang tidur diketahui 
dapat menyebabkan berbagai penyakit, 
mulai dari yang ringan seperti flu, hingga 
yang berat seperti tekanan darah tinggi, 
obesitas, atau penyakit jantung. Hal 
tersebut lantaran saat kurang tidur, daya 
tahan tubuh akan menurun, begitupun 
dengan kinerja organ tubuh Anda.
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kekayaan Menteri Komunikasi dan 
Informasi Jhonny Plate tercatat 
sebesar Rp126 miliar.
3.Menteri dengan Harta Kekayaan di 
Atas Rp30 Miliar
Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia 
Maju memiliki total kekayaan di atas 
Rp30 miliar. Menteri-menteri itu 
adalah:
1. Muhajir Effendi
Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (PMK) Muhajir Effendi 
memiliki total harta Rp84 miliar. Harta 
ini berdasarkan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) kepada KPK pada tahun 
2017.
2. Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto 
melaporkan harta kekayaan kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
melalui Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN), 
pada April 2019. Berdasarkan laporan 
itu total kekayaan Airlangga sebesar 
Rp81 miliar.
3. Sofyan Djalil
Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Menteri 
Agraria dan Tata Ruang. Berdasarkan 
LHPK kekayaan Sofyan Djalil 
mencapai Rp73 miliar.
4. Terawan Agus Putranto

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN), total 
kekayaan Menteri Kesehatan Terawan 
Agus Putranto sebesar Rp67 miliar. 
Harta ini dilaporkan ke KPK pada 7 Juni 
2018.
5. Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
melaporkan harta kekayaan kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
pada 25 Maret 2019. Berdasarkan 
LHKPN total kekayaan Sri Mulyani Rp46 
miliar.
6. Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi melaporkan harta kekayaan 
kepada KPK per tanggal 31 Desember 
2019. Berdasarkan LHKPN, total 
kekayaan Budi tercatat sebesar Rp38,4 
miliar.
4.Menteri yang Punya Harta Belasan 
Miliar Hingga Rp30 M
Beberapa Menteri Kabinet Indonesia 
Maju mempunyai harta hingga belasan 
miliar. Menteri-menteri itu di antaranya:
1. Bambang Brodjonegoro
Menristek dan Kepala Badan Riset 
kekayaan Bambang Brodjonegoro 
tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 
Rp29,2 miliar. Laporan ini berdasarkan 
LHKPN pada 31 Desember 2019.
2. Moeldoko
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) ke 

Komisi Pemberantasan Korupsi pada 
16 Agustus 2013, Kepala Kantor 
Sekretariat Presiden Moeldoko 
memiliki total kekayaan sebesar Rp28 
miliar.
3. Yasonna H Laoly
Menkumham Yasonna Laoly memiliki 
total kekayaan mencapai Rp23 miliar. 
Ini berdasarkan LHKPN 2018.
4. Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
Berdasarkan laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara (LHKPN) milik 
Basuki tahun 2018 memiliki harta 
kekayaan mencapai Rp18 miliar.
5. Ida Fauziyah
Berdasarkan laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara (LHKPN) 2018, 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
tercatat punya harta Rp19,8 miliar.
6. Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 
memiliki kekayaan senilai Rp18 miliar. 
Syahrul terakhir kali melaporkan harta 
kekayaannya pada Maret 2019 lalu.
7. Zainuddin Amali
Berdasarkan data LHPKN yang 
dilaporkan pada tahun 2018, Menteri 
Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali 
mempunyai total kekayaan mencapai 
Rp17,9 miliar.
8. Mahfud MD
Berdasarkan LHKPN 2013, Menko 
Polhukam Mahfud MD tercatat memiliki 

total kekayaan sebesar Rp15 miliar.
9. Retno Marsudi
Sama seperti Mahfud, Menteri Luar 
Negeri Retno Marsudi juga mempunyai 
total kekayaan sebesar Rp15 miliar 
Berdasarkan LHKPN per 3 April 2018.
10. Suharso Monoarfa
Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
Suharso Monoarfa memiliki total 
kekayaan sebesar Rp13,3 miliar.
11. Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 
tercatat memiliki harta kekayaan 
mencapai Rp10,2 miliar. Tito terakhir 
melaporkan harta kekayaannya pada 17 
Maret 2016 kepada KPK melalui 
LHKPN.
5.Menteri dengan Kekayaan di Bawah 
Rp10 Miliar
Beberapa menteri Kabinet Indonesia 
Maju mempunyai total kekayaan di 
bawah Rp10 miliar di antaranya:
1. Pramono Anung
Sekretaris Kabinet Pramono Anung 
tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 
Rp8,479 miliar. Terakhir kali melaporkan 
harta tahun 2002.
2. Tjahjo Kumolo
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Birokrasi Reformasi 
(MenPAN RB) Tjahjo Kumolo, memiliki 
total kekayaan mencapai Rp7,3 miliar. 
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kekayaan Menteri Komunikasi dan 
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
melalui Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN), 
pada April 2019. Berdasarkan laporan 
itu total kekayaan Airlangga sebesar 
Rp81 miliar.
3. Sofyan Djalil
Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Menteri 
Agraria dan Tata Ruang. Berdasarkan 
LHPK kekayaan Sofyan Djalil 
mencapai Rp73 miliar.
4. Terawan Agus Putranto

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN), total 
kekayaan Menteri Kesehatan Terawan 
Agus Putranto sebesar Rp67 miliar. 
Harta ini dilaporkan ke KPK pada 7 Juni 
2018.
5. Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
melaporkan harta kekayaan kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
pada 25 Maret 2019. Berdasarkan 
LHKPN total kekayaan Sri Mulyani Rp46 
miliar.
6. Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi melaporkan harta kekayaan 
kepada KPK per tanggal 31 Desember 
2019. Berdasarkan LHKPN, total 
kekayaan Budi tercatat sebesar Rp38,4 
miliar.
4.Menteri yang Punya Harta Belasan 
Miliar Hingga Rp30 M
Beberapa Menteri Kabinet Indonesia 
Maju mempunyai harta hingga belasan 
miliar. Menteri-menteri itu di antaranya:
1. Bambang Brodjonegoro
Menristek dan Kepala Badan Riset 
kekayaan Bambang Brodjonegoro 
tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 
Rp29,2 miliar. Laporan ini berdasarkan 
LHKPN pada 31 Desember 2019.
2. Moeldoko
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) ke 

Komisi Pemberantasan Korupsi pada 
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Angka ini berdasarkan data dari 
Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 
2018.
3. Pratikno
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 
2018, Menteri Sekretaris Negara 
Pratikno punya total kekayaan Rp6,7 
miliar.
4. I Gusti Ayu Bintang
Menteri Perempuan dan Perlindungan 
Anak I Gusti Ayu Bintang tercatat 
mempunyai kekayaan mencapai Rp5 
miliar berdasarkan LHKPN 2013.
5. Siti Nurbaya
Berdasarkan LHKPN Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti 
Nurbaya mempunyai total kekayaan 
Rp4 miliar.
6. Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UMKM Teten 
Masduki tercatat memiliki total 
kekayaan mencapai Rp4 miliar 
berdasarkan LHKPN.
7. Edhy Prabowo

Berdasarkan LHKPN per tanggal 31 
Desember 2018, 
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy 
Prabowo mempunyai kekayaan sebesar 
Rp4,56 miliar.
8. Arifin Tasrif
Menteri ESDM Arifin Tasrif per tanggal 31 
Desember 2019 tercatat memiliki total 
kekayaan sebesar Rp1,5 miliar 
berdasarkan LHKPN.
6.Menteri yang Belum Laporkan Harta
Di antara menteri-menteri yang telah 
melaporkan harta kekayaannya kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
terdapat sejumlah menteri yang belum 
tercatat melaporkan di antaranya:
1. Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto
2. Menteri Agama Fachrul Razi
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Bahlil Lahadalia
4. Menteri BUMN Erick Thohir
5. Menteri Sosial Juliari Batubara
6. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal 
Abdul Halim Iskandar
7. Jaksa Agung ST Burhanuddin.

39 Jenazah Ditemukan Dalam Truck

Internasional

Pihak berwenang Inggris telah 
meluncurkan penyelidikan terhadap 
kasus temuan 39 mayat di dalam 
sebuah kontainer truk berpendingin, 
pada Rabu (23/10/2019). Kontainer 
tersebut ditemukan di sebuah kawasan 
industri di Grays, sebelah timur London, 
mengingatkan kembali akan masih 
adanya bisnis perdagangan manusia 
yang kejam. Kepolisian lokal Essex 
telah bekerja sama dengan pihak 
imigrasi dan menyampaikan bahwa 
prioritas awal mereka adalah untuk 
mengidentifikasi para korban, yang 
diketahui 38 orang dewasa dan seorang 
remaja. Seorang pria berusia 25 tahun 
asal Irlandia Utara, yang menjadi sopir 
truk kontainer, telah ditahan karena 

dicurigai terlibat dalam kasus ini.Dilansir 
AFP, pihak kepolisian setempat telah 
dipanggil ke lokasi tempat penemuan 
kontainer, yakni di Waterglade Industrial 
Park, sekitar pukul 1.40 dini hari. Petugas 
yang tiba di lokasi tampak mengenaka 
jas forensik putih dan mendirikan tenda 
guna menjalankan proses penyelidikan. 
Truk kontainer tersebut kemudian 
dipindahkan ke suatu "lokasi aman" di 
dermaga Tilbury, yang berada di dekat 
lokasi penemuan. "Pemindahan 
dilakukan agar jasad-jasad tersebut 
dalam dikeluarkan dari dalam kontainer 
dengan tetap menjaga martabat para 
korban," kata wakil kepala polisi, Pippa 
Mills, kepada wartawan. "Sangat penting 
bahwa operasi ini dilakukan dengan 



24 23www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Angka ini berdasarkan data dari 
Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 
2018.
3. Pratikno
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 
2018, Menteri Sekretaris Negara 
Pratikno punya total kekayaan Rp6,7 
miliar.
4. I Gusti Ayu Bintang
Menteri Perempuan dan Perlindungan 
Anak I Gusti Ayu Bintang tercatat 
mempunyai kekayaan mencapai Rp5 
miliar berdasarkan LHKPN 2013.
5. Siti Nurbaya
Berdasarkan LHKPN Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti 
Nurbaya mempunyai total kekayaan 
Rp4 miliar.
6. Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UMKM Teten 
Masduki tercatat memiliki total 
kekayaan mencapai Rp4 miliar 
berdasarkan LHKPN.
7. Edhy Prabowo

Berdasarkan LHKPN per tanggal 31 
Desember 2018, 
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy 
Prabowo mempunyai kekayaan sebesar 
Rp4,56 miliar.
8. Arifin Tasrif
Menteri ESDM Arifin Tasrif per tanggal 31 
Desember 2019 tercatat memiliki total 
kekayaan sebesar Rp1,5 miliar 
berdasarkan LHKPN.
6.Menteri yang Belum Laporkan Harta
Di antara menteri-menteri yang telah 
melaporkan harta kekayaannya kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
terdapat sejumlah menteri yang belum 
tercatat melaporkan di antaranya:
1. Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto
2. Menteri Agama Fachrul Razi
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Bahlil Lahadalia
4. Menteri BUMN Erick Thohir
5. Menteri Sosial Juliari Batubara
6. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal 
Abdul Halim Iskandar
7. Jaksa Agung ST Burhanuddin.

39 Jenazah Ditemukan Dalam Truck

Internasional

Pihak berwenang Inggris telah 
meluncurkan penyelidikan terhadap 
kasus temuan 39 mayat di dalam 
sebuah kontainer truk berpendingin, 
pada Rabu (23/10/2019). Kontainer 
tersebut ditemukan di sebuah kawasan 
industri di Grays, sebelah timur London, 
mengingatkan kembali akan masih 
adanya bisnis perdagangan manusia 
yang kejam. Kepolisian lokal Essex 
telah bekerja sama dengan pihak 
imigrasi dan menyampaikan bahwa 
prioritas awal mereka adalah untuk 
mengidentifikasi para korban, yang 
diketahui 38 orang dewasa dan seorang 
remaja. Seorang pria berusia 25 tahun 
asal Irlandia Utara, yang menjadi sopir 
truk kontainer, telah ditahan karena 

dicurigai terlibat dalam kasus ini.Dilansir 
AFP, pihak kepolisian setempat telah 
dipanggil ke lokasi tempat penemuan 
kontainer, yakni di Waterglade Industrial 
Park, sekitar pukul 1.40 dini hari. Petugas 
yang tiba di lokasi tampak mengenaka 
jas forensik putih dan mendirikan tenda 
guna menjalankan proses penyelidikan. 
Truk kontainer tersebut kemudian 
dipindahkan ke suatu "lokasi aman" di 
dermaga Tilbury, yang berada di dekat 
lokasi penemuan. "Pemindahan 
dilakukan agar jasad-jasad tersebut 
dalam dikeluarkan dari dalam kontainer 
dengan tetap menjaga martabat para 
korban," kata wakil kepala polisi, Pippa 
Mills, kepada wartawan. "Sangat penting 
bahwa operasi ini dilakukan dengan 



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

penuh hormat terhadap 39 korban yang 
telah meninggal. Ini akan menjadi 
penyelidikan yang panjang," 
tambahnya.Sementara polisi 
mengungkapkan bahwa mereka telah 
menyelidiki asal datangnya truk 
kontainer tersebut dengan merunut rute 
yang 
ditempuh 
sebelum 
akhirnya 
ditemuka
n. Polisi 
mengung
kapkan 
bahwa 
bagian 
kontainer 
penyimp
anan dari 
truk itu, 
yang 
memuat jasad para korban, telah 
dibawa dengan feri dari pelabuhan 
Zeebrugge di Belgia ke Purfleet, dekat 
muara Sungai Thames di Grays. 
Perjalanan menyeberangi perbatasan 
itu membutuhkan waktu antara 9 hingga 
12 jam. Pihak berwenang di Belgia 
disebut juga telah mulai menggelar 
penyelidikan mereka sendiri atas kasus 
ini. Kepolisian Essex menambahkan, 
sebuah kapal feri berlabuh di dermaga 
pada 00.30 dini hari, dengan truk 
kontainer kemudian meninggalkan 
pelabuhan sekitar setengah jam 
kemudian. Polisi mengatkan, truk yang 
datang mengambil kontainer dari 
dermaga diyakini berasal dari Irlandia 
Utara. Sementara, otoritas Bulgaria, 
yang awalnya diduga merupakan asal 
kontainer itu, mengkonfirmasi bahwa 
truk tersebut menggunakan plat nomor 
yang dikeluarkan oleh pemerintah 
negara itu. Perdana Menteri Boyko 
Borisov mengatakan, plat nomor itu 
terdaftar sejak 2017 atas nama seorang 
warga negara Irlandia. Namun 
dikatakan bahwa truk itu tidak pernah 
memasuki Bulgaria sejak saat itu. 
"Tidak ada hubungan dengan Bulgaria 
kecuali dari plat nomornya," kata 
Borisov kepada televisi nasional. Kasus 
ini juga turut mengundang kesedihan 

dari Perdana Menteri Inggris Boris 
Johnson, yang menyebutnya sebuah 
tragedi yang memilukan. "Ini adalah 
tragedi yang tak terbayangkan dan sangat 
memilukan," kata Johnson. "Para pelaku 
penyelundupan manusia ini harus diburu 
dan dibawa ke hadapan hukum," 

tambahny
a. 
Sementar
a itu, 
Badan 
Kejahatan 
Nasional 
Inggris 
(NCA) 
mengatak
an, jumlah 
imigran 
yang 
diselundu

pkan ke Inggris mengguakan kontainer 
dan truk telah mengalami peningkatan 
dibanding tahun lalu. Pada bulan Mei, 
NCA mengatakan telah terjadi 
peningkatan penggunaan metode risiko 
tinggi melalui jalur rahasia ke Inggris oleh 
geng kejahatan imigrasi terorganisir. 
Kasus temuan kontainer berisi puluhan 
jasad imigran itu kembali mengingatkan 
kasus-kasus serupa sebelumnya. Pada 
tahun 2000, penyelundupan 58 imigran 
China yang dilakukan secara diam-diam 
terungkap setelah ditemukannya sebuah 
truk Belanda di pelabuhan Dover, Inggris 
tenggara. Dua orang selamat, sementara 
lainnya meninggal dunia. Pada 2014, 
sekitar 34 orang Sikh asal Afghanistan 
ditemukan di dalam sebuah kontainer 
pengiriman di pelabuhan Tilbury. Mereka 
ditemukan dalam kondisi dehidrasi parah, 
hipotermia, dan kekurangan udara. Satu 
orang meninggal dalam penyeberangan 
dari Belgia. Pada Agustus 2015, di puncak 
krisis migrasi Eropa, jasad 71 migran, 
termasuk bayi perempuan, ditemukan 
bertumpuk di belakang truk pendingin 
yang ditinggalkan di Austria. Investigasi 
kemudian mengungkap bahwa para 
korban telah diangkut di sepanjang rute 
migran Balkan dan dibiarkan mati lemas 
di belakang truk setelah pengemudi 
membuang kendaraan di dekat 
perbatasan Hungaria.
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Tanah Air

Sebanyak 34 tokoh menerima pinangan 
Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
menjadi menteri. Sementara empat 
lainnya menjadi pejabat setingkat 
menteri. Mereka kemudian resmi 
dilantik menjadi Menteri Kabinet 
Indonesia Maju periode 2019-2024, 
pada Rabu (23/10) kemarin.
Banyak yang mengincar posisi menteri. 
Namun ada beberapa orang malah 
menolak saat ditawari jabatan strategis 
itu. Berikut orang yang mengaku 
menolak saat ditawari menjadi menteri:
1.Tri Rismaharini
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini 
mengaku menolak tawaran menjadi 
menteri Jokowi. Nama Risma 
sebelumnya sempat santer dikabarkan 
masuk dalam bursa menteri. Namun 
hingga detik-detik pengumuman, Risma 
tak juga muncul di Istana.
Risma mengakui sudah seringkali 
ditawari menjadi menteri. Akan tetapi 
tawaran itu selalu dia tolak. Risma 
ditawari menteri bukan oleh Presiden 
Jokowi secara langsung. Namun 
tawaran justru datang dari Ketua Umum 
PDIP Megawati Soekarnoputri.

Tokoh Yang Tolak Pinangan Jokowi

"September sempat ketemu Ibu Mega, 
ditawari jadi menteri, tapi saya sudah 
jawab tidak. Tapi wes mbak ojok kesusu, 
pokoke sebelum Oktober (dijawab) ya 
mbak," ujarnya menirukan ucapan 
Megawati saat itu, Rabu (23/10).
Ia menambahkan, saat Oktober tiba, 
dirinya malah sedang berada di Korea. 
Saat itu lah dia ditelepon Puan Maharani. 
Puan kembali menanyakan tawaran untuk 
duduk di kursi menteri.
"Aku Oktober pergi ke Korea. Waktu itu 
aku ditelepon Mbak Puan, piye dadi 
menteri. Saya jawab endak (enggak) saya 
selesaikan di Surabaya dulu," tambahnya.
2.Alasan Risma
Ada beberapa alasan mengapa Wali Kota 
Surabaya, Tri Rismaharini menolak 
menduduki kursi menteri. Pertama, ia 
merasa harus menjaga Kota Surabaya 
hingga tuntas masa baktinya yang kurang 
lebih tinggal satu tahun ke depan. Ia 
mengaku akan menyesal jika terjadi apa-
apa dengan Surabaya, di mana ia sudah 
berdarah-darah sebelumnya menjaga 
Surabaya."Kalau aku meninggalkan 
Surabaya kalau terjadi apa-apa, saya 
nyesel (menyesal). Saya sudah berdarah-

Tanah Air

Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
memberikan kenaikan pangkat luar 
biasa kepada dokter Terawan Agus 
Putranto. Hal itu tertuang dalam surat 
Keputusan Presiden RI dengan nomor 
87/TNI/Tahun 2019.
Dalam surat tersebut, tertulis 
"Menganugerahkan Kenaikan Pangkat 
Luar Biasa Operasi Militer Selain 
Perang, satu tingkat lebih tinggi kepada 
Perwira Tinggi Tentara Nasional 
Indonesia dari Mayor Jendral TNI 
menjadi Letnan Jendral TNI atas nama 
Mayjen TNI Dr. Terawan Agus Putranto, 
Sp.Rad (K) RI NRP 32512, terhitung 
mulai tanggal ditetapkan Keputusan 
Presiden ini".
Surat itu ditetapkan oleh Presiden 
Jokowi pada tanggal 17 Oktober 2019. 
Artinya, dokter Terawan naik pangkat 
menjadi Letjen sebelum dilantik sebagai 
Menteri Kesehatan (Menkes).
Dokter Terawan diumumkan masuk 
dalam Kabinet Indonesia Maju dan 
resmi dilantik sebagai menteri 
kesehatan pada Rabu 23 Oktober 2019 
pagi. Sehari sebelumnya, Terawan juga 

Jokowi Naikkan Pangkat Dr. Terawan

tampak mengunjungi Istana Negara, 
Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019 sore.
Kala itu, pada awak media, Terawan 
memberi petunjuk bahwa dia memang 
diberi tugas menjadi menteri kesehatan.
"Ya, benar (jadi Menkes)," kata Terawan.
Menurut Terawan, pertemuan dengan 
Presiden Joko Widodo yang berlangsung 
sekitar tiga jam kemarin membicarakan 
soal BPJS Kesehatan dan lain-lainnya.
"Diskusi soal BPJS, stunting, dan 
sebagainya," tambahnya.
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Tokoh Yang Tolak Pinangan Jokowi
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darah, benerkan, tanganku putus, 
tendonku juga kena dan saya sering 
jatuh di lapangan. Apa yang saya 
lakukan itu nanti akan sia-sia gitu," 
tegasnya.
Risma mengaku pernah bertemu 
langsung dengan Jokowi. Namun ia 
enggan mengatakan, apa yang 
dibicarakannya saat itu.
"Kalau ke Pak Jokowi, saya sudah 
sampaikan apa yang saya omongkan. 
Tapi itu rahasia ya. Saya sampaikan, 
saya ketemu Pak Jokowi juga, tapi 
sudah saya sampaikan ke Bu Mega," 
ujarnya.
3.Adian Napitupulu
Politisi PDIP Adian Napitupulu juga 
mengaku menolak tawaran menteri dari 
Presiden Jokowi. Bukan hanya sekali, 
tawaran menjadi menteri datang ke 
Adian hingga empat kali.
Namun Adian tetap dengan 
pendiriannya menolak tawaran itu. Dia 
mengaku sampai minta ampun kepada 
Jokowi sambil menundukan kepala 
dengan merapatkan telapak tangan 
menolak tawaran itu.
"Itu menjadi pilihan sadar saya, tanpa 
ada paksaan tanpa ada intervensi dari 
pihak mana pun. Walaupun mungkin 
saat itu saya melihat ekspresi Jokowi 
natapnya tajam, enggak tahu untuk 
menegaskan ini orang serius nolak atau 
enggak. Sampai saya begini-begini 

(nunduk sambil minta ampun), saya 
bilang saya minta ampun pak presiden 
sampai 1000 kali," kata Adian dalam 
acara Mata Najwa, Rabu (23/10) malam.
4.Alasan Adian Napitupulu
Adian Napitupulu mengungkapkan 
alasannya menolak tawaran menteri dari 
Presiden Jokowi. Dia merasa sadar diri 
menjadi menteri bukan kemampuannya. 
Selain itu dia merasa di DPR lebih bisa 
leluasa bekerja"Kalau misalnya di 
Kemenaker saya bicara apa, buruh, jam 
kerja, cuti. Enggak bisa bicara tentang 
tanah rakyat. Kalau saya di Agraria bicara 
tentang tanah, enggak bisa bicara 
tentang hal lain buruh dan sebagainya. Di 
mana saya bisa bicara segalanya, ya di 
DPR," kata Adian dalam acara Mata 
Najwa, Rabu (23/10) malam.
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China membantah bahwa 
pemerintahannya berencana 
menggantikan Pemimpin Hong Kong, 
Carrie Lam, di tengah krisis politik 
akibat demonstrasi besar tak kunjung 
mereda di wilayah semi-otonom 
tersebut.
Kementerian 
Luar Negeri 
China 
menuturkan 
rencana 
mencopot Lam 
dari jabatannya 
itu merupakan 
"rumor politik 
dengan motif 
tersembunyi."
"Pemerintah 
pusat dengan 
tegas mendukung Kepala Eksekutif 
Hong Kong Carrie Lam untuk 
mengakhiri kekerasan dan kekacauan, 
serta memulihkan ketertiban secepat 
mungkin," kata Juru Bicara 
Kementerian Luar Negeri China, Hua 
Chunying, seperti dilansir Associated 
Press, Kamis (24/10).
Pernyataan itu muncul merespons 
laporan surat kabar Financial Times 
yang menyebut bahwa pemerintahan 
Presiden Xi Jinping hendak 
menggantikan Carrie Lam dengan 
pemimpin "interim" Hong Kong.
Media itu mendapat informasi tersebut 
dari sumber pemerintahan yang ikut 
serta dalam pertimbangan tersebut. 
Meski demikian, sejumlah sumber 
mengatakan kepada surat kabar 
tersebut bahwa keputusan tersebut 
tergantung pada perkembangan situasi.
Hingga kini, kantor Carrie Lam 
mengatakan tidak akan mengomentari 
spekulasi seperti itu.
Rumor tersebut beredar ketika Hong 
Kong masih terperosok krisis politik 
terparah setelah jutaan orang turun ke 
jalan selama hampir lima bulan terakhir.
Carrie Lam sendiri sempat dirumorkan 
siap mundur jika sudah tidak diterima 

China Bantah Akan Copot Carrie Lam

Internasional

rakyat.
Demonstrasi di Hong Kong sebenarnya 
bermula dari tuntutan rakyat agar 
pemerintah membatalkan pembahasan 
rancangan undang-undang ekstradisi. 
Beleid itu diajukan terkait dengan kasus 

pembunuhan 
yang dilakukan 
seorang warga 
setempat, Chan 
Tong-kai, di 
Taiwan.Tong-kai 
menghabisi 
kekasihnya saat 
berlibur ke 
Taiwan. Dia lalu 
pulang ke 
negaranya 
sebelum 
ditangkap aparat 

setempat.Pemerintah Taiwan meminta 
Hong Kong menyerahkan Tong-kai, tetapi 
ditolak karena kedua belah pihak tidak 
mempunyai perjanjian ekstradisi.
Di dalam RUU tersebut tercantum kalimat 
yang menyatakan tersangka sebuah 
kasus di Hong Kong bisa diadili di wilayah 
lain, termasuk China.
Para demonstran tak terima karena 
menganggap sistem peradilan di China 
kerap kali bias, terutama jika berkaitan 
dengan Hong Kong sebagai wilayah 
otonom yang masih dianggap bagian dari 
daerah kedaulatan Beijing.
Mereka menganggap aturan itu 
berpotensi menjadi pasal karet untuk 
menjerat pihak-pihak yang mengkritik 
pemerintah China.Pemerintah Hong Kong 
kemarin memutuskan membatalkan 
pembahasan RUU Ekstradisi daro 
program legislasi. Hal itu diharapkan bisa 
meredam aksi massa.
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